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P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2020 
z obrad XXIII sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Obrady rozpoczęto 25 listopada 2020 o godz. 14:07, a zakończono o godz. 16:04 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 
1. Stanisław Onyszkiewicz 
2. Klaudia Reinert 
3. Klaudia Gustaw 
4. Wojciech Hasik 
5. Piotr Siekierka 
6. Maciej Wróbel 
7. Przemysław Chrzanowski 
8. Karol Pośpiech 
9. Anna Kuczera 
10. Adrian Kliscz 
11. Stanisław Stankiewicz 
12. Władysław Stankiewicz 
13. Robert Wantuch 

Nieobecni -radna Antonina Adamczyk, radny Sebastian Nowicki. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności osób obecnych na XXIII sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr  

2  do niniejszego protokołu. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad (14:07) 

1.Przedstawienie porządku obrad 
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 
3.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. 
4.Sprawozdanie z działalności Wójta, sprawozdanie członków Rady 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 
2) zmiany uchwały Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów 
3) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 
4) określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
5) zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie 

opłaty targowej 
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2021 roku 

7) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
6.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 
2019/2020 
7.Interpelacje radnych 
8.Zapytania radnych 
9.Wolne wnioski i informacje 
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2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:10) 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXII sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym Przewodniczący 
Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego protokołu. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy (14:11) 

Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Karol 
Pośpiech, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Władysław 
Stankiewicz, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXII sesji Rady Gminy 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. (14:11) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że radni otrzymali 

informacje dotyczące nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych. 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył podziękowania Komisji Mienia za 

wykonany przegląd dróg na terenie gminy Murów. Przewodniczący Rady Gminy dodał, że ma nadzieję, 
że opracowany materiał zostanie dobrze wykorzystany w szczególności w zakresie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu. 
 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, sprawozdanie członków Rady (14:13) 

Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 15 
października do 25 listopada 2020 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy odniósł się do poruszanych kwestii na poprzednich posiedzeniach Rady.  
Poinformował radnego Wojciecha Hasik w zakresie dodatkowych środków na organizację wydarzeń 
wymienionych w planie budżetowym uchwały w sprawi gminnego programu profilaktyki na 2021 rok, 
tak więc istnieje możliwość partycypacji gminy w kosztach między innymi ze środków przeznaczonych 
na promocję. 

Poinformował radnego Maciej Wróbla o tym, że znaczna ilość mieszkańców korzysta  
z płatności miesięcznej, jeżeli chodzi o opłatę za odbiór odpadów komunalnych. 

Poinformował radnego Piotra Siekierka o tym, że jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne to jest 
informacja o tym, że Tauron do dwóch tygodni ogłosi przetarg na zakup lamp LED-owych, natomiast 
do końca grudnia zostanie podpisana umowa w tym zakresie. Wójt Gminy dodał, że zadanie zostanie 
wykonanie szacunkowo do końca marca 2021 roku. Realizacja dodatkowych punktów będzie 
realizowana w przyszłym roku. 

Nie wniesiono uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy. 
 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:25) 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:25) 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca przestawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2020 poprzez jego odczytanie. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
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Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:31) 

Wyniki imienne: 
ZA(12): 
Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Przemysław 
Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Anna Kuczera, 
Adrian Kliscz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 

W związku z problemami natury technicznej polegającym na tym, że Przewodniczący nie miał 
możliwości udziału w głosowaniu Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania i zarządzono 
ponowne głosowanie w przedmiotowej sprawie. 
 
Ponowne głosowanie w sprawie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 
(14:32) 

Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Karol Pośpiech, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, 
Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Piotr 
Siekierka, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXIII/154/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020, 
która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
2) zmiany uchwały Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów (14:33) 
 

Przewodniczący rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przestawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów poprzez jego odczytanie. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia  
15 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Murów (14:37) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Klaudia 
Reinert, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, 
Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 
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W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXIII/155/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-150-2020 Rady Gminy 
Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
3)  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty (14:37) 
 

Przewodniczący rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przestawił projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty poprzez jego odczytanie. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (14:44) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, 
Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz, Maciej 
Wróbel, Robert Wantuch, Karol Pośpiech 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXIII/156/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, która stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
4)  określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe (14:45) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przestawił projekt uchwały w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe poprzez jego 
odczytanie. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za 
osiągnięte wyniki sportowe (14:50) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, 
Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Stanisław 
Onyszkiewicz, Maciej Wróbel, Klaudia Reinert 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXIII/157/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania  
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i  wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 

 
5) zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie opłaty 
targowej (14:50) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przestawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie opłaty 
targowej poprzez jego odczytanie. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia  
3 kwietnia 2020 roku w sprawie opłaty targowej (14:52) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, 
Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Stanisław 
Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 
W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXIII/158/2020 Rady Gminy 
Murów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów  
z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie opłaty targowej, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
6)  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz  
z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2021 roku (14:52) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przestawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2021 roku poprzez jego odczytanie. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów  
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku (14:53) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Karol 
Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Klaudia 
Reinert, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXIII/159/2020 Rady 
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Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku, która stanowi załącznik nr 
9 do niniejszego protokołu. 
 
7)  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (14:54) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przestawił projekt uchwały w sprawie 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez jego odczytanie. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych (14:55) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, 
Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, 
Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXIII/160/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 
2019/2020 (15:12) 
 

Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020. 

Przekazano informację dotyczącą placówek przedszkolnych, szkolnych. 
Informacje dotyczyły następujących zakresów: 

• Ilości oddziałów (w tym ilości dzieci, w każdym z oddziałów); 
• Rodzaju prowadzonych zajęć (spośród których wyróżnia się między innymi: indywidualne, 
rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne); 
• Struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi; 
• Bazy placówki; 
• Przeprowadzonych remontów; 
• Osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach (w szczególności zwrócono uwagę na 
reprezentowanie placówki na szczeblu rejonowym) 
• Osiągnięć sportowych; 
• Prowadzonych zajęć pozalekcyjnych; 
• Realizowanych projektów i programów przez poszczególne placówki z uwzględnieniem 
projektów profilaktyczno-opiekuńczych) z uwzględnieniem realizacji projektu „Podnosimy jakość 
edukacji w gminie Murów”; 
• Dokonanej analizy wyników egzaminu ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez Kuratora Oświaty; 
• Organizowanych wycieczek i uroczystości; 
• Podejmowanych działań promocyjnych placówek; 
• Analizy wyników nauczania oraz frekwencji; 
• Informacji dotyczącej zdalnego nauczania w placówkach; 
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• Informacji dotyczącej dowozów, a także dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych 
placówek poza terenem naszej gminy; 
• Informacji dotyczącej udzielanych stypendiów szkolnych; 
• Informacji dotyczącej funkcjonowania stołówek i organizacji dożywiania w placówkach. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Nie wniesiono zapytań i uwag do przedstawionej informacji. 

 
7. Interpelacje radnych (15:36) 

Interpelacje radnych nie zostały złożone. 

8. Zapytania radnych (15:36) 

Zapytania radnych nie zostały złożone. 

9. Wolne wnioski i informacje (15:36) 

Radny Maciej Wróbel poruszył kwestię związaną z jakością pracy pracowników gospodarczych,  
a następnie przedstawił propozycję, aby osoba, która pełni rolę osoby nadzorującej tych pracowników 
została przestawiona Radnym na kolejnym posiedzeniu Rady oraz aby został podany kontakt do tej 
osoby. Zdaniem radnego Wróbla harmonogramy powinny być opracowywane wspólnie z radnymi  
i sołtysami poszczególnych miejscowości według potrzeb. 

Wójt Gminy zadeklarował, że osoba, która jest odpowiedzialna za koordynowanie prac 
wykonywanej przez pracowników gospodarczych będzie obecna na kolejnym posiedzeniu komisji Rady 
Gminy. Jest to pracownik z działu ochrony środowiska. Wójt Gminy dodał, że nie dostrzega przeszkód 
w tym, aby radni współtworzyli harmonogramy wykonywanych prac przez pracowników 
gospodarczych. 

Radny Władysław Stankiewicz skierował zapytanie do Wójta czy wiadomo coś w kwestii 
ogrodzenia cmentarza w miejscowości Grabice, czy należy to wykonać drewnianym ogrodzeniem czy 
też można siatką. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że wszystkie cmentarze tego typu są pod nadzorem 
Konserwatora Zabytków i należy odtwarzać pierwotne elementy, tak więc należy wykonać drewniane 
ogrodzenie z zachowaniem odpowiedniego kształtu szczebli. 

Radny Władysław Stankiewicz skierował zapytanie do Wójta Gminy czy pracownicy 
gospodarczy wykonają malowanie szatni LZS Radomierowice. 

Wójt Gminy potwierdził, że pracownicy to wykonają w przyszłym roku. Materiał na ten cel 
został już zakupiony. 

Radny Piotr Siekierka zwrócił się z zapytaniem o harmonogram prac remontowych chodników 
na terenie gminy Murów w 2021 roku. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że będą wykonywane prace remontowe 
chodników w 2021 roku i najprawdopodobniej remont chodników będzie się odbywać w terminach 
podobnych tak jak w tym roku. W Murowie będą kontynuowane prace na ulicy Wolności, w Starych 
Budkowicach na Zagwiździańskiej, w Zagwiździu na ulicy Murowskiej. 

Wójt Gminy poinformował również, że planuje się rozpoczęcie budowy chodnika w Nowych 
Budkowicach. 

Radny Adrian Kliscz skierował zapytanie do Wójta Gminy odnośnie tego, że w latach 
wcześniejszych było zapewnienie przez Powiat, że będą wymieniali nawierzchnie asfaltowe na 
odcinkach gdzie są remontowane chodniki. Czy coś wiadomo w tej kwestii? 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie poinformował, że nie przypomina 
sobie o takowym zapewnieniu. Wójt Gminy dodał, że przekazywał informację, o tym, że w Zagwiździu 
na ulicy Murowskiej ma być wymieniona nawierzchnia z racji problemów z odprowadzeniem wody. 
Tak więc przedmiotowy temat jest nadal aktualny. Planuje się podjęcie działań oraz remontu tej 
nawierzchni drogi w przyszłym roku. 

Radny Adrian Kliscz zadał pytanie w sprawie rokowań światłowodu na terenie gminy.  
Wójt Gminy oddał głos informatykowi Urzędu Gminy Panu Hubertowi Nanko. 
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Pan Hubert Nanko poinformował, że podłączenie do szkół miało być dostarczone  
w listopadzie, niestety firma tego nie dokona. W chwili obecnej szkoły są teraz wyposażane  
w rezerwowe łącza, montowane są anteny. Jeżeli chodzi o światłowód to dopiero wiosną jest taka 
możliwość. 

Radny Piotr Siekierka zwrócił się z prośbą o to, aby w momencie demontażu progów 
zwalniających przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w miejscowości Murów przy ulicy Wolności 
został przeniesiony na lewą stronę na wysokości budynku byłej kawiarni w Murowie. Radny 
zasugerował, aby dodać jeszcze jeden element i zamontować je w sposób mijankowy. 

Radna Klaudia Reinert zadała pytanie odnośnie obiadów dla osób samotnych czy będą to te 
same osoby, które z tego korzystały już we wcześniejszym terminie i od kiedy to przedsięwzięcie 
będzie realizowane? 

Wójt Gminy poinformował, że będą to te same osoby, było 35 osób, natomiast w chwili 
obecnej 37 osób. Zadanie będzie realizowane od przyszłego tygodnia. 

Radny Władysław Stankiewicz zadał pytanie co z gazyfikacją gminy. 
Wójt Gminy odpowiedział, że teoretycznie temat pozostaje natomiast zostaje odroczony  

w czasie z uwagi na to, że Polska Spółka Gazownicza otrzymała nowe wytyczne od początku pandemii 
jeśli chodzi o zasadność i o zwrot inwestycji w rozbudowę sieci gazowniczej plan teoretycznie wygląda 
w ten sposób że Polska Spółka Gazownicza miałaby prowadzić sieć gazową do naszej gminy 
przebiegającą od Brynicy przez Grabczok do samego Murowa. Na tym pierwszy etap miał się 
zakończyć. 

Radny Karol Pośpiech złożył podziękowanie Wójtowi Gminy, Skarbnikowi Gminy za przekazaną 
dotację z przeznaczeniem na zakup nowego wozu strażackiego. 

Radny Stanisław Stankiewicz ponownie poruszył kwestię związaną z pracą pracowników 
gospodarczych zatrudnionych przez Urząd Gminy. Radny zasugerował, że jeżeli pracownicy nie są  
w stanie wykonać zleconych im zadań, to być może należałoby zastanowić się nad zatrudnieniem 
dodatkowej osoby. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że pierwotnie planowano powołani spółki 
komunalnej, która miała tego rodzaju zadania wykonywać, jednak z uwagi na fakt taki, że nastąpiły 
zmiany w zasadach dofinansowania nie ma możliwości aby to zostało uruchomione. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:04 zamknął 
XXIII sesję Rady Gminy Murów. 

Nagranie z obrad XXII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
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Martyna Leja  
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Zakończono sesję (16:04) 


