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P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2021 
z obrad XXVI sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 11 marca 2021 r. 

 

Obrady rozpoczęto 11 marca 2021 o godz. 14:07, a zakończono o godz. 15:49 tego samego dnia. 

Na posiedzeniu obecnych było 14 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 
2. Klaudia Gustaw 
3. Wojciech Hasik 
4. Piotr Siekierka 
5. Maciej Wróbel 
6. Sebastian Nowicki 
7. Przemysław Chrzanowski 
8. Karol Pośpiech 
9. Antonina Adamczyk 
10. Anna Kuczera 
11. Adrian Kliscz 
12. Stanisław Stankiewicz 
13. Władysław Stankiewicz 
14. Robert Wantuch 

Nieobecni - radna Klaudia Reinert. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności osób obecnych na XXVI 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 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 
5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 
5.3. zmiany uchwały Nr XXV/176/2021 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r.  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej 
5.4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Murów w 2021 roku” 
5.5. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów środków stanowiących fundusz 

sołecki 
5.6. zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
5.7. rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania 

przez władze publiczne 
6. Interpelacje radnych. 
7. Zapytania radnych 
8. Wolne wnioski i informacje 
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2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:10) 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXV sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 
Przewodniczący  Rady  Gminy  zarządził  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  przedmiotowego protokołu. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy Murów (14:10) 

Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, 
Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Władysław 
Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXV sesji Rady Gminy. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
(14:10) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał pismo Ruchu Autonomii Śląska  
o możliwości wyboru narodowości śląskiej w przeprowadzanym Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości (14:12) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu obecnemu komendantowi 
Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Panu Mieczysławowi Luty.  
 Pan Mieczysław Luty przedstawił opracowane statystyki i wyniki pracy dotyczące głównie 
bezpieczeństwa na terenie gminy Murów. 
 Informacje dotyczyły głównie analizy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Murów jak 
również na terenie gmin, które są objęte zasięgiem działania Komisariatu w Dobrzeniu, tj. Popielów, 
Łubniany, Dobrzeń Wielki oraz Murów. 
 Po przedstawieniu informacji Pan Mieczysław Luty opuścił posiedzenie Rady Gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy Murów. 
 Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 Wójt Gminy Murów złożył życzenia wszystkim sołtysom z okazji Dnia Sołtysa. 
 Wójt Gminy poinformował o tym, że na terenie gminy Murów również przybywa osób na 
kwarantannie i izolacji domowej i zwrócił się z prośbą o zachowanie ostrożności wśród mieszkańców  
w tym zakresie. 
 Wójt Gminy przekazał informację dotyczącą otrzymanie pisma  z Urzędu Marszałkowskiego  
w sprawie realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku szkoły w Starych 
Budkowicach i dodał, że jest możliwość przeniesienia dofinansowania z dawnego budynku Urzędu 
Gminy na szkołę, co daje dofinansowanie w kwocie 1 199 000,00 zł, a stanowi 84% dofinansowania. 
 Wójt Gminy przekazał także inne informacje, których szczegółowy przebieg został zapisany na 
nagraniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. 
 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Adrianowi 
Kliscz. 
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 Radny Adrian Kliscz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Murów za rok 2020. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie  z działalności Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Murowie zostało dołączone do systemu Rada365 i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 Radni nie wnieśli zapytań i uwag do przedstawionego sprawozdania. 
  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:42) 

5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (14:42) 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2021. 
 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie dotyczące działu 926 - Kultura fizyczna, kwoty 27 
027,77 zł i skierował zapytanie w jaki sposób należy to interpretować? 
 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiadając poinformowała, że jest to zwiększenie związane  z 
rozliczeniem dotacji ubiegłego roku. W związku z niewykorzystaniem dotacji  w zakresie kultury 
fizycznej z przyczyn panującej pandemii środki zostaną wykorzystane na inny cel,w   tym przypadku 
głównie  na odśnieżanie. 
 Radny Nowicki zadał pytanie czy powyższe środki będą wykazywane w dziale 926? 
 Skarbnik Gminy Teresa Kuca stwierdziła, że nie. 
 Radny Nowicki stwierdził, że w takim razie czy jest w ogóle sens wprowadzania środków na 
dział - kultura fizyczna skoro i tak nie są wykorzystywane w tym zakresie oraz czy przedstawiona 
sytuacja nie powoduje "zaciemnienia obrazu budżetu"? 
 Skarbnik Gminy Teresa Kuca stwierdziała, że nie powoduje to zaciemnienia obrazu. Poza tym 
nie został zgłoszony cel wykorzystania przedmiotowych środków. 
 W  związku  z  brakiem  innych uwag  i  zapytań  do  przedstawionego  projektu  uchwały 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (14:57) 

Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Robert 
Wantuch, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, 
Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 
Sebastian Nowicki 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” ,1 głosem "wstrzymującym się" podjęto 
uchwałę Nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Murów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu 
gminy Murów na rok 2021, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 (14:57) 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024. 
 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 
2021-2024 (15:00) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Klaudia 
Gustaw, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Robert 
Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Karol Pośpiech 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 
Sebastian Nowicki 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” ,1 głosem "wstrzymującym się" podjęto 
uchwałę Nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Murów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024, która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 

5.3. zmiany uchwały Nr XXV/176/2021 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej (15:00) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXV/176/2021 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej. 
 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 XXV/176/2021 Rady Gminy Murów z dnia 21 
stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej (15:02) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Piotr 
Siekierka, Maciej Wróbel, Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Robert 
Wantuch, Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” , podjęto uchwałę Nr XXVI/181/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/176/2021 Rady Gminy 
Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej, 
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

5.4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Murów w 2021 roku” (15:02) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Murów w 2021 roku”. 
 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 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2021 roku” (15:04) 

Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, Klaudia 
Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Adrian 
Kliscz, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Sebastian Nowicki 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” , podjęto uchwałę Nr XXVI/182/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mur ów w 2021 roku”, która 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

5.5. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów środków stanowiących fundusz sołecki 
(15:04) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów środków stanowiących fundusz sołecki. 
 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 rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów 
środków stanowiących fundusz sołecki (15:05) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Adrian 
Kliscz, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, 
Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXVI/183/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie 
gminy Murów środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 

5.6. zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (15:05) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży . 
 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 zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (15:07) 

Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Piotr 
Siekierka, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Przemysław Chrzanowski, 
Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXVI/184/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 
2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

5.7. rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania przez 
władze publiczne (15:07) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karolowi Pośpiech celem odczytania uzasadnienia 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 Przewodniczący Komisji Skarg Karol Pośpiech odczytał uzasadnienie. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania przez 
władze publiczne. 
 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 rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały  
w przedmiocie równego traktowania przez władze publiczne (15:11) 

Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, Anna 
Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, 
Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Klaudia Reinert 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXVI/185/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia 
uchwały w przedmiocie równego traktowania przez władze publiczne, która stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 

6. Interpelacje radnych. (15:12) 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

7. Zapytania radnych (15:12) 
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 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

8. Wolne wnioski i informacje (15:12) 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy Murów odnośnie podejmowanej 
już kwestii dotyczącej zabezpieczenia przejścia dla pieszych przy przedszkolu w miejscowości Murów. 
Radny Wróbel dodał, że już od ponad dwóch i pół roku są obietnice w tej kwestii, nadal jednak temat 
nie został załatwiony. 
 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe stwierdził, że w gestii gminy leży ponaglanie Zarządu 
Dróg Powiatowych w Opolu. 
 Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę na fakt, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu jako 
zarządca dróg na terenie gminy Murów nie wykonuje zadań do nich należących. W związku z czym 
radny Maciej Wróbel zasugerował wystosowanie pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z 
zapytaniem jakie wpływy posiadają z wydanych zezwoleń dla samochodów przewożących drewno na 
terenie gminy Murów, a ile środków przeznaczonych zostało na remonty dróg na terenie gminy 
Murów? 
Wójt Gminy stwierdził, że wystosowanie przedmiotowego pisma jest jak najbardziej zasadne i 
zadeklarował jego wystosowanie. Wójt Gminy dodał, że optymalnym działaniem byłoby również 
wystosowanie pisma przez radnego jako nadawcę. 
 Radny Maciej Wróbel ponowił temat związany z zabezpieczeniem budynków byłej Huty Szkła 
w Murowie zadając pytanie czy jakieś czynności w  tej kwestii zostały podjęte? 
 Radny Stanisław Stankiewicz zwrócił uwagę na zalegające gałęzie na trasie Bukowo-Dębiniec, 
które zostały pozostawione po wykonywanej wycince przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o uprzątnięcie 
terenu po wycince drzew. 
 Radny Sebastian Nowicki zasugerował rozważenie wejścia w spór prawny z Zarządem Dróg 
Powiatowym w Opolu w związku z tym, że nie realizują swoich zadań, pisma wystosowywane nie 
przynoszą oczekiwanego efektu. Radny Nowicki zwrócił się z prośbą o pochylenie się nad 
przedstawioną kwestią radcy prawnego. 
 Radna Anna Kuczera skierowała zapytanie w sprawie etapu realizacji inwestycji polegającej na 
budowie budynku biurowego. 
 Wójt Gminy poinformował, że w chwili obecnej prace są na etapie fazy projektowej.  
 Radna Anna Kuczera ponowiła wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego na ulicy 
Murowskiej na wysokości posesji numer 25 w miejscowości Murów. 
 Wójt Gminy poinformował, że przedmiotowe pismo zostało wysłane do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. 
 Radny Sebastian Nowicki podjął temat związany z lokalami użytkowymi w Murowie, które 
uległy zniszczeniu w wyniku pożaru. 
 Wójt Gminy nawiązując do powyższego stwierdził, że jest to skomplikowana sprawa  
i należałoby ponownie powrócić do tematu. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził przerwę w obradach. 
 Po przerwie wznowiono obrady sesji Rady Gminy. 
 W trakcie przerwy posiedzenie sesji opuścili radni: Piotr Siekierka, Anna Kuczera i Klaudia 
Gustaw. 
 Radny Adrian Kliscz zasugerował podjęcie działań dotyczących przeniesienia paczkomatu 
znajdującego się obecnie przy byłym budynku Urzędu Gminy w miejscowości Murów do miejscowości 
Zagwiździe. 
 Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie pisma w powyższej sprawie. 
 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:49 zamknął 
XXVI sesję Rady Gminy Murów. 
 Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie  z  obrad  XXVI  sesji  Rady  Gminy Murów, które  
stanowi  załącznik  nr  13 do  niniejszego protokołu 
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