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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 27 maja 2021 r. 

 

Obrady rozpoczęto 27 maja 2021 o godz. 14:13, a zakończono o godz. 15:18 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 
1. Stanisław Onyszkiewicz 
2. Klaudia Gustaw 
3. Wojciech Hasik 
4. Piotr Siekierka 
5. Maciej Wróbel 
6. Sebastian Nowicki 
7. Przemysław Chrzanowski 
8. Antonina Adamczyk 
9. Anna Kuczera 
10. Adrian Kliscz 
11. Stanisław Stankiewicz 
12. Władysław Stankiewicz 
13. Robert Wantuch 

Nieobecni – radny Karol Pośpiech, radna Klaudia Reinert. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Na posiedzeniu XXVIII sesji Rady Gminy Murów był obecny radny Powiatu Opolskiego Rudolf 

Lawa.  
Lista obecności osób obecnych na XXVIII sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad (14:13) 
 
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, Sołtysów 
4.1. sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 
4.2. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2020r. 

4.3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 
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. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Murów 
5.4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów 
5.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Murów 
5.6. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 
5.7. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w 

miejscowości Nowe Budkowice 
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6. Interpelacje radnych 
7. Zapytania radnych 
8. Wolne wnioski i informacje 
 
 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:15) 
 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXVII 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 XXVII sesji Rady Gminy Murów (14:15) 
 

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

Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXVII sesji Rady Gminy. 
 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
(14:16) 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył życzenia z okazji Dnia 
Samorządowca. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odniósł się do wydarzenia, które miało 
miejsce w minioną sobotę w Murowie – wycieczka pociągiem do Murowa. Pan Onyszkiewicz dodał, że 
była to wycieczka zorganizowana przez Intercargo bez planowanego wysiadania na stacji  
w miejscowości Murów. Radny ubolewał nad tym, że nie mógł wziąć udział w tym wydarzenia z racji 
wykonywania pracy w  tym dniu.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą o wystąpienie do 
władz wyższych, w tym przypadku do Starostwa Powiatowego w Opolu celem podjęcia działań  
w zakresie rewitalizacji linii kolejowej. Dodał, że do wykonania jest jedynie most i kawałek torów. Pan 
Onyszkiewicz zaproponował, aby w przedmiotowej sprawie wystąpić wspólnie z innymi, ościennymi 
gminami. 

  
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów (14:17) 

 
4.1. sprawozdanie z działalności Wójta (14:17) 
 

Wójt Gminy dołączył się do życzeń złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego. 

Wójt Gminy nawiązał do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, który obecnie trwa. 
Poinformował o funkcjonujących mobilnych punktach spisowych w poszczególnych miejscowościach. 
Wójt Gminy dodał, że zapisy prowadzą sołtysi danej miejscowości, a także zaapelował o 
rozpowszechnianie informacji w przedmiotowym zakresie. 

Wójt Gminy przekazał informacje na temat występowania wilków na terenie gminy Murów, 
które pojawiają się w coraz bliższych odległościach od zagród czy domostw. W przypadku zauważenia 
wilków w bliskiej odległości od posesji, to wówczas należy ten fakt zgłosić do Urzędu.  

Wójt Gminy przekazał informacje dotyczące wyłonienia wykonawczy i podpisaniu umowy z 
firmą CRK Management, która będzie realizować zadanie polegające na termomodernizacji budynku 
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szkoły w Starych Budkowicach. Na przedmiotową inwestycję Gmina Murów otrzymała 80% 
dofinansowania, a koszt całego zadania wynosi 1 446 000,00 zł. 

Wójt Gminy przekazał także informację, że Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu publicznie 
poinformował mieszkańców, że najprawdopodobniej do końca czerwca będą wykonane remonty dróg 
powiatowych na terenie gminy. Jeżeli chodzi o remonty dróg gminnych to prace dobiegają końca, w 
dniu jutrzejszym te prace powinny być zakończone. 

Wójt Gminy poinformował również o fakcie, że otrzymaliśmy umowę z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania – Budowa drogi w Murowie – 
ul. Robotnicza. Postępowanie przetargowe planuje się ogłosić z początkiem miesiąca czerwca. Na to 
zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości około 770 000,00 zł, a koszt całego zadania 
przekracza kwotę 1 000 000,00 zł. 

Wójt Gminy dodał, że w przyszłym tygodniu Zarząd Województwa Opolskiego 
najprawdopodobniej pochyli się na uchwałę, która potwierdzi otrzymanie dofinansowania na budowę 
drogi – ul. Polnej w miejscowości Dębiniec. 

Wójt Gminy nawiązał do informacji przekazywanej podczas ostatniej sesji Rady Gminy  
o przystąpieniu gminy do projektu Strategia: Młodzieżowa Opolszczyzna w partnerstwie z Urzędem 
Marszałkowski, którego celem jest utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Planuje się, aby ten organ 
działał od jesieni bieżącego roku. W związku z tym, od 7 do 9 czerwca na terenie gminy – w Zamku  
w Bożejowie odbędzie się seminarium dla przedstawicieli i opiekunów Młodzieżowych Rad Gmin z 
województwa opolskiego. 

Wójt Gminy przekazał informację, że w punkcie szczepień na terenie gminy Murów –  
w Ośrodku Zdrowia w Starych Budkowicach 400 osób zostało zaszczepionych podwójną dawką. Jeżeli 
chodzi o organizację transportu dla osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień to na 
chwilę obecną strażacy z ochotniczych straży pożarnych z Radomierowic, Starych Budkowic  
i Zagwiździa dowieźli 30 osób. 

Wójt Gminy poinformował także, że Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie aplikuje do 
projektu grantowego – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Prowadzone są również prace 
polegające na unowocześnieniu funkcjonowaniu filii biblioteki w Starych Budkowicach, wprowadzenia 
Akademiki, która będzie umożliwiać wypożyczanie międzybiblioteczne publikacji i czasopism 
naukowych. 

Wójt Gminy zachęcał również do aktywnego uczestnictwa w programie LOWE. W ramach tego 
programu będą prowadzone zajęcia zumby oraz zdrowy kręgosłup. Były także, prowadzone zajęcia 
nordic walking, które dobiegają końca. Poinformował również o planowanych rodzajach zajęć w 
ramach programu, które mają rozpocząć się w miesiącu wrześniu – kursy języków obcych, a także 
zasady savoir vivre. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do przedstawionego sprawozdania. 
 Szczegółowy przebieg sprawozdania został zapisany na nagraniu stanowiącym załącznik do 
niniejszego protokołu. 

  
4.2. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2020r. (14:26) 
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
4.3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (14:26) 
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:27) 

 
5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (14:27) 
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Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2021. 

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 budżetu Gminy Murów na rok 2021 (14:33) 

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

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVIII/191/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021, która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 (14:33) 
 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2021. 

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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 
2021-2024 (14:35) 

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

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVIII/192/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Murów na lata 2021-2024, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
 

5.3. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Murów (14:35) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów. 
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 zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Murów (14:37) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Przemysław 
Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki, Robert 
Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Klaudia Reinert, Karol Pośpiech 
 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVIII/193/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów, która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
5.4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów (14:37) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów. 

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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów (14:38) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Maciej 
Wróbel, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Robert 
Wantuch, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Klaudia Reinert, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVIII/194/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów, która 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
5.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Murów (14:38) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie . 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Murów. 

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 przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów (14:40) 
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Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Anna 
Kuczera, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Sebastian 
Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Wojciech Hasik 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Klaudia Reinert, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVIII/195/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, która stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 

5.6. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi (14:41) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 

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 przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi (14:43) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Anna 

Kuczera, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Przemysław 
Chrzanowski, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Klaudia Reinert, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVIII/196/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania 
zarządzania drogami powiatowymi, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
5.7. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w miejscowości 

Nowe Budkowice (14:43) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w miejscowości Nowe 
Budkowice. 

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 przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi w miejscowości Nowe Budkowice (14:45) 
 

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

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVIII/197/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania 
zarządzania drogami powiatowymi w miejscowości Nowe Budkowice, która stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 

 
6. Interpelacje radnych (14:45) 
  
 Interpelacje nie zostały złożone. 
 
7. Zapytania radnych (14:45) 
  
 Zapytania radnych nie zostały złożone. 
 
8. Wolne wnioski i informacje (14:45) 
 
 Radny Maciej Wróbel zadał pytanie czy istnieje możliwość poprawy chodnika prowadzącego 
do przedszkola w miejscowości Murów na długości około 2 metrów. Płyty chodnikowe  w tym miejscu 
zostały „wypchnięte” przez korzenie drzew i stanowi to problem, szczególnie dla rodziców 
prowadzących dzieci do placówki przedszkolnej. Radny Wróbel zapytał czy byłaby możliwość, aby  
w ramach prac związanych z remontem chodnika w Murowie wykonać przedmiotowy fragment.  
 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że w chwili obecnej nie jest w stanie 
udzielić odpowiedzi czy istnieje taka możliwość, ale zaznaczył, że ma to na uwadze i jeszcze w tym roku 
chciałby, ażeby to zostało wykonane. Dodał, że są jeszcze inne miejsca, również na ulicy Lipowej, które 
również wymagają interwencji związanej z ułożeniem kostki, gdyż w tych miejscach jej nie ma. 
 Radna Anna Kuczera podjęła temat związany z wolnym łączem internetowym na terenie 
gminy, z prośbą o podjęcie działań w kierunku jego wzmocnienia. Radna Kuczera dodała, że problem 
taki zgłaszali  zarówno mieszkańcy jak i właściciele lokalnych firm.  
 Wójt Gminy odpowiadając na powyższy problem stwierdził, że Gmina nie ma wpływu na jakość 
łącza internetowego. Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli jest taka wola, to Urząd może wystosować pismo 
do operatorów z prośbą o analizę przedmiotowego zakresu i podjęcie działań w tym zakresie. Wójt 
dodał również, że należałoby wskazać operatorów, do których przedmiotowe pismo ma być 
skierowane. 
 Radna Kuczera odpowiedziała, że należy przesłać pismo do kolejnych operatorów: Netia, 
Orange i Plus. 
 Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o przesłanie szczegółowej informacji w przedmiotowej 
sprawie do Urzędu Gminy. 
 Radna Anna Kuczera ponownie poruszyła kwestię dotyczącą ustawienia lustra drogowego na 
wysokości posesji nr 25 przy ulicy Murowskiej w miejscowości Zagwiździe.  
 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższą kwestię  stwierdził, że odbyła się wizja w 
terenie i stwierdza się, że w przedmiotowym miejscu nie ma przesłanek do jego montażu.  
Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie pisma w przedmiotowej sprawie do Starostwa Powiatowego 
w Opolu celem podjęcia działań w tym kierunku, jednak zaznaczył, że nie ma przekonania w tym 
zakresie. 
 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą do Wójta o ponowne przedstawienie sprawy 
związanej z obiektami – szopkami w Murowie na ulicy Wolności, które uległy zniszczeniu w wyniku 
pożaru. Radny Nowicki podejmuje ten temat ponownie z uwagi na fakt, że obrady Rady Gminy są 
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transmitowane i informacje przekazane trafią do większej ilości odbiorców. Radny Nowicki zwrócił się 
również z prośbą o ustalenie terminu spotkania w celu omówienia tej sprawy. 
 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego poinformowała, że odbyto spotkanie z mieszkańcami 
Wspólnoty Mieszkaniowej, którzy zostali najbardziej poszkodowani w wyniku pożaru. Mieszkańcy 
otrzymali pismo z Urzędu Gminy ze wskazaniem trzech możliwych rozwiązań, w związku z zaistniałą 
sytuacją. Mieszkańcy w dalszym ciągu jednak dopytują, czy jest możliwość postawienia, nawet na 
własny koszt obiektu gospodarczego, blaszaka czy garażu. Wójt stwierdził, że ma możliwości udzielenia 
takiego zezwolenia, jest to związane z tym, że jest przekroczony wskaźnik zabudowy. Wójt Gminy 
zadeklarował kolejne spotkanie z udziałem mieszkańców tej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz z udziałem 
radnych, z miejscowości Murów w celu omówienia dalszych działań w tym zakresie, a także zaznaczył 
że nie jest w stanie zagwarantować możliwości postawienia tych obiektów na tym terenie.  
 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji przekazywanej na 
posiedzeniu komisji o tym, że nie były wydawane zgody na adaptację, postawienie obiektów na tym 
terenie. 
 Wójt zapewnił, że nikomu z tamtejszych mieszkańców takiej zgody nie udzielił na takie 
działania. 
 Radny Adrian Kliscz podjął temat już wielokrotnie na posiedzeniach Rady podnoszony, a 
mianowicie odnośnie wymiany oświetlenia ulicznego na LEDy przez Tauron. Radny Kliscz zadał pytanie 
na jakim etapie są prace i czy w ogóle się coś dzieje w przedmiotowej kwestii. 
 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że na chwilę obecną jest 
zawiedziony ze współpracy z firmą Tauron. Wójt Gminy zapewnił, że od dłuższego czasu podejmował 
próby kontaktu z przedstawicielami firmy, jednak okazało się to bezskuteczne. 
 Radny Adrian Kliscz podjął temat związany z ustawieniem paczkomatu w miejscowości 
Zagwiździe, czy jest jakaś odpowiedź z firmy na złożony wniosek w przedmiotowym zakresie. 
 Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma żadnej odpowiedzi ze strony firmy. Wójt Gminy dodał, że 
do tej pory z firmy ustawiającej paczkomaty nigdy nie było odpowiedzi, a spotkania w terenie 
odbywały się na zasadzie kontaktu telefonicznego i wyjazdu w teren w celu wykonania wizji lokalnej 
we wskazanym miejscu. 
 Radny Władysław Stankiewicz zwrócił się z prośba o podjęcie interwencji w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w Opolu celem załatania ubytków w nawierzchni w miejscowości Grabice. Radny 
Władysław Stankiewicz dodał, że posiada informację, że odbywa się transport drewna z innych gmin. 
Radny dodał: „skoro nie umieją tego zrobić, to niech chociaż zakleją”. 
 Wójt Gminy zwrócił się do radnego powiatowego Pana Rudolfa Lawa z prośbą o przekazanie 
powyższej sprawy na najbliższej sesji Rady Powiatu. 
 Radny powiatowy Pan Rudolf Lawa poinformował, że następna sesja ma się odbyć w miesiącu 
czerwcu, jednak dokładnej daty nie zna na chwilę obecną. Radny Lawa poinformował, że odbył 
kilkugodzinne spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i zapewnił, że temat Grabic 
był omawiany. Radny Lawa poinformował również radną wsi Grabczok Klaudię Gustaw o tym, że jest 
projekt na wykonanie drogi łączącej drogę Kup – Murów z wsią Grabczok. Poza tym, największym 
„dylematem” dla dyrektora ZDP okazała się droga prowadząca do miejscowości Młodnik. 
 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk podjęła temat z wydarzeniem mającym 
miejsce w ubiegłą sobotę, a mianowicie wizyty turystycznego pociągu w miejscowości Murów. Radna 
nawiązała do długoletniej walki, o to, aby powrócił ruch transportowy w szczególności do Stora Enso, 
w chwili obecnej nie ma o tym mowy. W związku z tym, że transport odbywa się po drogach, w chwili 
obecnej „już nie mamy dróg powiatowych, mamy szczątki”. Radna Adamczyk zaproponowała, aby na 
kolejne posiedzenie komisji Rady Gminy zaprosić przedstawicieli Stora Enso w celu omówienie tej 
kwestii. 
 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe, stwierdził, że planował spotkanie z przedstawicielami 
Story Enso w przyszłym miesiącu, w związku z czym zadeklarował przekazanie zaproszenia na kolejną 
komisję Rady Gminy. 
 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy wiadomo w jakiej technologii zostanie wykonany 
remont nawierzchni na zjeździe do Story Enso. 
 Wójt Gminy poinformował, że zostanie sfrezowana górna część asfaltu, a następnie nałożona 
nakładka o grubości 4 cm. 
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 Radny Nowicki zadał pytanie czy na czas prac zostanie wyznaczony objazd. 
 Wójt Gminy odpowiedział, że nie posiada takiej informacji. 
 Radny Piotr Siekierka zadał pytanie w jakim terminie będą wykonane naprawy istniejących 
progów zwalniających, czy to będzie w terminie, gdy Powiat będzie wykonywał drogi. 
 Wójt Gminy poinformował, że progi zwalniająca to odrębna inwestycja w ZDP. 
 Radny Piotr Siekierka zadał pytanie czy jest możliwość aby przystanek autobusowy znajdujący 
się naprzeciw byłego budynku Urzędu Gminy został wymieniony, zgodnie z rozmową prowadzoną na 
posiedzeniu komisji. 
 Wójt Gminy, stwierdził: „myślę, że tak”, jednak jest to uzależnione od terminów dostaw wiaty 
przystankowej. 
 Radny Piotr Siekierka powrócił do tematu, który był podnoszony podczas wspólnego 
posiedzenia Komisji dotyczącego  utwardzenia kamieniem terenu w miejscowości Murów, gdzie jest 
prowadzony handel obwoźny, czy coś wiadomo w tym zakresie. 
 Wójt Gminy przyznał, że nie prowadzono jeszcze rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych w tej 
kwestii. Jednakże Wójt Gminy zapewnił, że jeżeli ZDP nie podejmie się tego zadania wówczas będzie 
musiała to wykonać Gmina. 
 Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie rozważenia możliwości ustawienia znaku 
ograniczającego tonaż na drodze w kierunku Święcin, a także o jego zabezpieczenie. Radny Siekierka 
dodał, że znajduje się tam mostek, który niegdyś zdaniem mieszkańców był remontowany ze środków 
gminnych. Radny dodał, że jest tam wzmożony ruch samochodów przewożących drewno.  
 Radny Piotr Siekierka przekazał informację przekazaną od mieszkańca Radomierowic, że przy 
boisku szkolnym w miejscowości Radomierowice zalegają gałęzie. Radny Siekierka zwrócił się z prośbą 
o podjęcie interwencji w tym zakresie. 
 Radny Maciej Wróbel zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Opolu z zapytaniem czy zostaną podjęte działania w kierunku zabezpieczenia 
budynków dawnej Huty Szkła w Murowie. Radny dodał, że w dalszym ciągu jest tam widziana młodzież 
urządzająca imprezy, a jest to niebezpieczne. 
 Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie pisma do PINB w przedmiotowym zakresie. 
 Radny Stanisław Stankiewicz zadał zapytanie w sprawie rozbudowy kanalizacji w Starych 
Budkowicach, czy są opóźnienia w pracach. 
 Wójt Gminy poinformował, że termin wykonywania prac będzie wydłużany. W chwili obecnej 
są prowadzone rozmowy w tym zakresie. Wójt Gminy poinformował, że po wykonaniu prac będzie 
odtwarzanie nawierzchni drogi i będzie wykonana nowa. Wójt Gminy poinformował, że jego zdaniem 
prace powinny być zakończone do końca miesiąca czerwca. 
 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zadała pytanie czy aktualne jest 
spotkanie w Bożejowie i czy został ustalony jego termin? 
 Wójt Gminy zaproponował zorganizowanie sesji bądź komisji „wyjazdowej” oraz zadeklarował, 
że jeżeli zostanie ustalony termin to Biuro Rady o tym fakcie radnych poinformuje. 
 Radny Powiatu Opolskiego Pan Rudolf Lawa zwrócił się z prośbą do radnych o pomoc  
w zakresie ustalenia lokalizacji drzew do wycinki, które zostały zgłoszone przez radnych. 
 Wójt Gminy zaproponował skontaktowanie się z pracownikiem ds. ochrony środowiska Urzędu 
Gminy. 
 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy jest informacja na temat stawek z Prowod za wodę 
i ścieki na następny okres. 
 Wójt Gminy poinformował, że Urząd Gminy nie jest w posiadaniu ostatecznych stawek, trwają 
rozmowy i negocjacje z RZGW w tym zakresie. 
 Wójt Gminy zadeklarował przedstawienie informacji na kolejnej sesji Rady Gminy.  

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:18 zamknął 
XXVIII sesję Rady Gminy Murów.  

Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Murów, które 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
Protokołowała: 
Martyna Leja 
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Inspektor      Przewodniczył: 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
       /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 
Zakończono sesję (15:18) 


