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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 
Obrady rozpoczęto 26 sierpnia 2021 o godz. 14:17, a zakończono o godz. 15:24 tego samego dnia. 

Posiedzenie XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Murów odbyło się na Sali gimnastycznej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Piotr Siekierka 

6. Maciej Wróbel 

7. Sebastian Nowicki 

8. Przemysław Chrzanowski 

9. Karol Pośpiech 

10. Antonina Adamczyk 

11. Adrian Kliscz 

12. Stanisław Stankiewicz 

13. Władysław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

Nieobecna – radna Anna Kuczera. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności osób obecnych na XXX sesji Rady Gminy stanowi odpowiednio załącznik nr  

2 do niniejszego protokołu. 
 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji (14:17) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie 

2.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021 

2.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021– 

2.3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej  

w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

2.4. zmiany uchwały Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r.  

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

2.5. opłaty targowej 

2.6. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
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3. Wolne wnioski i informacje 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:19) 

2.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021 (14:19) 

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 (14:25) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Stanisław 

Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, 

Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 
uchwałę Nr XXX/214/2021 Rady Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu 
gminy Murów na rok 2021, która stanowi załącznik nr  3  do niniejszego protokołu. 
 

 

2.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024 (14:25) 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt 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. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 

2021–2024 (14:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Adrian 

Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Maciej 

Wróbel, Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 
uchwałę Nr XXX/215/2021 Rady Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024, która stanowi załącznik nr   
4  do niniejszego protokołu. 
 

2.3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej  

w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (14:28) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku 

Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 Radny Piotr Siekierka nawiązując do rozmowy na spotkaniu przed sesją skierował zapytanie do 

Wójta Gminy czy podtrzymuje przedstawione stanowisko, że połączenia komunikacyjne będą takie 

same, a jedyną zmianą w tym zakresie jest zmiana przewoźnika na PKS Kluczbork. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że Pana zapytanie dotyczyło stricte 

linii Wołczyn – Opole i w tej sytuacji PKS Kluczbork zadeklarował, że takie połączenie będzie. Wójt 

Gminy dodał również, że Gmina nie ma większego wpływu na PKS Kluczbork, gdyż to jest prywatny 

biznes. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego (14:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Karol 

Pośpiech, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Przemysław 

Chrzanowski, Robert Wantuch, Sebastian Nowicki, Wojciech Hasik 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXX/216/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego, która stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu. 
 

2.4. zmiany uchwały Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 

inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (14:32) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie inkasa 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

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/149/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 

października 2020 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (14:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, 

Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, 

Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXX/217/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/2020 Rady Gminy 
Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
która stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu. 
 

2.5. opłaty targowej (14:33) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

opłaty targowej. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy w miejscu gdzie nie jest wyznaczone targowisko, to 

znaczy handlujący rozkłada się na terenie prywatnym czy również jest zobligowany do ponoszenia 

opłaty targowej. 

 Radny Nowicki skierował również zapytanie czy nie istniałaby możliwość zawieszenia poboru 

opłaty targowej do końca roku, ze względu na panującą sytuację pandemiczną, której nie jesteśmy  

w stanie przewidzieć jak ona będzie przebiegać do końca roku. Radny Nowicki poruszył też kwestię 

związaną z brakiem sanitariatów dla osób prowadzących sprzedaż. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca udzielając odpowiedzi na powyższe kwestie poinformowała, że 

opłata targowa nie jest pobierana. Na poprzedniej sesji uchwałą zmniejszono wpływy z opłaty 

targowej 

i wprowadzono dodatkowe środki, które otrzymano z budżetu państwa w zamian za pozyskanie 

środków z opłaty targowej i do końca roku to pozostaje to bez zmian.  Zmiana polega jedynie na 

zmianie inkasenta. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca dodała również, że nie ma znaczenia to czy prowadzący sprzedaż 

znajduje się na terenie prywatnym czy gminnym, niezależnie od tego podlega opłacie targowej. 
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 Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały  

i Przewodniczący Rady  Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie opłaty targowej. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty targowej (14:40) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Klaudia 
Gustaw, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, 
Robert Wantuch, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Anna Kuczera 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXX/218/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie opłaty targowej, która stanowi załącznik nr  

7   do niniejszego protokołu.  

2.6. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (14:40) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za 

ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (14:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, 

Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, 

Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXX/219/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, która 

stanowi załącznik nr 8   do niniejszego protokołu. 
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3. Wolne wnioski i informacje (14:46) 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z zapytaniem na jakim 

etapie realizacji jest zadanie polegające na wymianie oświetlenia ulicznego i ustawienia nowych 

punktów świetlnych. Radna Adamczyk dodała, że chodzi jej głównie o ulicę Oleską w miejscowości 

Stare Budkowice. Mieszkańcy tej ulicy nie mają chodnika, nie ma pobocza i stanowi to znaczne 

utrudnienie dla użytkowników ruchu drogowego. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie  z 

przedstawicielami firmy Tauron podczas którego w sposób szczegółowy zostały omówione warunki, 

zasady oraz harmonogram prac na terenie gminy. Wójt Gminy dodał, że  w przyszłym tygodniu planuje 

się podpisanie umowy „o podwyższonym standardzie”. Dostawa nowych opraw świetlnych zgodnie z 

przedstawionym przez Tauron harmonogramem ma się odbyć dnia 10 września. Prace związane z 

wymianą opraw na LEDowe mają zakończyć się z końcem miesiąca października. Jeżeli chodzi o nowe 

punkty świetlne to ich montaż będzie możliwy dopiero po Nowym Roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek o złożenie skargi do 

Starostwa Opolskiego na Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w związku z faktem nieprawidłowego i 

nieterminowego wykonywania zadań na terenie gminy Murów, a należących do ich kompetencji. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że „czekamy na pewne rzeczy już od paru lat i dalej się nas totalnie 

lekceważy”. Radny Adrian Kliscz zasugerował dołączenie do przedmiotowej skargi dokumentacji 

fotograficznej – ulicy Murowskiej w miejscowości Zagwiździe, gdzie zdaniem radnego nie jest należycie 

zabezpieczony teren budowy. 

 Radny Stanisław Stankiewicz zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy o to czy będą 

wykonywane wymiany opraw oświetlenia ulicznego i czy jest możliwość na dodatkowe punkty 

świetlne, o które już wielokrotnie wnioskowano. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował radnego Stanisław Stankiewicza, że w 

poprzedniej wypowiedzi już o tym wspominał. Wójt Gminy dodał, że punkty, o które wnioskowano są 

ujęte na liście do wykonania. 

 Radny Stanisław Stankiewicz skierował zapytanie do Wójta czy jest zaplanowany termin 

odbioru prac związanych z rozbudową kanalizacji w miejscowości Stare Budkowice? Radny Stankiewicz 

wyraził chęć udziału w tych odbiorach. 

  Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej są wykonywane tzw. poprawki. Wójt Gminy 

dodał, że nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi co do terminu zakończenia tych prac. 

Wójt Gminy zwrócił się do radnego Stanisława Stankiewicz, że w przypadku uwag bądź zastrzeżeń 

prosi o bezpośredni kontakt telefoniczny lub osobisty. 

 Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do złożonego wniosku w sprawie skargi na Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu zadał zapytanie czy Gmina posiada plan prac, które miały być wykonane na 

terenie gminy. Gdyż zdaniem radnego Nowickiego składając skargę powinniśmy wiedzieć na co jest 

ona składana i co z zaplanowanych prac nie zostało wykonane, aby tę instytucję móc z tego rozliczyć. 

 Radny Nowicki podjął również kwestię odwiecznego problemu  ze stanem progów 

zwalniających w miejscowości Murów i dodał, że mieszkańcy są zirytowani jakością prac, które  w tym 

miejscu są wykonywane. Radny Nowicki kontynuując swoją wypowiedź nawiązał do problemu 

dotyczącego utrzymania czystości na terenie gminy i stwierdził jednoznacznie, że „u nas jest brudno, 

nieprzyjemnie się wjeżdża i to jest wstyd dla gości, którzy tutaj wjeżdżają”. Radny Nowicki nawiązał do 

prac wykonujących przez pracowników gospodarczych i pracowników interwencyjnych zadając pytanie 

czy ktoś te wykonane prace nadzoruje, czy jest narzucana cykliczność ich wykonywania? 
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 Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego Nowickiego stwierdził, że jakiś czas temu 

otrzymał ze strony Starostwa Opolskiego pismo zawierające listę remontów na terenie gminy. Termin 

wykonania tych prac upływa w dniu dzisiejszym. Wójt Gminy poinformował, że nie wszystkie prace 

zostały zakończone terminowo. Nie zostały wykonane następujące lokalizacje: ulica Murowska w 

miejscowości Zagwiździe, odcinek od przejazdu kolejowego w Murowie do zjazdu na tartak Stora Enso 

w  Murowie, skrzyżowanie w Grabczoku oraz droga w Okołach. 

 Radny Sebastian Nowicki dopytał Wójta Gminy czy jest to w jakiś sposób spisane? 

 Wójt Gminy potwierdził, że tak.  

 Wójt Gminy nawiązał również do wielokrotnie poruszanego tematu na posiedzeniach Rady, a 

mianowicie – uniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Murów i zadeklarował, że jeszcze w 

tym roku zostanie to wykonane. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił uwagę na fatalny stan nawierzchni wzdłuż „czerwonych 

bloków”  w miejscowości Murów. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego poinformował, że wszystkie te ubytki miały być 

łatane zdaniem Wójta średnio skutecznym sposobem. Dodał także, że otrzymuje zapewnienia ze 

strony Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu że zostanie to wykonane. 

 Radny Sebastian Nowicki podjął pod rozważenie kolejnych sytuacji związanych  

z przejmowaniem zadań należących do kompetencji Powiatu Opolskiego, gdyż jak zaznaczył jego 

zdaniem stanowi to „kwadraturę koła” i nie przynosi zamierzonych efektów, a komunikacja jest jedynie 

jednostronna.  

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie dotyczące dalszego remontu chodnika w miejscowości 

Murów, w którym kierunku będzie on wykonywany oraz czy zostały uregulowane kwestie 

własnościowe chodnika znajdującego się naprzeciw sklepu Grześ w Murowie. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii poinformował, że kwestie własnościowe nie 

zostały uregulowane ze względu na śmierć właściciela terenu i wymagane jest przeprowadzenie 

postępowania. Jeżeli chodzi o kierunek remontu chodnika to będzie on wykonywany od apteki  

w kierunku szkoły podstawowej. 

 Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na problem związany z wykonywaniem odwodnienia na 

ulicy Murowskiej w miejscowości Zagwiździe. Radny Kliscz dodał, że miejsce to jest bardzo 

niebezpieczne, gdyż „tłuczeń zostały wytłuczony”. Radny zasugerował dołączenie dokumentacji 

fotograficznej z przedmiotowej lokalizacji do wspominanej wyżej skargi na Zarząd Dróg Powiatowych. 

Radny Kliscz dodał, że wielokrotnie podejmował próby kontaktu z Zarządem Dróg Powiatowych ale bez 

efektu.  

 Radny Adrian Kliscz zadeklarował złożenie wniosku do budżetu na  2022 rok w sprawie zakupu 

ciągnika i narzędzi służących do utrzymania czystości na terenie gminy, gdyż radny Kliscz podzielił 

zdanie radnego Nowickiego w tym zakresie. 

 Radny Przemysław Chrzanowski poruszył kwestię publikacji artykułu na łamach 

ogólnopolskiego portalu dotyczącego wykorzystywania nowoczesnych technologii przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu w zakresie prac drogowych. W artykule tym została opublikowana fotografia 

przedstawiająca trasę Kup – Murów. Radny Chrzanowski podsumował jednoznacznie – „to ukazuje co 

się w Zarządzie Dróg Powiatowych dzieje”. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zadał pytanie dlaczego remont chodnika w miejscowości 

Nowe Budkowice nie jest rozpoczęty pomimo faktu, iż sołectwo Nowe Budkowice, które nie posiada 

zbyt dużo środków w budżecie zakupiło część kostki brukowej na to zadanie. 
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 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformował, że ma to związek z 

wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury o konieczności zaprojektowania kanału technologicznego. W 

związku z tym Starostwo Powiatowe w Opolu będzie występować do Ministerstwa o odstępstwo w 

tym zakresie. 

 Radny Przemysław Chrzanowski stwierdził, że skoro z jednej strony składamy skargę na Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu, a z drugiej strony zwracamy się z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa o 

odstępstwo to „może być tak, że chodnik  w Nowych Budkowicach nigdy nie powstanie”. 

 Radny Wojciech Hasik skierował zapytanie do Wójta Gminy o punkty zatrzymywania autobusu 

szkolnego, czy te punkty będą i czy dzieci będą mogły od 1 września z tego korzystać. 

 Wójt Gminy zapewnił, że punkty te będą, jednak jeżeli chodzi o słupki informujące to będą w 

późniejszym terminie. 

 Radny Wojciech Hasik poruszył kwestię związaną z lokalem gminnym znajdującym się  

w budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska. Radny zasugerował zaadaptowanie tego lokalu na 

potrzeby sołeckie i przeznaczenie na ten cel środków z funduszu sołeckiego. 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie dotyczące utworzenia przejścia dla pieszych przy 

przedszkolu  w miejscowości Murów. 

 Wójt Gminy poinformował, że to zadanie będzie wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu i jest zapewnienie że do końca roku to przejście powstanie. Wójt Gminy zadeklarował ujęcie 

przedmiotowej sprawy w skardze. 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy w sprawie sprzedaży  budynku 

byłego Urzędu Gminy. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że na chwilę obecną sprzedaż 

budynku jest niekorzystna z uwagi na uwarunkowania zawarte w miejscowym planie 

zagospodarowanie przestrzennego. Wójt Gminy zasugerował wstrzymanie się ze sprzedażą do roku 

2022. 

 Radny Maciej Wróbel zadał pytanie dotyczące budowy nowego budynku Urzędu Gminy? 

 Wójt Gminy poinformował, że  Urząd Gminy jest w posiadaniu dokumentacji wraz  

z kosztorysami. W chwili obecnej trwa sprawdzanie, czy wszystko zostało poprawnie zaprojektowane. 

Wójt Gminy zadeklarował, że będzie to jeszcze sprawdzane przez osoby zewnętrzne, „aby nie było 

babola”. Wójt Gminy dodał, że Urząd będzie przygotowywać się do ogłoszenia postępowania 

przetargowego, które jest czasochłonne, gdyż wymaga to przygotowania wielu precyzyjnych i 

szczegółowych informacji. 

 Radny Piotr Siekierka zadał pytanie czy wiadomo kiedy firma, która wykonywała remont dróg 

na terenie gminy Murów powróci w celu dokończenia pozostawionych zadań. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że z informacji jakie uzyskał w dniu wczorajszym wynika, że firma 

powróci pierwszego września. Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu  w sprawie ulicy Murowskiej w Zagwiździu. 

 Radny Piotr Siekierka zasugerował rozważenie możliwości zastosowania asfaltu w workach, 

w celu zabezpieczenia ubytków w nawierzchni. 

 Radny Piotr Siekierka skierował zapytanie do Wójta kiedy będzie wymiana wiaty przystankowej 

w miejscowości Murów. 

 Wójt Gminy przekazał głos Skarbnikowi Gminy Teresie Kuca w celu złożenia wyjaśnień w tym 

zakresie. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odnosząc się do wymiany wiaty stwierdziła, że wstrzymała to 

przedsięwzięcie, gdyż uznała, że należy wykonać wizję lokalną w przedmiotowym zakresie i tak też 
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uczyniła. Zdaniem Skarbnik Gminy należałoby odświeżyć istniejącą wiatę z uwagi na fakt, że jest o 

większych rozmiarach aniżeli ta, która miałaby zostać zakupiona. Dodatkowo Skarbnik Gminy uznała że 

w nowych wiatach, które zostały wymienione pojawia się problem z należytym utrzymaniem czystości, 

gdyż wiata jest szklana i wymaga dużego nakładu pracy aby to utrzymać. Skarbnik Gminy dodała, że 

zasadnym byłoby odświeżenie istniejącej wiaty, a nie zakup i montaż nowej, ale decyzją Wójta 

postanowiono inaczej. 

 Wójt Gminy odnosząc się do zakupu nowej wiaty poinformował, że zamówienie  

w przedmiotowej sprawie zostało wysłane we wtorek i do trzech tygodni odbędzie się montaż nowej 

wiaty przystankowej. 

 Radny Stanisław Stankiewicz zadał pytanie dotyczące termomodernizacji szkoły w Starych 

Budkowicach czy odbywa się zgodnie z terminami. 

Wójt Gminy poinformował, że remont odbywa się z opóźnieniami spowodowanymi  
z utrudnioną dostępnością materiałów na rynku. Prace wewnątrz szkoły dobiegają końca, sale 
dydaktyczne są już zakończone. Na chwilę obecną prace trwają na Sali gimnastycznej, w piwnicy oraz 
na tylnej elewacji budynku.  

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:24 zamknął 
XXX sesję Rady Gminy Murów.  

Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXX sesji Rady Gminy Murów, które 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Protokołowała: 
Martyna Leja 
Inspektor      Przewodniczył: 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
       /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 
Zakończono sesję (15:24) 
 


