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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 23 września 2021 r. 

 

 

Obrady rozpoczęto 23 września 2021 o godz. 14:04, a zakończono o godz. 16:25 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. Karol Pośpiech 

8. Antonina Adamczyk 

9. Anna Kuczera 

10. Adrian Kliscz 

11. Stanisław Stankiewicz 

12. Władysław Stankiewicz 

13. Robert Wantuch 

 Nieobecni – radny Przemysła Chrzanowski, radny Sebastian Nowicki. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Na posiedzeniu XXXI sesji Rady Gminy Murów był obecny radny Powiatu Opolskiego Rudolf 

Lawa, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Murowie - Pani Karolina Stejbach, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie - Pani Halina 

Lubacz, komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim - Pan Mieczysław Luty. 

 Lista obecności osób obecnych na XXXI sesji Rady Gminy stanowi odpowiednio załącznik nr  

2 do niniejszego protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji (14:04) 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji  

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji   

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach  

podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

3.1. Przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.  

5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie  

6.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 

6.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024  

6.3. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

6.4. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murów 
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6.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów  

6.6. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Murów  

7. Interpelacje radnych.  

8. Zapytania radnych  

9. Wolne wnioski i informacje.  

 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji  (14:06) 

 

 Radni nie wnieśli uwag do protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zarządził  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  przedmiotowych protokołów. 

 

Głosowanie nad przyjęciem protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Gminy Murów (14:07) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, 

Stanisław Onyszkiewicz, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Maciej 

Wróbel, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad XXIX i XXX sesji Rady Gminy. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (14:07) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu obecnemu Komendantowi 

Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Panu Mieczysławowi Luty. 

 Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim poinformował o działaniach 

podejmowanych w zakresie pozyskiwania środków na wyposażenie jednostki. Komendant dodał, że flota 

dotycząca oznakowanych pojazdów jest duża, jednak jeżeli chodzi o radiowozy nieoznakowane to są 

braki w tym zakresie. Komendant Komisariatu zwrócił się o ponowne rozważenie możliwości 

dofinansowania zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim. 

 Następnie Komendant przedstawił zasady działania Funduszu Wsparcia Policji, gdzie połowę 

środków na dany cel zostaje przekazywane przez Komendę Główną Policji zaś drugą połowę środków 

należy pozyskać z innych źródeł. Gmina Murów zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości 

powierzchni spośród czterech gmin znajdujących się pod jurysdykcją Komisariatu. W związku  

z faktem, że nie ma służb Straży Miejskiej to Policja wykonuje wszystkie zadania z zakresu porządku  

i bezpieczeństwa. Pan Mieczysław Luty dodał, że nie wnioskuje o to, aby wspomóc zakup samochodu 

dla Komendanta, lecz dla załogi Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim, który ma służyć całej społeczności 

gmin znajdujących się pod obszarem działania tej jednostki. Komendant zaznaczył, że sfinalizowano już 

umowy o przyznanie środków z pozostałymi gminach, które udzieliły wsparcia finansowego tj.: Łubniany, 

Dobrzeń Wielki i Popielów. Na zakończenie Komendant Komisariatu w wielkim skrócie przedstawił 

działania podejmowane w szczególności na terenie gminy Murów. 
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 Radny Piotr Siekierka skierował zapytanie do Komendanta czy zostało przekazane stanowisko 

radnych w zakresie odmowy udzielenie wsparcia finansowego na przedmiotowy cel. 

 Komendant Komisariatu Policji odpowiadając na powyższe zapytanie przekazał, że nie zostały 

przekazane informacje z posiedzenia komisji Rady Gminy Murów. W miesiącu sierpniu na nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Murów była obecna Zastępczyni Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim 

Pani Małgorzata Garbowska i przekazała informację, że Rada Gminy Murów nie wyraża woli przekazania 

środków na wyżej wymieniony cel. Kwota o którą wnioskowano wynosi 12 000,00 zł, jednak z uwagi na 

fakt, że pozyskano więcej środków z innych gmin, w chwili obecność kwota ta zmniejszyła się do 8 264,00 

zł. 

 Radni nie zadali innych zapytań do Komendanta Komisariatu Policji.  

 Komendant Komisariatu Policji opuścił posiedzenie Rady Gminy.  

  

 

3.1. Przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:07) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił informację dotyczącą 

nagrywania obrad rady i ich transmitowania. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o tym, że do Rady Gminy 

Murów wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść przedmiotowej skargi i przekazał w celu jej 

rozpatrzenia Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Murów, uznając tym 

samym, że Rada Gminy jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. (14:24) 

 Wójt Gminy Murów poinformował o fakcie, że Narodowy Spis Ludności i Mieszkań dobiega 

końca i zwrócił się z prośbą, aby mieszkańcy którzy jeszcze nie dopełnili tegoż obowiązku, aby tego 

dokonały. 

 Wójt Gminy poinformował, że skończyły się prace nad obecnym etapem rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej w Starych Budkowicach. W chwili obecnej został ogłoszony kolejny przetarg na 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Starych Budkowicach w ramach oszczędności po przetargowych  

środków z dofinansowania. 

 Wójt Gminy poinformował, że w Murowie zakończona została brakująca część kanalizacji na 

ulicy Lipowej. Prace na tym odcinku trwały zaledwie około dwóch tygodni. 

 Wójt Gminy przekazał również informację dotyczącą prac termomodernizacyjnych szkoły  

w Starych Budkowicach informując, że prace odbywały się bez większych trudności i komplikacji. 

 Wójt Gminy poinformował, że w miejscowości Dębiniec zakończyły się prace związane z budową 

drogi przy ulicy Polnej. 

 Wójt Gminy przekazał informację o planowanej wymianie opraw lamp ulicznych.  

 Wójt Gminy poinformował, że planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę 

nowego Urzędu Gminy w Murowie na połowę października. 

 Wójt Gminy dodał, że w miejscowości Murów przy ulicy Robotniczej rozpoczęły się prace 

budowlane w związku z remontem drogi. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu 

Obszarów Wiejskich. 

 Wójt Gminy przekazał również informację dotyczącą realizowania połączeń komunikacyjnych na 

terenie gminy Murów przez PKS Kluczbork, dodając tym samym, że wszyscy mieszkańcy gminy mogą   

z tego korzystać. 
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 W dniu dzisiejszym podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł na plac 

UZEK  w Nowych Budkowicach gdzie powstanie ciąg pieszo-jezdny. Zostaną wykonane między innymi 

nasadzenia drzew i krzewów rybackie podesty, budynki lęgowe dla nietoperzy i trzmieli. 

 Wójt Gminy przypomniał o trwającym naborze do Młodzieżowej Rady Gminy Murów. 

 Wójt Gminy poinformował, że zakończono projekt „Podnosimy jakość edukacji w Gminie 

Murów”, w którym odbywały się między innymi zajęcia dodatkowe dla dzieci w szkołach podstawowych, 

doposażone zostały sale dydaktyczne w sprzęt elektroniczny. W ramach projektu zakupiono: 46 

komputerów, 2 laptopy, 15 tabletów, 3 roboty do nauki programowania. 

 Wójt Gminy poinformował o tym, że  w ramach realizowanego projektu Stobrawska wstęga – 

ostoja bioróżnorodności zorganizowany został Dzień Ziemniaka w Murowie. Planuje się jeszcze jedną 

imprezę w ramach tegoż projektu, będzie to festyn jesienny w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy przekazał informację, że dokonano poprawy jakości dróg w miejscowości Mańczok 

poprzez jej utwardzenie. 

 Wójt Gminy przypomniał o trwającym projekcie LOWE i zachęcił mieszkańców do aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach. 

 Wójt Gminy udzielił głosu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie Pani Halinie 

Lubacz. 

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie Pani Halina Lubacz przedstawiła informację 

o uzyskaniu dofinansowania z Instytutu Goethego – Digital Kids. Jest to projekt, który ma realizować 

zalety placu zabaw w przestrzeniach cyfrowych. Dyrektor zaznaczyła, że biblioteka w Murowie jest 

jedyną biblioteką na Opolszczyźnie, która to dofinansowanie otrzymała. W ramach tego przedsięwzięcia 

biblioteka otrzymała dwa laptopy Lenovo, dwa tablety Ipad, dwie konsole Nintendo Switch z grami,  

2 ozoboty- nowoczesne roboty, trzy zestawy klocków gravitrax. Pani Lubacz przekazała również 

informację z ostatniej chwili, że Biblioteka w Murowie została beneficjentem wydawnictwa Rebel  

i w listopadzie otrzyma najnowsze gry planszowe za kwotę 2000,00 zł. 

 Wójt Gminy udzielił głosu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie Pani 

Karolinie Stejbach. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie przedstawiła informację 

dotyczącą szczepień przeciw Covid-19. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie został 

zorganizowany kontakt telefoniczny z seniorami w ramach których informowano o możliwości 

zaszczepienia się. Przy współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu zorganizowane 

zostały trzy akcje szczepień, które odbyły się w godzinach popołudniowych w sali gimnastycznej szkoły 

podstawowej w Zagwiździu  w terminach 1 lipca, 23 lipca oraz 16 września. Kierownik GOPS przekazała 

informację, że procent mieszkańców zaszczepionych pełną dawką na chwilę obecną wynosi 39,5%. 

Wspomniała również o organizacji transportu dla osób mających trudności w dotarciu do punktów,  

w których odbywały się szczepienia. Transport był wykonywany przez jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych ze Starych Budkowic, Zagwiździa i Radomierowic. W chwili obecnej w ramach promocji 

szczepień prowadzony jest konkurs plastyczny dla  dzieci i młodzieży . 

 Wójt Gminy Murów złożył podziękowania Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zagwiździu za możliwość organizacji posiedzeń Rady Gminy w Sali gimnastycznej oraz za 

„przygarnięcie nas” do lokalizacji, gdzie się obecnie znajdujemy jako Urząd. 

 Nie wniesiono zapytań i uwag do przedstawionych sprawozdań. 

  

5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku (14:42) 
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 Przewodniczący rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 

 Powyższa opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli zapytań ani uwag do załączonej w systemie Rada365 informacji  

z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 

 Informacja z wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2021 roku stanowi załącznik nr  

4 do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził przerwę w obradach XXXI sesji 

Rady Gminy Murów. 

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie (15:03) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz wznowił obrady XXXIU sesji Rady Gminy 

Murów po przerwie. 

6.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021  

 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 (15:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Maciej 

Wróbel, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, 

Karol Pośpiech, Anna Kuczera 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXI/220/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021, która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

6.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 (15:10) 

 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 (15:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, 

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

Karol Pośpiech, Anna Kuczera 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski 

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXI/221/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Murów na lata 2021-2024, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

6.3. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (15:12) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

 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 stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 

podatku (15:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, Stanisław 

Stankiewicz, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, 

Karol Pośpiech, Anna Kuczera 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski 

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXI/222/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

oraz zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

6.4. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murów (15:17) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 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 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murów (15:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Klaudia Gustaw, Karol 

Pośpiech, Robert Wantuch, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Anna 

Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski 
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 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXI/223/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murów, 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

6.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów (15:19) 

 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 (15:21) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Anna Kuczera, 

Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr 

Siekierka, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski 

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXI/224/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów, 

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 

6.6. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Murów (15:21) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy 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 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Murów (15:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Piotr 

Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski 

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXI/225/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu. 
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7. Interpelacje radnych. (15:22) 

 Interpelacje radnych nie zostały złożone. 

8. Zapytania radnych (15:22) 

 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

9. Wolne wnioski i informacje. (15:23) 

 Radny Maciej Wróbel przekazał informacje i zażalenia, o których była mowa podczas zebrania 

wiejskiego w miejscowości Murów. Radny Wróbel zaznaczył, iż padło wiele gorzkich słów na temat 

włodarzy gminy. Zarzuty dotyczyły głównie kwestii związanych z panującym bałaganem  

i brudem  w miejscowości Murów, a także na terenie całej gminy. Radny Wróbel zasugerował 

zwiększenie zatrudnienia pracowników gospodarczych lub też rozważenie kwestii dotyczącej ich 

doposażenia.  

 Następnie radny Maciej Wróbel podjął temat dotyczący „dziury na całej szerokości” na ulicy 

Nowej w miejscowości Murów. Zdaniem radnego w lokalizacji tej były wykonywane prace przez firmę 

Prowod. Na całej szerokości tej drogi jest ubytek i nie ma możliwości przejazdu,  dochodzi nawet do 

sytuacji, w których samochody urywają koła. Radny Wróbel zadeklarował przekazanie fotografii, gdyż 

jest w jej posiadaniu. 

 Radny Maciej Wróbel  zwrócił uwagę na zapadnięte kostki chodnikowej na ulicy Lipowej  

w miejscowości Murów.  

 Radny Wróbel zadeklarował monitorowanie powyżej przedstawionych kwestii. 

 Następnie poruszaną kwestią jest to, że na placu rekreacyjnym w Murowie mimo zgłoszeń  

w dalszym ciągu z kranu cieknie woda. Radny Wróbel stwierdził, że tak być nie może, ponieważ ktoś za 

to płaci.  

 Radny Maciej Wróbel poruszył kwestię melioracji rowów w miejscowości Murów, a raczej o tym, 

że nie jest nic w tym zakresie wykonywane. Radny dodał, że lada moment pojawi się pora deszczowa  

i będzie problem z zalewaniem posesji mieszkańców. 

 Następnym zgłoszeniem dokonanym przez radnego Macieja Wróbel jest kwestia dotycząca 

zapchanych studzienek na ulicy Lipowej i ulicy Wolności w Murowie. 

 Wójt Gminy w odpowiedzi na powyżej poruszane kwestie poinformował, że pracownicy 

gospodarczy mają doświadczenie w zakresie układania kostki chodnikowej, w związku z czym prace  

z tym związane zostaną przez nich wykonane do końca jesieni i nie będą stanowić problemu. 

 W przypadku ulicy Nowej Wójt Gminy zadeklarował podjęcie rozmów z firmą, która wykonywała 

usunięcie awarii kanalizacji w tej lokalizacji. 

 Odnosząc się do kwestii cieknącej wody na placu rekreacyjnym w Murowie Wójt Gminy 

zadeklarował interwencję w Prowod-zie w celu usunięcia przedmiotowej usterki. 

 Odnosząc się do kwestii udrażniania rowów melioracyjnych w Murowie Wójt Gminy 

odpowiedział, że rów „tzw. główny”, który przebiega wzdłuż ulicy Wolności jest sukcesywnie udrożniany 

i złożył deklarację, że będą prowadzone prace w tym zakresie. 

 Następnie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi w kwestii zapchanych studzienek zaznaczając, że 

stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych. Wójt Gminy zadeklarował sukcesywną reakcję na 

zgłaszane uwagi w tym zakresie. 

 Radny Maciej Wróbel ponownie podjął temat związany z powypychanymi płytami 

chodnikowymi  przez korzenie drzew na ulicy Lipowej w miejscowości Murów. Radny Wróbel zwrócił 

uwagę, że Wójt składał deklarację, że zostanie to wykonane jednak do dnia dzisiejszego nic się w tym 

temacie nie zmieniło.  
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 Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do prac wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu i zasugerował, aby przy odbiorach ich prac byli obecni także radni. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił uwagę na konieczność wykonania 

pielęgnacji drzew przy drodze tzw. „starej bukowskiej” i zasugerował obecność radnych przy 

oględzinach.  

Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że w przedmiotowym miejscu jest 

problem w kwestiach własnościowych działek, na których znajdują się wspominane drzewa. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz ponownie podjął temat związany  

z udzieleniem wsparcia finansowego dla Policji na zakup nieoznakowanego samochodu. 

Radny Maciej Wróbel odnosząc się do powyższego stwierdził, że Rada Gminy już podjęła decyzję 

o niefinansowaniu Policji. 

Radny Maciej Wróbel powrócił do tematu związanego z nieudzieleniem pomocy finansowej 

Policji na zakup nieoznakowanego samochodu i skierował zapytanie na co zostały przeznaczone środki 

w budżecie w wysokości ok. 8 000,00 zł, które pierwotnie miały być przeznaczone na ten cel. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca udzieliła odpowiedzi, że środki te przeznaczono na koszty zużycia 

energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. 

Radny Piotr Siekierka skierował spostrzeżenie i uwagę do Przewodniczącego Rady Gminy  

w zakresie nie przekazania stanowiska radnych Rady Gminy Murów w przedmiocie nieudzielenie 

wsparcia finansowego dla Policji. 

Radny Piotr Siekierka zwrócił się z zapytaniem kiedy zostaną wymienione progi zwalniające  

w Murowie. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że Starostwo Powiatowe w Opolu 

przedstawiło informację dotyczącą uzyskania dofinansowania, a wśród tych zadań znajduje się właśnie 

to, o którym mowa powyżej. Wójt Gminy stwierdził, że nie jest w stanie udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi w zakresie terminu wykonania tych prac. 

 Radny Piotr Siekierka poinformował o uwagach przekazanych od mieszkańców miejscowości 

Młodnik w zakresie braku połączenia komunikacyjnego około godziny 17 z Opola. 

 Wójt Gminy nie udzielił odpowiedzi w przedmiotowym zakresie, gdyż na chwilę obecną nie 

posiada takich informacji. 

Sołtys wsi Młodnik  Maria Gowin zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia linii 

komunikacyjnych do Kluczborka. Sołtys uzasadniła swoją wypowiedź tym, że istnieją tam Sądy i szkoły, 

a w chwili obecnej nie ma możliwości aby tam się dostać. 

 Wójt Gminy zadeklarował podjęcie rozmów z PKS Kluczbork w przedmiotowej sprawie. 

Radna Antonina Adamczyk zadała zapytanie czy zostało wystosowane pismo do właściciela lasu 

znajdującego się przy Ośrodku Zdrowia w Starych Budkowicach w celu jego uprzątnięcia. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zwróciła uwagę i zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma 

w formie apelu do właścicieli działek w m. Murów na ul. Nowej (ugory) o uprzątnięcie terenu poprzez 

wykoszenie chociażby 1 raz w roku. 

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji 

dotyczącej możliwości organizowania imprez okolicznościowych na zagwiździańskich zabytkach. Radny 

dodał, że należy przekazać informację w zakresie, czy można organizować, jeżeli tak to na jakich 

zasadach, a jeżeli nie można to tez należy przekazać takową informację. 

Wójt Gminy zadeklarował podjęcie rozmów w powyższym temacie na kolejnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy. 
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Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zwróciła się z prośbą o wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew  

miejscowości Młodnik. Pani Gowin dodała, że już dawno nie były wykonywane prace tego typu.  

Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na zakrzaczenia znajdujące się na łuku drogi przy ulicy  

Grabickiej w miejscowości Zagwiździe w kierunku Grabic. W tym miejscu jest bardzo ograniczona 

widoczność co stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego w tym miejscu. 

Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na „zwężenie drogi” przy ulicy Grabickiej 8. Radna 

zasugerowała zastosowanie murów zaporowych, a także wyjaśniła że często dochodzi tam do 

niebezpiecznych sytuacji z udziałem samochodów ciężarowych przewożących drewno. 

Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na ubytek w nawierzchni drogi przy wjeździe do 

przedszkola w Zagwiździu. Radna Kuczera dodała, że w ostatnim czasie doszło tam do wypadku. 

Wójt Gminy odnosząc się powyższych kwestii stwierdził, że sprawa dotycząca murów 

zaporowych zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego, zaś w sprawie ubytku w nawierzchni drogi 

przy wjeździe do przedszkola w tej sytuacji należy w pierwszej kolejności dokonać sprawdzenia kto jest 

właścicielem tej drogi. 

Radny Karol Pośpiech zasugerował rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych 

pracowników gospodarczych w okresach tzw. newralgicznych, tzn. takich gdzie jest znacznie dużo więcej 

pracy do wykonania. Radny zasugerował okresowe zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii poinformował, że był zatrudniony pracownik 

gospodarczy, jednak z uwagi na to, że nie wykonywał obowiązków, już nie pracuje. Wójt Gminy zwrócił 

się z prośbą do sołtysów o informację do Urzędu o osobach, które są zainteresowane wykonywaniem 

tego typu prac. 

Radny Karol Pośpiech dopytał czy nabór do wykonywania tego typu prac jest publikowany? 

Wójt Gminy poinformował, że nabór nie jest publikowany. 

Radny Karol Pośpiech zadał pytanie czy została już wyjaśniona kwestia dotycząca podłączenia 

prądu do przepompowni w Starych Budkowicach przy ulicy Ogrodowej.  

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że Tauron wykonał złącze kablowe, natomiast 

należy jeszcze podłączyć przepompownię do tego złącza. 

Radny Władysław Stankiewicz skierował zapytanie w sprawie wniosku o złożenie skargi na 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu czy są jakieś nowe informacje w tym zakresie. 

Wójt Gminy odpowiadając na powyższe stwierdził, że w związku z faktem, że był nieobecny na 

ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy i nie został omówiony zakres tej skargi, 

zaproponował opracowanie zakresu skargi na kolejnym wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radny Władysław Stankiewicz nawiązał do sprawy dotyczącej skargi na działalność Wójta Gminy, 

a dokładniej wodociągu do Kęszyc. Radny Władysław Stankiewicz zasugerował rozważenie 

przedmiotowej kwestii. 

Radny Wojciech Hasik złożył wniosek w sprawie usunięcie drzew – akacji  znajdujących się  

w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kały. 

Radny Adrian Kliscz podjął temat związanych z utwardzeniem terenu przy przedszkolu  

w miejscowości Zagwiździe. 

Radny Adrian Kliscz przedstawił temat dotyczący ulicy Stawowej w Zagwiździu. Radny Kliscz 

podjął temat związany z utwardzeniem drogi na długości 25 m obok sklepu Delikatesy Centrum. 

Nawierzchnia w tym miejscu jest w tragicznym stanie, praktycznie jej nie ma. Radny zadeklarował 

złożenie wniosku do budżetu na rok 2022 w powyższej sprawie.  

Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii stwierdził, że w przypadku utwardzenia placu 

za przedszkolem to jeżeli środki finansowe na to pozwolą to zostanie to wykonanie jeszcze w tym roku. 
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W przypadku sprawy dotyczącej ulicy Stawowej – Wójt Gminy zaznaczył, że przedmiotowy teren stanowi 

własność prywatną. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie Pani Zofia Nawrot zwróciła się do Wójta 

Gminy z zapytaniem w zakresie planów wykonania termomodernizacji szkoły w Murowie i pozyskania 

środków na ten cel? 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformował, że w chwili obecnej 

kończy się perspektywa finansowa funduszy unijnych. Wójt Gminy zapewnił, że gdy będzie możliwość 

pozyskania środków na ten cel to chciałby to zadanie wykonać. 

Dyrektor Zofia Nawrot zwróciła się z zapytaniem do kogo z pracowników Urzędu Gminy należy 

się zwracać w celu uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie. 

Wójt Gminy poinformował, że w tej sprawie najlepiej kontaktować się bezpośrednio z Wójtem, 

gdyż informacje dotyczące ogłaszania naborów są często omawiane na spotkaniach przeznaczonych dla 

włodarzy gmin. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na ponaglenie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w celu 

wykonania naprawy kratki ściekowej na ulicy Lipowej w Zagwiździu. W chwili obecnej znajduje się tam 

słupek ostrzegawczy. 

Wójt Gminy zadeklarował przekazanie sprawy do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Radny Maciej Wróbel przekazał informacje dotyczące spotkania z Powiatowym Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego w sprawie zabezpieczenia budynków po byłej Hucie Szkła w Murowie. Radny 

Wróbel stwierdził, że na chwilę obecną jest zapewnienie o wezwaniu właściciela do zabezpieczenia 

terenu i jego uprzątnięcia, w przypadku nie wykonania tego sprawa zostanie skierowana do Prokuratury. 

Radny Stanisław Stankiewicz zadał pytanie które ulice w Starych Budkowicach będą 

kanalizowane w następnej kolejności. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformował, że następnymi ulicami 

będą: Zagwiździańska i Targowa. Wójt Gminy dodał również, że zostały złożone wniosku w ramach 

Polskiego Ładu. 

Radna Klaudia Reinert zwróciła się z prośbą do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Starych Budkowicach Pani Katarzyny Chimiak o przedstawienie sytuacji związanej  

z termomodernizacją szkoły. 

Dyrektor Pani Katarzyna Chimiak poinformowała, że prace dobiegają końca, 

najprawdopodobniej do końca września prace zostaną zakończone. Wykonane zostały następujące 

prace: ocieplone wszystkie elewacje zewnętrzne, jest nowa elewacja, nowe tynki wewnątrz szkoły, 

wymieniona cała instalacja centralnego ogrzewania, nowy piec na ekogroszek, są ujednolicone kolory 

ścian, wymieniono drzwi wejściowe. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem odnośnie remontu ulicy Słonecznej 

w Murowie, gdyż zostało to utwardzone tłuczniem, jednak nie ma asfaltu. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższej stwierdził, że będą prowadzone negocjacje z wykonawcą 

ulicy Robotniczej w  Murowie w tym zakresie. 

Sołtys wsi Dębiniec Teresa Lisek podjęła temat związany z kwestią udrożniania rowów 

melioracyjnych i problemami z tym związanymi. Sołtys nawiązała do utworzenia funduszu spółek 

wodnych, dodając, że należy podjąć w tym zakresie zasadną i rozsądną decyzję.   

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższą kwestię stwierdził, że problem stanowi fakt, że 

niektóre rowy są prywatne, inne należą do Wód Polskich. Te ostatnie często tłumaczą się, że nie 

posiadają środków finansowych na ten cel. Jeżeli chodzi o utworzenie spółki wodnej to w dalszym ciągu 

nie została uregulowana kwestia dotyczącą tego, że wpłaty będą obowiązkowe. To stanowi wielki 
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problem, gdyż ludzie nie mając obowiązku nie będą uiszczać tych opłat. Wójt Gminy dodał, że  

w miejscowości Bukowo mieszkańcy uiszczają dobrowolną opłatę na ten cel i w te sposób jest możliwe, 

aby móc podejmować działania w zakresie melioracji rowów. Opłaty w Bukowej są pobierane za zgodą 

mieszkańców. 

Sołtys wsi Zagwiździe Piotr Gollenia skierował zapytanie czy istnieje możliwość organizacji 

spotkania z sołtysami w celu omówienia kwestii związanych z funduszem sołeckim. 

Wójt Gminy zadeklarował organizację spotkania z sołtysami w przyszłym tygodniu. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:25 zamknął 
XXXI sesję Rady Gminy Murów.  

Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXXI sesji Rady Gminy Murów, które 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

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

 
Zakończono sesję (16:25) 
 

 

 


