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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2022 

z obrad XXXIX sesji RADY 

GMINY MURÓW 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 
 
 

 
 

dnia. 
Obrady rozpoczęto 22 czerwca 2022 r. o godz. 14:05, a zakończono o godz. 16:23 tego samego  
Posiedzenie XXXIX sesji Rady Gminy Murów odbyło się Sali obrad filii bibliotecznej 

w Zagwiździu. 

 
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Piotr Siekierka 

6. Przemysław Chrzanowski 

7. Karol Pośpiech 

8. Antonina Adamczyk 

9. Anna Kuczera 

10. Adrian Kliscz 

11. Stanisław Stankiewicz 

12. Władysław Stankiewicz 

13. Robert Wantuch 

Nieobecni: radny Sebastian Nowicki, radny Maciej Wróbel. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista 

obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności osób obecnych na XXXIX sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 
1. Przedstawienie porządku obrad sesji (14:05) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy 

Murów jak niżej. 

 
1. Przedstawienie porządku obrad sesji 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości 

4.1. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 
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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 2021 r. 

4.3. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

realizacji środków funduszu alkoholowego za 2021 rok 

4.4. sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie 

Murów za rok 2021 

4.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie za 2021 r. 

4.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r. 

5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2021 rok 

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2021 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Z wykonania 

budżetu za 2021 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2021 rok 

8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2021 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2021 i informacją o stanie mienia 

komunalnego gminy za rok2021, 

8.2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Murów za 2021 r. 

8.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu 

gminy Murów za 2021 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2021 rok 

8.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 

wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok 

8.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Murów za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu 

8.6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie absolutorium za 2021 r. 

8.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2021 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

9.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 

9.2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2022–2036 

9.3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej 

9.4. odwołania Skarbnika Gminy Murów 

9.5. powołania Skarbnika Gminy Murów 

9.6. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów 

9.7. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 

9.8. zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów 

10. Interpelacje radnych. 

11. Zapytania radnych 

12. Wolne wnioski i informacje. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (14:11) 

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

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowych protokołów. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z obrad XXXVII sesji oraz XXXVIII sesji Rady Gminy Murów 

(14:12) 
 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Robert 

Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, 

Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy, nie wnosząc uwag bądź 

zastrzeżeń. 

 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

(14:12) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przekazał informację o wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy Murów. 

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

 
4.1. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy (14:12) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy celem 

przedstawienia sprawozdania z działalności. 

Wójt Gminy na początku złożył życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Ojca. 

Wójt Gminy przypomniał o obowiązku złożenia do końca miesiąca deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i 

źródeł spalania paliw. 

Następnie Wójt Gminy przedstawił podsumowanie uzyskania środków zewnętrznych. W 

zeszłym roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne na poziomie 6 463 000,00 zł. Szczegółowy przebieg 

przedmiotowego podsumowania stanowi zapis na nagraniu XXXIX sesji Rady Gminy. 

Wójt Gminy dodał również, że na terenie gminy Murów funkcjonują nieformalne kluby seniora oraz 

powstała Młodzieżowa Rada Gminy, która pod koniec sierpnia planuje zorganizować festyn młodzieżowy, 

czyli kolorowe zakończenie wakacji tzw. bitwa kolorów. 
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Wójt Gminy przedstawił także działania prowadzone zarówno przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Murowie, jak i Gminną Bibliotekę Publiczną w Murowie, po czym udzielił głosu obecnej Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie Halinie Lubacz. 

Dyrektor Halina Lubacz poinformowała o projekcie, który będzie realizowany we współpracy z 

Łubniańskim Ośrodkiem Kultury. W ramach realizowanego przedsięwzięcia udało się pozyskać 40 000,00 zł. 

W ramach tegoż projektu mieszkańcy gminy Murów będą mieli możliwość skorzystania z bardzo ciekawych 

wyjazdów po całej Polsce, między innymi będzie zorganizowana dwudniowa wycieczka do Warszawy, 

całodniowa wycieczka do Krakowa, wycieczka do Mosznej i do Prudnika, a także będzie organizowana 

całodniowa wycieczka do Świdnicy ze zwiedzaniem Kościoła Pokoju, który jest wpisany na światową listę 

dziedzictwa Unesco. 

Wójt Gminy kontynuując przedstawiania sprawozdania poinformował o możliwości 

skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, która jest realizowana w Starych Budkowicach. 

Następnie przypomniał o dalszej działalności Marszałkowskiego Kuriera Społecznego oraz 

możliwości skorzystania przez mieszkańców z Banku Żywności. 

Następnie Wójt Gminy przedstawił zapowiedź dotyczącą klastra energii. Gmina planuje w 

najbliższym czasie podpisywać umowę na opracowanie wszelkiej dokumentacji związanej ze stworzeniem 

klastra energii. Inicjatorem tegoż przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Środki będą 

dostępne w najbliższych programach unijnych. W późniejszym etapie firmy, ale i mieszkańcy będą mogły w tym 

uczestniczyć, ażeby razem wspólnie gospodarować energię i mieć z tego jeszcze większe korzyści. Wójt 

Gminy zadeklarował przekazywanie informacji na bieżąco dotyczących tegoż przedsięwzięcia. 

Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Pani Małgorzata Garbowska przedstawiła analizę stanu 

bezpieczeństwa za 2021 rok, stwierdzając, że na terenie gminy Murów dochodzi do najmniejszej liczby 

incydentów. Pani Garbowska przekazała informację o możliwości udziału dzielnicowych na spotkaniach z 

sołtysami. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionej analizy. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przekazał informację, iż sprawozdania, o których 

mowa w punktach od 4.2 do 4.6 zostały dołączone do systemu Rada365. 

 
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 2021 r. (14:43) 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
4.3. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji 

środków funduszu alkoholowego za 2021 rok (14:44) 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
4.4. sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie 

Murów za rok 2021 (14:44) 
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Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 
4.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie za 2021 r. 

(14:44) 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
4.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r. (14:51) 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2021 rok (14:52) 

 
Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła zawartość przedmiotowego Raportu uwzględniając 

działalność tutejszego Urzędu Gminy w dobie pandemii. 

Raport o stanie Gminy Murów za 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2021 rok (14:55) 
 

W związku z faktem, że żaden z mieszkańców nie zgłosił się do udziału w debacie Przewodniczący Rady 

Gminy Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do radnych czy mają pytania do przedstawionego 

Raportu. 

Radni nie wnieśli zapytań do Raportu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy 

postanowił o przejściu do kolejnego punktu obrad. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania (14:55) 

 
Wobec braku pytań oraz wniosków Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 

głosowanej przedmiotowego projektu uchwały. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania 

(14:56) 

 
Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, 

Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, 

Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
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Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania, która 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Z wykonania 

budżetu za 2021 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2021 rok (14:56) 

8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2021 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za rok2021, 

(14:56) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Skarbnik Gminy Pani Teresie Kuca w 

celu przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2021 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za rok 

2021. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła ogólne wykonanie budżetu za 2021 rok o stronie 

dochodów i po stronie wydatków. Dodała , iż  realizacja za 2021 rok zamknęła się nadwyżką 

budżetową w wysokości 1 176 209,45 zł, a stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2021 

wynosi 4 173 256,01 zł. W przypadku realizacji dochodów i wydatków określonej w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach nie równoważy się, a wydatki przekraczają dochody w kwocie 82 895,87 zł, 

jednakże są czynione starania żeby doprowadzić do zrównoważenia wysokości wydatków do osiągniętych 

dochodów. Co do realizacji inwestycji to plan został określony dla 23 inwestycji i przyjęty na kwotę 8 861 

650,92 zł a realizacja jego była wykonana w 56%. Inwestycje o znacznych kosztach to między innymi budowa 

drogi gminnej ulica Robotnicza w Murowie, która została ukończona na początku  roku 2022,

 budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Dębiniec, wykonanie dokumentacji dla modernizacji budynku w miejscowości Okoły Grabczok i 

Dębiniec, budowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie, termomodernizacja budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową 

studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Murowie. Jeżeli chodzi o wydatki sołectw, to są sołectwa, które nie wykonały w pełni założonego planu, a 

należą do nich między innymi sołectwo Dębiniec, Okoły, Radomierowice i Zagwiździe. Skarbnik Gminy Teresa 

Kuca dodała, ze jest jedno sołectwo, które minimalnie przekroczyło 

plan, a nie powinno się to zdarzać szczególnie teraz kiedy już weszliśmy fundusz sołecki. W tym przypadku 

należy szczególnie analizować budżet i oszczędnie go wydawać zgodnie z przyjętym planem. Realizacja 

przyjętych przedsięwzięć w WPF-ie była realizowana zgodnie z przyjętym budżetem na 2021. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się do radnych z zapytaniem czy wnoszą 

zapytania bądź uwagi do przedstawionej informacji. 

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej kwestii nie wnosząc uwag. 

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

8.2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu   z 

wykonania budżetu Gminy Murów za 2021 r. (15:01) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Pani 

Teresie Kuca. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła uchwałę nr 113/2022 z dnia 5 maja 2022 r. 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Murów za 2021 r. 

Radni nie wnieśli zapytań i uwag do powyższej opinii. 

Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

8.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów 

za 2021 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2021 rok (15:02) 

 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adrian Kliscz przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie 

wykonania budżetu gminy Murów za 2021 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2021 rok. 

 
8.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze 

sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok (15:03) 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok. 

W związku z faktem, iż żaden z radnych nie wniósł uwag i zapytań do przedstawionego projektu 

uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 

2021 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok (15:04) 

 
Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Antonina 

Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Piotr 

Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/280/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 202 wraz 

ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 202 rok, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 
8.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów 

za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu (15:05) 



 

Strona 8 z 15 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Kliscz przedstawił treść wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu. 
 

8.6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie absolutorium za 2021 r. (15:06) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 185/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku, która stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię. 

Radni nie wnieśli zapytań i uwag do powyższej opinii. 

 
8.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2021 (15:07) 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Murów za rok 2021. 

W związku z faktem, iż żaden z radnych nie wniósł uwag i zapytań do przedstawionego projektu 

uchwały Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2021. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 

rok 2021 (15:08) 
 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, 

Stanisław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Władysław 

Stankiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/281/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2021, 

która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził przerwę w obradach XXXIX sesji rady Gminy 

Murów. 

Po przerwie wznowiono obrady XXXIX sesji Rady Gminy Murów. 

 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:25) 

 
9.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 (15:25) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Pani Teresa 

Kuca. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów 

na rok 2022. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 (15:33) 

 
Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Anna 

Kuczera, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, 

Karol Pośpiech, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/282/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022, która stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 
9.2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2022–2036 (15:33) 

 
Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2022–2036. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Murów na lata 2022–2036 (15:35) 

 
Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, 

Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech, Robert Wantuch, 

Przemysław Chrzanowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/283/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów 

na lata 2022–2036, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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9.3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej (15:35) 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały 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 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

inwestycyjnej (15:37) 
 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Stankiewicz, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Klaudia 

Reinert, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/284/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

inwestycyjnej, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 
9.4. odwołania Skarbnika Gminy Murów (15:37) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy Murów. 

Wójt Gminy poinformował, że zarówno projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Murów 

jak i powołania Skarbnika Gminy Murów zostały przygotowane na jego wniosek. Jest to związane z 

przejściem dotychczasowego Skarbnika Gminy Teresy Kuca na emeryturę. Jednakże Wójt Gminy dodał również, 

że projekty uchwał wchodzą z mocą obowiązywania od 28 września i udzielił głosu Pani Skarbnik Teresie 

Kuca. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca poinformowała, że złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku 

z przejściem na emeryturę po 42 latach pracy w Urzędzie i 32 latach na stanowisku Skarbnika Gminy. 

Kierownik Referatu Finansowego Bartosz Banasiuk poinformował, że przez ostatnich 7 lat pracował 

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, początkowo jako specjalista do spraw analizy sprawozdań 

finansowych i budżetowych, a następnie jako inspektor kontroli. Dodał, że ma nadzieję, że współpraca będzie 

owocna i będzie trwała jak najdłużej. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie . 

odwołania Skarbnika 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 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Murów (15:44) 

 
Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Robert Wantuch, 

Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Adrian Kliscz, Karol Pośpiech NIE 

GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 11 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/285/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Murów, 

która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 
9.5. powołania Skarbnika Gminy Murów (15:45) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie . 

powołania Skarbnika 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 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Murów (15:45) Wyniki 

imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Karol 

Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Przemysław Chrzanowski, 

Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/286/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Murów, która stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 
9.6. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów (15:46) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina 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 przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz 

doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Murów (15:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Przemysław 

Chrzanowski, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Stanisław 

Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz 

doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Murów, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

 
9.7. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 (15:48) 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 

2022/2023 (15:50) 

 
Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Antonina 

Adamczyk, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Stanisław 

Onyszkiewicz, Piotr Siekierka 
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PRZECIW(0): 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/289/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 

2022/2023, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

 
9.8. zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów (15:50) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie 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 przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 

października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów (15:52) 

 
Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, 

Władysław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, 

Anna Kuczera, Karol Pośpiech 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXIX/290/2022 Rady Gminy 

Murów z dnia 22 czerwca 2022 roku w zmieniającej uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 

października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów, 

która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 
10. Interpelacje radnych. (15:52) Interpelacje 

radnych nie zostały złożone. 

11. Zapytania radnych (15:53) 
 

Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 
12. Wolne wnioski i informacje. (15:53) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą do radnego 

powiatowego Rudolfa Lawa o wykonanie remontu na łuku drogi w miejscowości Bukowo w kierunku kościoła. 

W tej lokalizacji znajduje się wyrwa o 50 cm długości i 20 cm głębokości. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą o rozważenie przystąpienia do sprzedaży budynku 

dawnej szkoły w miejscowości Bukowo. Radny dodał, że w ostatnim czasie podczas wichur złamane gałęzie 

spadły na budynek gospodarczy należący do szkoły. 

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie podjęcia interwencji w zakresie obsunięcia się rowu przy 

jednej posesji przy ulicy Robotniczej w Murowie. Radny zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji w formie 

pisemnej. 

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie podjęcia działań w zakresie pielęgnacji drzew przy ulicy 

Lipowej, w ostatnim czasie były częste wyjazdy OSP. 

Wójt Gminy zadeklarował przyjęcie sprawy w formie wniosku i przekazanie do ZDP). Wójt Gminy 

zwrócił się z prośbą do radnego Piotra Siekierki o przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości 

otrzymania odszkodowania za wyrządzone szkody z polisy ubezpieczeniowej Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Radny Siekierka zwrócił się także do obecnego radnego powiatowego Rudolfa Lawa o podjęcie działań w 

przedmiotowej zakresie bez zbędnej zwłoki. Radny Siekierka zwrócił się z prośbą o przekazanie 

informacji w formie pisemnej. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zadała pytanie: kiedy planuje się remont chodnika   w 

miejscowości Murów? 

Wójt Gminy poinformował, że remont chodnika w tym roku nie jest naszym zadaniem, lecz Powiatu 

Opolskiego, Starostwo deklarowała wykonanie większej części remontu chodnika i to jest nadal aktualne. W 

chwili obecnej są po postępowaniach przetargowych i są na etapie lokowania środków finansowych. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth skierowała zapytanie do Wójta Gminy o termin realizacji 

naprawy i wymiany lamp ulicznych. 

Wójt Gminy poinformował, że dodatkowe inwestycje w ramach zadośćuczynienia za 

niewykonane uprzednio zadania zostaną wykonane do końca miesiąca lipca przez Tauron Nowe 

Technologie. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zapytała o termin rozpoczęcia budowy nowego Urzędu 

Gminy. 

Wójt Gminy odpowiedział, że to zależy od pozyskania środków zewnętrznych. W chwili 

obecnej jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów , gdyż jest możliwość pozyskania środków. 

Radny Stanisław Stankiewicz skierował zapytanie do radnego powiatowego Rudolfa Lawa kiedy w 

końcu Powiat będzie łatać dziury? 

Rudolf Lawa udzielając odpowiedzi stwierdził, że remonty są na bieżąco wykonywane, odbyło się 

spotkanie z Dyrektorem ZDP w Opolu z udziałem Wójta Gminy. Radny Lawa wyraził „ubolewanie nad tym co się 

dzieje”, radny Lawa zapewnił, że sprawy są na bieżąco dalej przekazywane celem ich realizacji. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zgłosiła, że za wodnych tartakiem (droga przez las w stronę 

Zagwiździa) na drodze gminnej jest mostek, gdzie najprawdopodobniej jest zarwany przepust i jest ubytek o 

głębokości 60 cm. Stanowi bardzo duże zagrożenie. 

Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zadała pytanie czy jest przewidziany remont drogi    w 

miejscowości Młodnik (obok Państwa B.). 
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Radny Piotr Siekierka odnosząc się do słów radnego powiatowego Rudolfa Lawa „cóż możemy zrobić” 

stwierdził, że jakiś czas temu miał nieprzyjemność spotkania „w słowie pisanym” z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu poprzez wytknięcie nieprawidłowych działań. Pismo jest dostępne w Sekretariacie 

Urzędu Gminy wraz z odpowiedzią. 

Radny Siekierka zadał pytanie radnemu powiatowemu czy ma on realny wpływ na grafik remontu 

dróg w poszczególnych gminach, bo w odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora ZDP została przekazana „myśl 

twórcza – jak starczy pieniędzy to będą wykonywane remonty w innych gminach”. Radny Siekierka zadał 

pytanie dlaczego standardem stało się to, że Gmina Murów „jest zawsze ostatnia”. Radny Siekierka 

przypomniał po raz wtóry, że naszymi drogami tranzytowymi są drogi powiatowe, a jesteśmy „traktowani 

po macoszemu”. 

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek do radnego powiatowego o przedstawienie problemu na Sesji 

Rady Powiatu, że nie ma zgody na takie działanie. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na konieczność udrożniania rowu na trasie Kup-Murów. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:23 zamknął 

XXXIX sesję Rady Gminy Murów. 

Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Murów, które stanowi 

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 
 
 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz 

Zakończono sesję (16:23) 


