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P R O T O K Ó Ł Nr XL/2022 
z obrad XL sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 26 lipca 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 26 lipca 2022 roku  o godz. 14:02, a zakończono o godz. 14:39 tego 

samego dnia. 

Posiedzenie XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Murów odbyło się Sali obrad filii bibliotecznej  

w Zagwiździu. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych: 

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. Anna Kuczera 

11. Adrian Kliscz 

12. Stanisław Stankiewicz 

13. Władysław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

Nieobecni: radna Antonina Adamczyk. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Lista obecności osób obecnych na XL sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 2  do niniejszego 
protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:02) 

1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

2.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022 

2.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036 

2.3. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów 

2.4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały 

2.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały 

3. Wolne wnioski i informacje 
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2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:04) 

2.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022 (14:04) 

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 

(14:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Piotr 

Siekierka, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, 

Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XL/290/2022 Rady 
Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

2.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036 (14:11) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 Prognozie Finansowej 

Gminy Murów na lata 2022-2036 (14:13) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Karol 

Pośpiech, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz, 

Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Anna Kuczera 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Antonina Adamczyk 
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W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XL/291/2022 Rady 
Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Murów na lata 2022-2036, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

2.3. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów (14:13) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020r. 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 w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z 

dnia 15 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Murów (14:16) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Karol 

Pośpiech, Wojciech Hasik, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz, 

Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XL/292/2022 Rady 
Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z 
dnia 15 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Murów, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

2.4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:16) 

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

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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Anna Kuczera, Przemysław 

Chrzanowski, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian 

Nowicki, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XL/293/2022 Rady 
Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały, która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

2.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:18) 

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

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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, 

Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, 

Piotr Siekierka, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XL/294/2022 Rady 
Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały, która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

3. Wolne wnioski i informacje (14:19) 

 Radny Maciej Wróbel zwrócił szczególną uwagę na problem związany z suchymi gałęziami  

przy lipach wzdłuż ulicy Lipowej w miejscowości Murów. Radny dodał, że podczas ostatnich wichur 

gałęzie spadły na dwa ogrodzenia posesji  uszkadzając mienie mieszkańców. Radny  poprosił  

o podjęcie interwencji w jak najszybszym czasie i zgłoszenie sprawy do Starostwa Powiatowego  

w Opolu. Radny Wróbel dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie w każdym czasie można dokonywać 

przycinki gałęzi z uwagi na okres lęgowy ptaków, ale w tej sytuacji bezpieczeństwo mieszkańców jest 

najważniejsze. 

W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy poinformował, że temat jest znany, a mieszkańcy 

otrzymali informację, że mogą ubiegać się o uzyskanie odszkodowania ze Starostwa Powiatowego. W 

dniu dzisiejszym odbyła się komisja z udziałem pracownika Urzędu Gminy oraz pracownikami 

Starostwa Powiatowego w celu dokonania oględzin. Wójt dodał, że jak sam radny Wróbel słusznie 

zauważył, w niektórych przypadkach pielęgnacja jest możliwa dopiero w miesiącu wrześniu z uwagi na 

okres lęgowy ptaków. 

Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy czy Gmina posiada przygotowany 

plan awaryjny dotyczący sytuacji, gdzie Gmina nie będzie posiadała wystarczająco dużo środków na 

pokrycie za dostawy węgla, gazu czy prądu. 
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Wójt Gminy  odniósł się do tzw. ubóstwa energetycznego i stwierdził, że w chwili obecnej nie 

ma sygnałów ze strony dyrektorów placówek oświatowych o braku środków na ten , zresztą od 

jakiegoś czasu trwają rozmowy, aby budżet jednostki tak konstruować, aby można było dokonywać 

przesunięć, Wójt dodał również, że temat jest brany pod uwagę i zapewne będzie bardzo ważnym 

czynnikiem przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu Gminy. 

Radny Adrian Kliscz skierował zapytanie na jakim etapie znajdują się inwestycje drogowe na 

drogach gminnych. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej realizujemy trzy inwestycje drogowe  -  

w Dębińcu, w Kałach i w Zagwiździu, jednakże prace ulegną przesunięciu z uwagi na fakt wystąpienia, 

nieprzewidzianych sytuacji i w związku  z tym należało występować o dodatkowe opinie, dokumenty. 

Termin wykonania zadania został wydłużony na koniec września br. 

Radny Adrian Kliscz dopytał o miejscowość Zagwiździe – jaki jest realny termin rozpoczęcia  

i  zakończenia inwestycji .  

Wójt Gminy poinformował, że wykonawca zadania stwierdził, że droga w Zagwiździu przy ulicy 

Leśnej będzie stanowić największe wyzwanie logistyczne z uwagi na gęstą zabudowę, będzie trzeba 

zapewnić dostęp dojazdu do posesji. Wykonawca zadeklarował informowanie mieszkańców  

o terminach wykonywania prac. 

 Radny Robert Wantuch zapytał Wójta czy jest jakiś problem, a by w parku rekreacyjnym  

w miejscowości Murów została odkręcona woda?  

Wójt Gminy stwierdził, że nie ma problemu. Wójt Gminy dodał także, że docierały informacje o 

znacznym poborze wody co wydało się nietypowym  zjawiskiem, był to pobór „ponadstandardowy”. 

Radny Robert Wantuch stwierdził, że z informacji jaką uzyskać od Pani Sołtys  woda w tym 

roku nie była jeszcze w ogóle odkręcona, rzekomo interweniowała kilkukrotnie, lecz bez efektu. 

Wójt Gminy stwierdził, że temat jest znany, gdyż Pani sołtys rzeczywiście kontaktowała się  

w przedmiotowej sprawie. Wójt Gminy zadeklarował, że odpowiedź będzie skierowała do pani sołtys. 

Radny Robert Wantuch zwrócił się z zapytaniem o wykaszanie terenów zielonych  

w miejscowości Murów przy ulicy Polnej. Jak dodał radny gałęzie na ulicy Polnej ocierają się od góry po 

dachach samochodów tam przejeżdżających. Radny Wantuch zwrócił również uwagę na niewykoszony 

rów przy wyjeździe z ulicy Polnej w Murowie. Miejsce to jest bardzo niebezpieczne,  

w szczególności dla osób wyjeżdżających w kierunku Zagwiździa. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi w sprawie niewykoszonego rowu poinformował, że działka 

stanowi własność Nadleśnictwa Kup, sprawa była już zgłaszana. Jednakże  Wójt Gminy zadeklarował 

pomoc Gminy poprzez wykoszenie terenu przez pracowników gospodarczych, ale dopiero za około 

półtorej tygodnia. 

 Radna Anna Kuczera  poinformowała, że otrzymała liczne skargi ze strony mieszkańców na to, 

ze właściciel posesji przy ulicy Górki 14 w Zagwiździu  nie dba o porządek na posesji. Radna Kuczera 

zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma w przedmiotowej sprawie do właściciela. Dodała również, 

że na terenie miejscowości Zagwiździe znajdują się również inne zaniedbane posesje. 

Wójt Gminy  zadeklarował wystosowanie pism w tej sprawie. 

Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na słabą widoczność przy wyjeździe z miejscowości 

Grabczok (przy tartaku) na drogę Kup-Murów. 

Wójt Gminy zadeklarował przekazanie sprawy do Powiatu. 
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Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem odnośnie zadawanych 

podczas czerwcowej komisji Rady Gminy  zapytań dotyczących funkcjonowania Gminy, czy odpowiedzi 

zostały opracowane? 

Wójt Gminy stwierdził, że pytania są opracowywane i zadeklarował przekazanie kompleksowej 

odpowiedzi w miesiącu sierpniu. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na brak odwodnienia na ulicy Górki w miejscowości 

Zagwiździe. Radny zwrócił się z prośbą o pochylenie się nad tą sprawą. 

 Radny Stanisław Stankiewicz zadał pytanie czy jest możliwość aby w najbliższym czasie 

utwardzić drogę na zagwiździańskie zabytki? 

Wójt Gminy stwierdził, że kamień jest sukcesywnie dowożony. 

Radny Maciej Wróbel zapytał o realizację projektu w ramach Stobrawskiej wstęgi? 

Wójt odpowiedział, że  u nas w naszej gminie jest realizowana  w trzech częściach. Pierwsza 

część to imprezy organizowane na terenie gminy Murów (w Murowie i w Starych Budkowicach), druga 

część to znaczenie tras rowerowych, które już się odbywają, trzecia część to drobna architektura – 

miejsca postojowe, altanki. Do tego ostatniego etapu Gmina dopiero przygotowuje się do ogłoszenia 

postępowania przetargowego. Wójt Gminy dodał, że inne gminy mają szerszy zakres prac 

wykonywanych w ramach tego projektu z uwagi na szerszy budżet przeznaczony na ten cel. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił się z prośbą o informacje dotyczące zarówno starego budynku 

Urzędu Gminy jak i nowego, planowanego budynku Urzędu Gminy. Czy stary budynek został 

zinwentaryzowany, przygotowany do sprzedaży? 

Jeżeli chodzi o stary budynek Urzędu Gminy to  w pierwszej kolejności należy zmienić 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , aby potencjalny nabywca miał więcej możliwości 

jeżeli chodzi o jego zagospodarowanie. Wójt Gminy dodał, że ma nadzieje, że jesienią będziemy 

przedkładać projekt uchwały w sprawie zmiany MPZP wsi Murów. 

Jeżeli chodzi o budowę nowego budynku Urzędu Gminy to dopóki nie otrzymamy  

zewnętrznych środków to nie ma możliwości realizacji tej inwestycji, gdyż „budżetowo by mogło nas 

ograniczyć”. 

Radny Maciej Wróbel zapytał jakie czynimy starania aby te dodatkowe środki pozyskać? 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że dwa razy był złożony wniosek w ramach 

Polskiego Ładu, niestety nie udało się pozyskać tych środków. W chwili obecnej trwają rozmowy  

z Wojewodą, który dysponuje środkami na ten cel. Na czwartek jest zaplanowane spotkanie w celu 

ustalenia szczegółów w zakresie finansowym. 

Radny Wojciech Hasik  zgłosił otrzymane skargi od mieszkańców Zagwiździa dotyczące 

utrudnienia dojazdu i przejazdu do przedszkola w Zagwiździu. Problem dotyczy parkowania na 

chodniku przy piekarni osób dokonujących tam zakupy. Radny Hasik zwrócił się z prośbą  czy można by 

ustawić znak zakaz zatrzymywania się i postoju ? 

Wójt Gminy  zadeklarował rozeznanie w sprawie ustawienia znaku, gdyż jak dodał  

w odległości 30 m przed i za skrzyżowaniem nie można parkować i zadeklarował skonsultowanie 

przedmiotowej kwestii z Policją. 

Radny Piotr Siekierka  zadał  pytanie odnośnie nałożonej nakładki asfaltowej w miejscowości 

Młodnik, czy ta warstwa już wykonana jest warstwą końcową czy Powiat będzie jeszcze coś w tej 

lokalizacji wykonywał. Radny Siekierka dodał, że po naprawionej powierzchni już  jeżdżą samochody 

ciężarowe z drewnem. 

Wójt Gminy stwierdził, że nie był na miejscu, zadeklarował pozyskanie informacji w Zarządzie 

Dróg Powiatowych i przekazanie odpowiedzi w najbliższych dniach. 
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Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 14:39 zamknął 

XL sesję Rady Gminy Murów.  

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

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor      Przewodniczył: 

       Przewodniczący Rady Gminy 

 

              Stanisław Onyszkiewicz 

 

Zakończono sesję (14:39) 

 


