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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 22 września 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 22 września 2022 r. o godz. 14:06, a zakończono o godz. 16:28 tego samego 

dnia. 

Posiedzenie XLI sesji Rady Gminy Murów odbyło się Sali obrad filii bibliotecznej  

w Zagwiździu. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Piotr Siekierka 

6. Sebastian Nowicki 

7. Przemysław Chrzanowski 

8. Karol Pośpiech 

9. Antonina Adamczyk 

10. Anna Kuczera 

11. Adrian Kliscz 

12. Stanisław Stankiewicz 

13. Władysław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

Nieobecni: 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 XLI sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 3  do niniejszego 

protokołu. 

 

 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:06) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił porządek obrad XLI sesji Rady 

Gminy Murów jak niżej. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

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

5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 



2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów 

3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

4) zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw 

5) określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

6) pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 

jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

7) wyrażenia zgody na pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej 

8) pozbawienia drogi nr 101413O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

9) pozbawienia drogi nr 101501O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

10) pozbawienia drogi nr 101516O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

11) pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

12) pozbawienia drogi nr 101511O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

13) pozbawienia drogi nr 101505O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

14) pozbawienia części drogi nr 101508O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

15) pozbawienia drogi nr 101513O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

16) pozbawienia drogi nr 101518O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

17) pozbawienia drogi nr 101514O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów 

7. Interpelacje radnych 

8. Zapytania radnych 

9. Wolne wnioski i informacje 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Gminy Murów, w związku  

z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowych 

protokołów. 
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Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z XXXIX i XL Sesji RG Murów (14:12) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia 

Gustaw, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, 

Władysław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad XXXIX i XL sesji Rady Gminy, nie wnosząc uwag 

bądź zastrzeżeń. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

(14:13) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz oddał głos obecnemu na XLI sesji Rady 

Gminy Murów przedstawicielowi Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Panu Waldemarowi 

Szyporta. 

Pan Waldemar Szyporta udzielił odpowiedzi na zapytania radnych, które pojawiły się na 

wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Murów w związku z przedkładanymi projektami uchwał  

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej na terenie gminy Murów. 

 Szczegółowy przebieg dyskusji został zapisany na nagraniu z XLI sesji Rady Gminy, które stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy złożył serdeczne podziękowania ustępującej Skarbnik Gminy 

Teresie Kuca za dotychczasową, długoletnią współpracę. 

 Do podziękowań dołączyli dyrektorzy placówek oświatowych na terenie gminy Murów. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca również złożyła serdeczne podziękowania za współpracę. 

  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości (14:41) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy celem 

przedstawienia sprawozdania z działalności. 

 Wójt Gminy Michał Golenia serdecznie powitał dwie nowo powołane osoby na stanowiskach 

dyrektora Przedszkola Publicznego w Murowie jak i Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy Michał Golenia oddał głos Pani Gollenia – dyrektor Przedszkola Publicznego w 

Starych Budkowicach celem dokonania autoprezentacji. 

 Pani Wioletta Gollenia krótko przedstawiła swoją osobę informując, że przygodę z oświatą w 

Gminie Murów rozpoczęła już w 1994 roku pracując w przedszkolu w miejscowości Dębiniec, a 

następnie od 2000 roku w przedszkolu w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy poinformował o rekordowej ilości uczestników w Biegu Borsuka, który miał miejsce 

10 września 2022 roku. 



Wójt Gminy poinformował również o fakcie, iż odbyły się dwie wizyty studyjne dzieci ze  szkół 

podstawowych z Kluczborka i Popielowa na PSZOK-u w Murowie, które poznawały jak funkcjonuje 

gospodarka odpadami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firmy Remondis. 

Wójt Gminy wspomniał o prężnie działającej Młodzieżowej Radzie Gminy Murów, która 

organizowała w okresie wakacyjnym dwie imprezy. W ramach realizowanego projektu  Strategia  

Młodzieżowa Opolszczyzna zorganizowano Festiwal Kolorów. Odbyła się również  druga impreza - 

międzygminne zawody siatkarskie o puchar Borsuka. 

Następnie przekazano informację o zorganizowanych imprezach na terenie gminy Murów – w 

Bukowej, w Zagwiździu i dożynkach parafialnych w następujących miejscowościach: Zagwiździe, Stare 

Budkowice, Grabczok, Bukowo i Radomierowice. 

Początkiem września odbyły się na terenie gminy gminne ćwiczenia wszystkich jednostek OSP 

na terenie tartaku Stora Enso gdzie przeprowadzono akcję gaśniczą-ratowniczą. 

Następnie Wójt Gminy wspomniał, że początkiem wakacji gościło na terenie Gminy Murów  

Radio Opole wraz z Nową Trybuną Opolską. 

Wójt Gminy przekazał również informację, iż Gmina Murów otrzymała środki za realizację 

programu Czyste Powietrze, który jest realizowany wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska. Ponadto Wójt Gminy dodał, że Gmina Murów znajduje się w gronie najbardziej aktywnych 

gmin w całej Polsce. 

Wójt Gminy odniósł się do programu wsparcia dla rodzin popegeerowskich, które wnioskowały 

o sprzęt i zapewnił, że w najbliższym czasie będą poczynione prace związane z opracowaniem 

niezbędnej dokumentacji do przekazania sprzętu beneficjentom. 

Wójt Gminy złożył serdecznie podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Murowie za trud włożony w realizację zadań związanych z wojną na Ukrainie czy też 

innych zadań wynikających ze zmiany przepisów. 

Radni nie wnieśli zapytań i uwag do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy Murów. 

 

5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku (14:50) 

 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 

roku, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał zapytanie ile numerów zostało nadanych Ukraińcom na terenie 

naszej gminy? 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca stwierdziła, że na chwilę obecną nie posiada przedmiotowej 

informacji, ale zasięgnie jej w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego. 

 Radni nie wnieśli  innych zapytań ani uwag do przedstawionej informacji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził dziesięciominutową przerwę w 

obradach XLI sesji Rady Gminy Murów. 

 Po przerwie wznowiono obrady XLI sesji Rady Gminy Murów. 

 Udzielono odpowiedzi radnemu Sebastianowi Nowickiemu w zakresie ilości nadanych 

numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – 299. 

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:17) 
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6.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 (15:17) 

 

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 zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 (15:23) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz, Karol 

Pośpiech, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/295/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022, 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

6.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:23) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej 

w żłobku dzieciom z terenu 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:24) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Stanisław 

Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, 

Stanisław Onyszkiewicz, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 



Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/296/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Gminą Kluczbork w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy 

Murów, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

6.3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (15:24) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów w czasie przekraczającym wymiar zajęć 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

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 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (15:27) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Piotr Siekierka, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, 

Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz, Robert 

Wantuch, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/297/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Murów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

6.4. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

(15:27) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały zmieniającej 

Uchwałę Nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

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 uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 

czerwca 2021r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw (15:29) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Robert Wantuch, 

Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/298/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/205/2021 Rady Gminy 

Murów z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

6.5. określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe (15:30) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe. 

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 określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe (15:37) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Przemysław 

Chrzanowski, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Klaudia Reinert, Władysław 

Stankiewicz, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch 



PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/299/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród 

za osiągnięte wyniki sportowe, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

6.6. pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:37) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania 

jako drogi publicznej na terenie gminy Murów. 

Radny Przemysław Chrzanowski złożył wniosek w sprawie, aby na wszystkich drogach należących 

do gminy, które są drogami niepublicznymi, a które są utwardzone i znajduje się wokół nich jest gęsta 

zabudowa - gmina ustawiła znaki informujące użytkowników drogi że jest to strefa ruchu. Radny 

Chrzanowski zaapelował, aby nie doprowadzać na terenie gminy do jakiejś wolnej Amerykanki i zadbać 

o bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, a tym samym mieszkańców korzystającym z tych 

dróg. Radny Chrzanowski dodał, że z pewnością wiąże się to z kosztami dla gminy dodając, że z panem 

Wójtem w przerwie rozmawiano, iż  cena jednego takiego znaku wynosi około 1 000,00 zł razem z 

montażem. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Chrzanowski dodał, że bezpieczeństwo jest 

bezcenne. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

Głosowanie w sprawie pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez 

wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:41) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Siekierka, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Robert 

Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/300/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O 

kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy 

Murów , która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

6.7. wyrażenia zgody na pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez 

wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (15:42) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej. 

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 wyrażenia zgody na pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (15:44) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Sebastian 

Nowicki, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Robert Wantuch, 

Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/301/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienia fragmentu 

drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej , 

która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 Obrady XLI sesji Rady Gminy Murów opuściły: sołtys wsi Młodnik Maria Gowin oraz sołtys wsi 

Radomierowice Violetta Guschall. 

 

6.8. pozbawienia drogi nr 101413O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:44) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101413O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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 pozbawienia drogi nr 101413O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:45) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, 

Antonina Adamczyk, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, 

Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw 

PRZECIW(0): 



WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/302/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 101413O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

6.9. pozbawienia drogi nr 101501O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:45) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101501O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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 pozbawienia drogi nr 101501O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:46) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Robert Wantuch, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, 

Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Stanisław 

Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/303/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 101501O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

 

6.10. pozbawienia drogi nr 101516O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:47) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101516O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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. 
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Głosowanie w sprawie pozbawienia drogi nr 101516O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:49) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Władysław Stankiewicz, Robert 

Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, 

Antonina Adamczyk 

PRZECIW(1): 

Karol Pośpiech 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Przemysław Chrzanowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/304/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 101516O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

 

6.11. pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:50) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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 pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:51) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Sebastian Nowicki, Robert 

Wantuch, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(1): 

Karol Pośpiech 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/305/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi 



gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

 

6.12. pozbawienia drogi nr 101511O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:51) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101511O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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 pozbawienia drogi nr 101511O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:53) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Stanisław 

Stankiewicz, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Klaudia 

Reinert, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(1): 

Karol Pośpiech 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Antonina Adamczyk 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/306/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 101511O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

 

6.13. pozbawienia drogi nr 101505O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:53) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101505O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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 pozbawienia drogi nr 101505O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:54) 
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Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Antonina 

Adamczyk, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Karol 

Pośpiech, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/307/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 101505O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

 

6.14. pozbawienia części drogi nr 101508O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:55) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia części drogi nr 101508O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej 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 pozbawienia części drogi nr 101508O kategorii drogi gminnej poprzez 

wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:56) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, 

Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/308/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w sprawie pozbawienia części drogi nr 101508O kategorii 

drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, 

która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

6.15. pozbawienia drogi nr 101513O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:56) 

 



Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101513O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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 w sprawie pozbawienia drogi nr 101513O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:58) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Sebastian 

Nowicki, Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Stanisław 

Onyszkiewicz 

PRZECIW(1): 

Karol Pośpiech 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 11 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/309/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w pozbawienia drogi nr 101513O kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

 

6.16. pozbawienia drogi nr 101518O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (15:58) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101518O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej 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 w sprawie pozbawienia drogi nr 101518O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (16:00) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Sebastian Nowicki, 

Stanisław Onyszkiewicz, Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, 

Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 
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Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/310/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w  sprawie pozbawienia drogi nr 101518O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

6.17. pozbawienia drogi nr 101514O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania  jako 

drogi publicznej na terenie gminy Murów (16:00) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi nr 101514O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania  jako drogi 

publicznej 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 w sprawie pozbawienia drogi nr 101514O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania  jako drogi publicznej na terenie gminy Murów (16:02) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Wojciech Hasik, Sebastian Nowicki, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Adrian 

Kliscz, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(1): 

Karol Pośpiech 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5): 

Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania 8 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLI/311/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 22 września 2022 roku w  sprawie pozbawienia drogi nr 101514O kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania  jako drogi publicznej na terenie gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

7. Interpelacje radnych (16:02) 

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

8. Zapytania radnych (16:02) 

 

 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 

9. Wolne wnioski i informacje (16:02) 

 



 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył podziękowania dla wszystkich, 

którzy zaangażowali się zarówno w formie fizycznej jak i finansowej w organizacji 250 lat istnienia wsi 

Bukowo. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą o uporządkowanie 

terenu po inwestycji polegającej na budowie drogi w miejscowości Dębiniec. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zaprosiła do udziału w festynie 

jesiennym zwanym Oktoberfest, który zaplanowano na 24 września 2022 roku. 

 Wójt Gminy Murów w nawiązaniu do powyższego zaprosił także na festyn do Murowa, który 

został zaplanowany na dzień 1 października 2022 roku - festiwal bioróżnorodności dla dzieci  

i młodzieży ze szkoły podstawowej i przedszkola. Wójt Gminy dodał, że w ramach zaplanowanych 

imprez odbędzie się wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. 

 Radny Stanisław Stankiewicz skierował zapytanie do Wójta Gminy Murów jak wygląda sytuacja 

jeżeli chodzi o ustawienie nowych punktów świetlnych no na terenie gminy. 

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

borykamy się  z formalnościami, które są niezbędne do złożenia wniosku. W związku z faktem, że  

niektóre działki stanowią własność Nadleśnictwa Turawa i Kluczbork, a co za tym idzie,  formalności 

muszą być w Dyrekcji Generalnej Lasów zatwierdzone,  także jeszcze czekamy. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie do Wójta Gminy w kwestii dotyczącej złożonych 

zapytań na komisji Rady Gminy Murów w  dniu 20 czerwca 2022 roku, a dokładniej poruszone zostały 

następujące kwestie: inwestycje związane z  utrzymaniem obiektów, utrzymywanie porządku, kwestie 

chodników tych planowanych uzupełnień, przyszłości starego budynku Urzędu Gminy, dworca PKP, 

sprawy drożności linii kolejowej we współpracy ze Storą Enso, boiska, punktach świetlnych, ścieżkach 

rowerowych. Radny Nowicki dodał, że miał otrzymać informację w formie pisemnej jednak do dnia 

dzisiejszego takowej odpowiedzi nie otrzymał. 

 Wójt Gminy Michał Golenia udzielił głosu obecnej na XLI sesji Rady Gminy Murów zastępcy 

Wójta Gminy Murów Magdalenie Piontek. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek udzielając odpowiedzi stwierdziła, że w związku z faktem, iż 

odpowiedź miała zostać opracowana w sposób kompleksowy, w chwili obecnej jest na etapie 

„finiszowania”, gdyż „wiele zagadnień wymaga dogłębnej analizy i na to jeszcze potrzebujemy trochę 

czasu”. 

 Radny Nowicki zadał zapytanie do Zastępcy czy jest możliwość, aby przedmiotowa informacja 

została opracowana w tym roku. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek odpowiedziała, że zdecydowanie tak. 

 Radny Piotr Siekierka zwrócił się z zapytaniem czy istnieje realne ryzyko, że zabraknie opału dla 

placówek oświatowych oraz GOPS-u? 

 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe zapytanie stwierdził, że GOPS jest ogrzewany 

elektrycznie, więc „raczej tutaj raczej prądu chyba w gniazdkach nie zabraknie”. W przypadku 

pozostałych placówek Wójt Gminy oddał głos obecnemu przyszłemu Skarbnikowi Gminy Bartoszowi 

Banasiuk, który jest w posiadaniu przedmiotowej analizy. 

 Pan Bartosz Banasiuk stwierdził, że „będziemy się tak starać żeby te środki były. 

W tej chwili szkoły i przedszkola złożyły informację, że potrzebują 215 000,00 zł dodatkowych środków 

do końca tego roku na zakup opału. Pan Banasiuk dodał, że w chwili obecnej oczekujemy na środki z 

Ministerstwa  

w kwocie ponad 2 miliony, należy jednak zwrócić uwagę, że to będą środki na dwa lata, więc musimy 

się z tych środków utrzymać i w  tym roku i też w przyszłym. 
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 Wójt Gminy Michał Golenia nawiązując do powyższego poinformował, że najprawdopodobniej 

będzie możliwość wnioskowania o dodatkowe środki dla placówek edukacyjnych, jednak na chwilę 

obecną nie posiadamy więcej informacji w tym zakresie. 

 Sołtys wsi  Murów Barbara Proth zwróciła się z prośbą o podjęcie interwencji związanej  

z udrożnieniem rowu melioracyjnego w miejscowości Murów. 

 Wójt Gminy zadeklarował przekazanie odpowiedzi w powyższym zakresie. 

 Radny Przemysław Chrzanowski poruszył kwestię dotycząca obowiązku o zredukowanie zużycia 

energii elektrycznej o 10%, czy w związku z tym został opracowany  jakiś plan? 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że na terenie gminy zostało wymienione 

oświetlenie przyuliczne na Ledowe, w związku z czym mamy już oszczędności w stosunku do zeszłego 

roku. Wójt Gminy stwierdził, że w związku z tym „korzyści są wymierne, bo gdybyśmy byli przy takim 

poborze energii oświetlenia ulicznego, no to mamy sytuację taką że już dzisiaj byśmy DeFacto chyba nie 

mieli pieniędzy na energię”. Wójt Gminy dodał, że niektóre samorządy podjęły decyzję w zakresie 

wyłączania oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych, jednak Wójt Gminy dodał, że nie jest 

zwolennikiem takich działań, z uwagi na fakt, że  może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia mieszkańców. 

 Radny Przemysław Chrzanowski skierował zapytanie do Wójta Gminy czy będą wyciągane 

konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania wyżej wspominanych zaleceń? 

 Wójt Gminy poinformował, że nie jest w posiadaniu takowej informacji. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zadał zapytanie w kwestii chodnika w miejscowości Nowe 

Budkowice oraz przebudowy UZKA? 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi radnemu Chrzanowskiemu poinformował, że temat 

chodnika przy drodze powiatowej,  od skrzyżowania z ulicą Wiejską w stronę Starych Budkowic jest  

nadal dyskutowany, ale nastąpiły zmiany w przepisach w zakresie kanałów technologicznych i będą 

podejmowane działania w tym zakresie. W przypadku przebudowy UZKA Wójt Gminy zwrócił się z 

prośbą o pozostanie po sesji Rady Gminy Murów radnego Chrzanowskiego oraz Panią Sołtys Bernadetę 

Janus o przedyskutowanie pewnych kwestii z tym związanych. 

 Sołtys wsi Murów Barbara Proth skierowała zapytanie do Wójta Gminy czy Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu zamierza w miejscowości Murów na ulicy Wolności i Lipowej poprawić  

zapadnięte kratki ściekowe na jezdniach? Sołtys Barbara Proth dodała, że te kratki są nie tyle 

zapadnięte to są luźne i po prostu za każdym razem jak samochód przejeżdża wydaje to metaliczny 

dźwięk. To powoduje, że   to zakłóca spokój mieszkańców w nocy i nie tylko. 

 W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie ponaglającego pisma  

w przedmiotowej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

 Radny Piotr Siekierka podjął temat dotyczący wysokiego stanu wody na posesji w miejscowości 

Murów przy ulicy Parkowej. Zdaniem radnego Wójt Gminy otrzymał stosowne zawiadomienie  

1 grudnia 2021 roku, jednak radny zacytował wnioskodawcę – „nikt nie raczył powiadomić co z tym 

chcą zrobić”. 

 W odniesieniu do powyższego Wójt Gminy stwierdził, że zna sytuację, nawet kilkukrotnie był  

w terenie w tej sprawie. 

 Radny Adrian Kliscz podjął temat dotyczący odwodnienia ulicy Górki w miejscowości 

Zagwiździe. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk podjęła temat dotyczący kontenerów na 

zbiórkę odzieży używanej. Dodała, że mieszkańcy często nie zachowują się należycie  i powoduje to 

powstawanie bałaganu wokół kontenerów. Radna Adamczyk zwróciła się z prośbą do sołtysów 



okolicznych miejscowości Starych Budkowic o wyrażenie zgody na ustawienie kontenerów na terenie 

sołectwa. 

 Wójt Gminy w odpowiedzi na poruszoną kwestię przez radnego Adriana Kliscz poinformował, 

że jedynym rozwiązaniem jest przejęcie terenów, które należą do Lasów Państwowych, a dodatkowo 

jest wymagana dokumentacja projektu ZRIDowskiego, która trwa odpowiednio długo. 

 Radny Piotr Siekierka powrócił do tematu poruszanego na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy  

w sprawie osuwania się rowu na ulicy Robotniczej w miejscowości Murów. 

 Radny Piotr Siekierka poinformował, że od strony Radomierowic w dalszym ciągu istnieje 

transport ciężkim sprzętem. Wobec powyższego radny Siekierka zwrócił się z prośbą o przekazanie 

Policji o tym fakcie. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:28 zamknął 

XLI sesję Rady Gminy Murów. 

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

stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
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