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PROTOKÓŁ Nr XLIII/2022 

z obrad XLIII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

1. Otwarcie sesji (14:30) 

Obrady rozpoczęto 24 listopada 2022 roku o godz. 14:30, a zakończono o godz. 17:30 tego 

samego dnia. 

Posiedzenie XLIII sesji Rady Gminy Murów odbyło się w Sali obrad w 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. Antonina Adamczyk 

11. Anna Kuczera 

12. Adrian Kliscz 

13. Stanisław Stankiewicz 

14. Władysław Stankiewicz 

Nieobecny – radny Robert Wantuch. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności sołtysów obecnych na XLIII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Lista obecności osób obecnych na XLIII sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (14:32) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 

14, co stanowi o prawomocności obrad. 

 

3. Przedstawienie porządku obrad (14:32) 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Murów. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji. 
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5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych 

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

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022; 

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036; 

3) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku; 

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenie wysokości tej opłaty; 

5) uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów; 

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii; 

7)  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2023-2026; 

8) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytki publicznego i o wolontariacie  w 2023 roku; 

9) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o 

których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - 

Prawo oświatowe; 

10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów; 

11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów; 

12) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki  

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

9. Interpelacje radnych. 

10. Zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji (14:36) 

Radni nie wnieśli uwag do protokołów z XLI i XLII 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 XLI i XLII sesji Rady Gminy Murów (14:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, Piotr Siekierka, 

Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Karol 

Pośpiech, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

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

Robert Wantuch 

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad XLI i XLII sesji Rady Gminy, nie wnosząc uwag 

bądź zastrzeżeń. 

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych (14:37) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał treść pisma Wójta Gminy Murów 

dotyczącego złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników i kierowników jednostek 

oświatowych i organizacyjnych zobligowanych do składania oświadczeń majątkowych. Przedmiotowe 

pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta,  członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości (14:38) 

 

Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 22 

września 2022 roku do 24 listopada 2022 roku. 

Wójt Gminy poinformował o możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie. W Gminie 

Murów koszt 1 tony węgla wynosi 1 820,00 zł i nie ma dodatkowych kosztów związanych z usługą 

transportową. W chwili obecnej mieszkańcy składają wnioski, które będą podlegać weryfikacji. Wnioski 

uprawniają mieszkańców Gminy Murów do zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla w cenie, o której 

mowa powyżej. W przypadku, gdy zapotrzebowanie gospodarstwa domowego będzie większe to 

będzie możliwość złożenia ponownego wniosku po Nowym Roku o zakup 1,5 tony. 

Wójt Gminy złożył podziękowanie za zaangażowanie Kierownikowi i pracownikom Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie za pracę związaną z wypłatą dodatków węglowych i innymi 

nałożonymi zadaniami. 

Wójt Gminy złożył również życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który odbył się  

21 listopada. 

Wójt Gminy poinformował o zorganizowanych warsztatach kulinarnych, które odbyły się dnia 

23 listopada 2022 roku przez stowarzyszenie Tak dla samorządności. 

Wójt Gminy poinformował również o podpisaniu umowy z Wojewodą Opolskim w sprawie 

dopłaty w 2023 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. Ponadto poinformował, że od 2023 roku planuje się rozszerzenie siatki połączeń na trasie 

Kup – Bukowo przez Młodnik. 

W dalszej części sprawozdania Wójt Gminy przekazał informację o otrzymaniu grantu  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ponad 60 000 zł, 

z przeznaczeniem na aktualizację stron internetowych Gminy oraz jednostek podległych. 

Wójt Gminy nawiązał również do prowadzonych prac remontowych dróg w ramach programu 

Polski Ład oraz innych kontynuowanych działaniach w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,  

a także o wydarzeniach które miały w ostatnim czasie miejsce.  

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

Halinie Lubacz z prośbą o przekazanie informacji dotyczących realizowanego projektu wspólnie z Gminą 

Łubniany. 



Strona 4 z 13 

 

Dyrektor Halina Lubacz poinformowała o organizacji wycieczek dla mieszkańców gminy Murów 

oraz Łubniany. Dodatkowo Pani Lubacz przekazała informację o realizacji projektu Dzieci Kapitana 

Nemo w ramach którego dnia 16 grudnia odbędzie się koncert w Bibliotece w Murowie. 

Na zakończenie sprawozdania Wójt Gminy nawiązał do prowadzonej akcji mikołajkowej przez 

jednostki Ochotnicze Straży Pożarnej, działalności Młodzieżowej Rady Gminy Murów, która jest 

organizatorem międzygminnych zawodów siatkarskich o puchar borsuka. Zawody odbędą się  

25 listopada 2022 roku na sali gimnastycznej w Zagwiździu, a także o działalności mobilnego punktu 

konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. 

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

 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:56) 

 

7.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 (14:56) 

Skarbnik Gminy Bartosz Banasiuk odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2022. Dodatkowo Skarbnik Gminy poinformował, że zmiany dotyczą głównie zmiany 

klasyfikacji, ponadto dyrektor jednej z placówek oświatowych zwróciła się z prośbą o zmianę klasyfikacji 

na zakup opału na salę gimnastyczną co również zostało wprowadzone do niniejszego projektu. 

               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 

(15:04) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian 

Nowicki, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Piotr 

Siekierka, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/313/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022, 

która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

7.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036 (15:04) 

Skarbnik Gminy Bartosz Banasiuk 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 (15:06) 

Wyniki imienne: 
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ZA(14): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, 

Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Maciej 

Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/314/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Murów na lata 2022-2036, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

7.3. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (15:07) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień od tego podatku (15:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, 

Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel, Piotr 

Siekierka, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/315/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

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

 

7.4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie 

wysokości tej opłaty (15:11) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości 

tej opłaty. 

               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 wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty (15:18) 

Wyniki imienne: 
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ZA(14): 

Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, 

Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, 

Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/316/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty, która stanowi załącznik nr 

8 do niniejszego protokołu. 

 

7.5. uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów (15:18) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów. 

 W trakcie odczytu przedmiotowego projektu uchwały nastąpiła zmiana kworum – XLIII sesję 

opuścił radny Karol Pośpiech, w związku z czym ilość radnych obecnych wynosiła 13 osób. 

Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie do Wójta Gminy Murów czy niniejszy projekt 

uchwały zawiera nową drogę „przecinającą Hutę w miejscowości Murów” i na którym z rysunków 

został uwzględniony PSZOK. Radny Nowicki dodał, że rysunki są mało czytelne. 

W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy Murów poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy był obecny pracownik merytoryczny celem udzielenia stosownych wyjaśnień. 

 W związku z brakiem innych 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 uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Murów (15:51) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, 

Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Klaudia 

Gustaw, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/317/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

7.6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii (15:52) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (15:53) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, 

Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/318/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu. 

7.7. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2023-2026 (15:53) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2023-2026. 

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 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2023-2026 (15:54) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Sebastian Nowicki, 

Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/319/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2023-2026, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 
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7.8. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o 

wolontariacie  w 2023 roku (15:54) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o 

wolontariacie  w 2023 roku. 

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 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie  w 2023 roku (15:56) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

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

Adamczyk, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Stanisław 

Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr XLIII/320/2022 RadyGminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie  

w 2023 roku, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

7.9. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 

ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (15:56) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 

ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe. 

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 określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (15:59) 

Wyniki imienne: 
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ZA(13): 

Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Maciej 

Wróbel, Sebastian Nowicki, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Stanisław 

Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/321/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

7.10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:59) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole 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 przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy 

Murów (16:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Antonina 

Adamczyk, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Stanisław 

Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/322/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy 

Murów, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

7.11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (16:00) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 
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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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu 

Gminy Murów (16:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, Klaudia 

Gustaw, Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław 

Chrzanowski, Sebastian Nowicki, Anna Kuczera 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/323/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu 

Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

7.12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego (16:01) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (16:02) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, 

Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLIII/324/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, która stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził dziesięciominutową przerwę w 

obradach XLIII sesji Rady Gminy Murów. 
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W trakcie przerwy posiedzenie XLIII sesji Rady Gminy Murów opuścił radny Przemysław 

Chrzanowski. 

 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 (16:16) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz po przerwie wznowił posiedzenie Rady 

Gminy i udzielił głosu Sekretarz Gminy Pani Sylwii Dydzik. 

Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację 

o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2021/2022. 

Przekazano informację dotyczącą placówek przedszkolnych, szkolnych. 

Informacje dotyczyły następujących zakresów: 

• Ilości oddziałów (w tym ilości dzieci, w każdym z oddziałów); 

• Rodzaju prowadzonych zajęć (spośród których wyróżnia się między innymi: indywidualne, 

rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne); 

• Struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi; 

• Bazy placówki; 

• Przeprowadzonych remontów; 

• Prowadzonych zajęć pozalekcyjnych; 

• Realizowanych projektów i programów przez poszczególne placówki z uwzględnieniem 

realizowanych projektów profilaktyczno-opiekuńczych); 

• Realizowanych programach MEiN – Poznaj Polskę, Laboratoria przyszłości; 

• Dokonanej analizy wyników egzaminu ósmoklasisty oraz informacji dotyczącej braku 

przeprowadzonych kontroli nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty; 

• Organizowanych wycieczek i uroczystości; 

• Analizy wyników nauczania oraz frekwencji; 

• Informacji o pracy szkoły w okresach zdalnego nauczania; 

•Informacji dotyczącej dowozów, a także dowozu dzieci niepełnosprawnych do 

specjalistycznych placówek poza terenem naszej gminy; 

• Informacji dotyczącej funkcjonowania stołówek i organizacji dożywiania w placówkach. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Nie wniesiono zapytań i uwag do przedstawionej informacji. 

W trakcie przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2021/2022 posiedzenie XLIII sesji Rady Gminy opuściła radna Anna Kuczera. 

 

9. Interpelacje radnych (16:47) 

Interpelacje radnych nie zostały złożone. 

  

10. Zapytania radnych (16:47) 

Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 

11. Wolne wnioski i informacje (16:47) 

Wójt Gminy przedstawił radnym informację w sprawie sytuacji związanej z podjętą decyzją  

w zakresie budowy nowego budynku Urzędu Gminy.  
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Zgodnie z podjętą decyzją przez radnych w roku 2020 postanowiono o przystąpieniu do 

realizacji zadania – budowa nowego budynku Urzędu Gminy. Tym samym początkiem roku 2021 

zlecono wykonanie projektu budowlanego. Prace projektowe trwały do końca miesiąca sierpnia 2021 

roku.  Po zakończeniu tych prac przystąpiono do ogłoszenia postępowania przetargowego. Jednak  

w tym okresie sytuacja na rynku budowlanym uległa znacznej zmianie jeżeli chodzi o ceny. W wyniku 

zakończenia postępowania oferty opiewały na kwoty od 10 mln do 12 mln zł. Niestety te kwoty nie 

pozwalały na wyłonienie wykonawcy z uwagi na brak takich środków w budżecie gminy. W tym celu 

składaliśmy dwukrotnie wnioski o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład, jednak do 

dofinansowania wybrano inne wnioski. Podjęto również rozmowy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego w celu uzyskania dodatkowych środków na budowę nowego budynku,  

a także podjęto działania w celu uzyskania dodatkowych środków w nowej perspektywie finansowania. 

Poczyniono także starania o uruchomienie z rezerwy budżetowej Skarbu Państwa. Początkowo była 

nadzieja na pozyskanie tych środków, jednakże ostatecznie pojawiła się informacja, o tym, że 

inwestycja musi być zakończona i rozliczona do końca roku, a to spowodowało, że nie ma takiej 

możliwości. Wójt Gminy poinformował, że Wojewoda Opolski zapewnił chęć pomocy Gminie Murów  

w szybkim i sprawnych przeprowadzeniu zadania inwestycyjnego. 

W nawiązaniu do powyższej informacji głos zabrał radny Sebastian Nowicki, który stwierdził, że 

być może warto rozważyć kwestię „powrotu i remontu budynku  byłego Urzędu Gminy, gdyż 

funkcjonowanie Urzędu Gminy w tej formule nie jest żadnym rozwiązaniem”. 

Wójt Gminy zadeklarował rozwinięcie tematu na komisji budżetowej zaplanowanej na dzień  

12 grudnia 2022 roku. 

Radny Stanisław Stankiewicz nawiązując do kwestii związanej z budynkiem Urzędu Gminy 

wyraził „żal do niektórych radnych, którzy wtedy byli przeciw remontowi, a w tej chwili nikt nie 

wytrzepie 15 milionów z rękawa”. 

Radny Nowicki kontynuując wypowiedź w przedmiotowym zakresie, a także odnosząc się do 

wypowiedzi radnego Stanisława Stankiewicz stwierdził, że z przedstawianych wówczas informacji 

wynikało, iż remont miał być droższy, a budowa nowego Urzędu Gminy rozwiązałaby również problem 

dotyczący  warunków lokalowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz archiwum zakładowego  

i w związku z tym to „ekonomia o tym mówiła”. 

Radny Sebastian Nowicki odniósł się do otrzymanej odpowiedzi w związku z pytaniami 

skierowanymi do Wójta Gminy Murów podczas wspólnego posiedzenia Rady Gminy Murów w miesiącu 

czerwcu. Radny Nowicki stwierdził, że nie wszystkie odpowiedzi są w pełni wyczerpujące, gdyż zabrakło 

między innymi informacji na temat utrzymania czystości, promocji, reklamy Huty Żeliwa w Zagwiździu. 

Wójt Gminy poinformował, że w ramach projektu Stobrawska wstęga niebawem ukażą się 

materiały promocyjne. 

Radny Sebastian Nowicki dodał, że nie zadowalają jego również odpowiedzi dotyczące – tzw. 

szopek w Murowie. 

Dyrektorzy placówek oświatowych – Gabriela Kania, Wioletta Gollenia, Katarzyna Chimiak 

opuścili XLIII sesję Rady Gminy Murów. 

Radny Nowicki nawiązał również do kwestii związanej z działalnością klubu Unia Murów  

i stwierdził jednoznacznie, iż „to nie jest tak, że nam się nie chce, wzięto nas głodem”. Radny Nowicki 

wspomniał o pierwotnych planach, jeżeli chodzi o działalność sportową na terenie gminy Murów we 

współpracy z Gminą Łubniany w zakresie Soccer College. Radny Nowicki podjął również temat związany 

z deklaracjami w zakresie budowy chodnika  w miejscowości Murów. Radny Nowicki stwierdził, że  

z deklaracji nic nie wynika, bo skoro Gmina nie zapewniła zadeklarowanych środków w budżecie „to  

w ten sposób chodniki u nas nie powstaną”. Ponadto radny Nowicki kontynuując wypowiedź dodał, :że 
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gmina nie może składać się tylko z budowy kanalizacji i budowy budynku Urzędu Gminy, bo tym samym 

zamykamy sobie drogę na dalszy rozwój”. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnego Nowickiego stwierdził, że 

deklaracja Gminy odnosiła się do kwoty 50 000,00 zł co było zabezpieczone w budżecie, a druga część 

– tzn. 50 000,00 zł miała być przeznaczona na ten cel „w przypadku wyrażenia woli ze strony Powiatu 

Opolskiego”. 

Radny Piotr Siekierka podjął temat, który w 2019 roku był zgłaszany przez sołtysa wsi Murów w 

sprawie dogęszczenia punktów świetlnych. 

Wójt Gminy nawiązując do powyższej wypowiedzi radnego Piotra Siekierka stwierdził, że 

współpraca z Tauronem na chwilę obecną jest utrudniona. Dodał również o obecnie panującej sytuacji 

związanej z tzw. kryzysem energetycznym, w ramach którego niektóre gminy decydują się na 

wyłączenie oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych. Wójt Gminy podsumowując swoją wypowiedź 

w przedmiotowej sprawie dodał, że Gmina Murów posiada oszczędności z uwagi na wymianę lamp 

ulicznych na LED-owe i tym samym „jesteśmy na dobrej pozycji”. 

Radny Stanisław Stankiewicz skierował zapytanie do Wójta Gminy odnośnie planowanych 

nowych punktów świetlnych, o których była mowa na poprzednich posiedzeniach Rady Gminy, czy 

wszystkie formalności zostały już załatwione? 

Wójt Gminy odpowiadając poinformował, że formalności zostały załatwione i będzie dalsza 

realizacja tegoż przedsięwzięcia. 

Radny Sebastian Nowicki nawiązał do wymiany lamp w Murowie. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 17:30 zamknął 

XLIII sesję Rady Gminy Murów. 

 Przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XLIII sesji Rady Gminy Murów, które stanowi załącznik 

nr 18 do niniejszego protokołu. Nagranie nie stanowi w pełni odzwierciedlenia przebiegu, gdyż 

wystąpiły problemy techniczne. 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor      Przewodniczył: 

       Przewodniczący Rady Gminy 

 

              Stanisław Onyszkiewicz 

 

Zakończono sesję (17:30) 


