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P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2017 

z obrad XXVIII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

 XXVIII Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w filii  Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 9:00 otworzył XXVIII sesję  Rady 

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecni – Lidia Urban, Jerzy Kiryczuk, Sebastian Nowicki. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: sołtysi z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy 

w Murowie, zaproszeni goście, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie, radca prawny Urzędu Pan 

Waldemar Leśniewski zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

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

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem wykonania 

 budżetu za 2016 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 

rok 2016 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2016 rok.  

a) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 

rok 2016.  

a) Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania 

budżetu gminy Murów za 2016 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2016 

rok. 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

  Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

  Gminy  Murów za 2016 rok. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017;  

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2016 rok; 

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w 

trybie bezprzetargowym;  

4) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Murów;  

5) nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu.  
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6) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów. 

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o zmianie porządku obrad, który to 

przedstawia się następująco: 

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem wykonania 

 budżetu za 2016 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 

rok 2016 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2016 rok.  

a) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 

rok 2016.  

a) Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania 

budżetu gminy Murów za 2016 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2016 

rok. 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

  Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

  Gminy  Murów za 2016 rok. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017;  

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2016 rok; 

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w 

trybie bezprzetargowym;  

4) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Murów;  

5) nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu; 

6) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów. 

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

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za” przyjęła  zmieniony porządek obrad. 

  

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 

Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 

Protokół przyjęto bez uwag, w obecności 12 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

  

Ad. 2 
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 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 30 marca 2017 roku Wójt Gminy Murów 

przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 

2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, które podlega zaopiniowaniu przez Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu.  

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca poinformowała, że budżet gminy Murów na rok 2016  po 

stronie dochodowej przyjęty został uchwałą Rady Gminy Murów Nr XIV/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 

roku w wysokości 17 030 884,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan strony dochodowej budżetu po 

dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Murów i zarządzenia Wójta Gminy 

Murów wynosił 18 492 465,52 zł, a wykonanie 18 154 332,20 zł co stanowi 98% wykonania budżetu po 

stronie dochodowej. Budżet Gminy po stronie wydatkowej zaś przyjęty uchwałą Rady Gminy wynosił 

16 447 304,00 zł, został zmieniony uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 

grudnia 2016 roku plan budżetu wynosił 18 100 381,98 zł, a wykonanie wynosiło 16 490 533,65 zł, co 

stanowi wykonanie w 91% po stronie wydatkowej budżetu gminy. Skarbnik Gminy reasumując powyższe 

stwierdziła, że w roku 2016 nie było większych problemów z wykonaniem budżetu, realizacja zadłużeń 

była na poziomie roku poprzedniego. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego sprawozdania.   

 

Ad. 3. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 143/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, która stanowi załącznik nr 

5 do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 

2016 rok. Przewodniczący odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2016 rok. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz zarządził głosowanie nad projektem. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/197/2016 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 23 maja 2017 roku 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta doręczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu wniosek z dnia 15 maja 2017 roku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Murów z wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok. Wraz z wnioskiem przedłożono protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 

dnia 15 maja 2017 roku oraz kserokopie protokołów pokontrolnych przeprowadzonych przez Komisję 

Rewizyjną.   

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał powyższy wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2016 z tytułu wykonania budżetu.  Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą 

Nr 243/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie udzielenia absolutorium 
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Wójtowi Gminy za 2016 rok. 

  Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2016, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2016. 

  Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXVIII/198/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2016. Powyższa 

uchwała, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 5. 

 

1)  Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów w roku 2017. Dodała, że projekt uchwały różni się od projektu przedstawionego na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy o kwotę 1 338,00 zł po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, gdyż 

jest to kwota udzielonej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale 

80149. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały wraz z 

poprawką, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów w roku 2017. 

 Rada Gminy Murów w obecności 12 radnych -  12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXVIII/199/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017, która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

2)   Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2016 rok.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2016 rok.  Rada Gminy Murów w 

obecności 12 radnych - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/200/2017 w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2016 rok, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 

10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym, po czym zarządził głosowanie na wyżej wymienionym projektem. 

  Rada Gminy w obecności 12 radnych - 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” podjęła 

uchwałę Nr XXVIII/201/2017 w, która stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

 sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Murów, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr  

XXVIII/202/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu, po czym zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 



Strona 5 z 7 

 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr  

XXVIII/203/2017 w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu, która stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów. 

 Radny Michał  Golenia zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat wynagrodzeń, 

gdyż jak wspominała na komisji, wzrost pensji wójta o 4% należy do wykonania budżetu Rady Gminy na 

2017 rok. Radny zwrócił się z prośbą o wskazanie pozycji w budżecie, zawierającej wynagrodzenia. 

 Skarbnik Gminy odpowiadając na otrzymaną prośbę poinformowała, że kwota wynagrodzeń 

pracowników Urzędu Gminy (w tym Wójta) zawarta jest w rozdziale 75023 w łącznej kwocie 

1.744.888,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 8%, 

przyjęto średni wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy o 4%. 

 Wśród radnych rozgorzała dyskusja w sprawie podwyżek. Radny Michał Golenia stwierdził, że być 

może należałoby zrealizować zaplanowane inwestycje, a później pomyśleć o podwyżkach. 

 Słowa radnego Goleni poparła radna Antonina Adamczyk. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz nie zgodziła się z wypowiedziami poprzedników dotyczących 

podwyżek. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 12 radnych -  6 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się” 

oraz 3 głosami „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXVIII/204/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

  

Ad. 6. 

 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 26.05.2017 r. do 29.06.2017 r., które stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy 

 

 

Ad. 7. 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 8 

 W toku dyskusji radni stwierdzili, że drzewa należące do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

stanowią zagrożenie i niebezpieczeństwo, w związku z czym należałoby wystąpić do ZDP w Opolu z 

pismem z prośbą o przeprowadzenie kontroli rzeczowej w sprawie wycinki drzew. Radni stwierdzili 

jednoznacznie, że ZDP w Opolu kilkakrotnie przeprowadził oględziny i kontrole w tym zakresie, jednak 

bez zamierzonych efektów. W powyższej kwestii zabrał również radny Ryszard Ryczkowski twierdząc, że 

drzewa w Kałach były już kilkakrotnie zaznaczane do wycinki, jednak do chwili obecnej nie zostały 

wycięte. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz ponowił wniosek w sprawie interwencji w 

Nadleśnictwie Turawa w sprawie rosnącej sosny pochylonej w kierunku drogi, która stwarza zagrożenie 
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dla użytkowników ruchu na trasie od skrzyżowania Dębiniec – Bukowo. Dodał również, iż w miejscu, w 

którym znajduje się przedmiotowe drzewo była wykonywana wycinka, lecz ta sosna pozostała.  

Ponadto ponowiono wniosek dotyczący  podjęcia interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w 

sprawie suchego drzewa – brzozy znajdującego się przy wjeździe do miejscowości Bukowo obok posesji 

nr 64. Brzoza znajduje się na terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1324 O. 

 Radny Hubert Szichta nawiązał do wielokrotnie już poruszanej kwestii związanej z 

uporządkowaniem rowu na trasie Morcinek – Zagwiździe z zakrzaczeń, które uniemożliwiają rolnikom 

bezpieczny wyjazd z pól na ulicę, gdyż brak w tym miejscu widoczności. Dodał, że była komisja, został 

spisany protokół, minął rok i nic w tej sprawie się nie zmieniło. 

 Radna Antonina Adamczyk odnosząc się do powyższego stwierdziła, ze radni powinni 

uczestniczyć w tego typu oględzinach. 

 Sołtys wsi Zagwiździe Piotr Gollenia wyraził swoje zdane na temat tego, że przykrą sytuacją jest 

to, że sołtysi zostali pominięci w sytuacji podnoszenia diet. 

 Sołtys wsi Dębiniec Henryk Pakuła zwrócił uwagę na zwisający konar o średnicy 20 cm w 

miejscowości Dębiniec przy drodze. Dodał, że sprawę zgłoszono do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

 Radny Michał Golenia złożył wniosek w sprawie podwyżki diet dla sołtysów gminy Murów o co 

najmniej 8%. 

 Radny Hubert Szichta poruszył kwestię związaną z budową Sali gimnastycznej, czy coś się 

zmieniło w tej sprawie? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że jest na etapie poszukiwania firmy, która przystąpi do negocjacji. 

Wójt Gminy odniósł się również do poruszanej kwestii na posiedzeniu Komisji Rady Gminy odnośnie 

wybudowania sali gimnastycznej typu „balon”, że na terenie gminy Murów nie jest możliwe zastosowanie 

takiego rozwiązania ze względu na zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zagwiździe. 

 Radny Hubert Szichta zadał również pytanie w sprawie sytuacji w szkole podstawowej w 

Zagwiździu, jak kształtuje się liczba dzieci zapisanych do klas I, IV i VII? 

 Sekretarz Gminy Pani Sywlia Dydzik odpowiedziała, że w chwili obecnej nie jest w stanie 

udzielić konkretnej odpowiedzi, ze względu na fakt, że rodzice w dalszym ciągu się zastanawiają i mają 

do tego prawo, bo to rodzice decydują o wyborze szkoły dla ucznia.  

Sekretarz dodała również, że  arkusze organizacyjne placówek oświatowych są zatwierdzone przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu. 

 Radna Barbara Proth zwróciła uwagę na konieczność remontu kapliczki w miejscowości Murów 

przy ul. Wolności. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że remont kapliczki jest planowany. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zadała pytanie w sprawie budowy wodociągu w miejscowości 

Święciny. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że znajdują się 4 zadania na liście rezerwowej i ma nadzieję, 

że gmina Murów otrzyma dofinansowanie na to zadanie.  

 Radna Barbara Proth poruszyła temat utworzenia żłobka w miejscowości Zagwiździe, dodając 

że jest zainteresowanie wśród rodziców. Zwróciła się również z zapytaniem odnośnie tego czy planuje się 

podział dzieci w Zagwiździu ze względu na wiek. 

 Wójt Gminy, że planuje się wprowadzenie podziału wiekowego w placówce w Zagwiździu.  

W sprawie utworzenia żłobka Wójt poinformował, że jest to ważny temat, który wymaga podjęcia 

interwencji, gdyż istnieje zapotrzebowanie. 

 Sołtys wsi Zagwiździe Piotr Gollenia poruszył kwestię związaną z pracami wykonywanymi przez 
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ZDP w Opolu na terenie gminy. ZDP w miejscowości Zagwiździe po raz drugi zaznaczał odcinki 

przeznaczone do remontu, zdaniem sołtysa jest to wykonywane w celu „uspokojenia mieszkańców”. 

Sołtys dodał, że prace przez nich wykonywane są bezsensowne. Sołtys stwierdził, że Urząd winien 

wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w celu przeprowadzenia naprawy 

nawierzchni dróg na terenie gminy oraz nie ponoszenia kosztów z  tym związanych, a nie przynoszących 

zamierzonych rezultatów. 

 Sołtys wsi Zagwiździe Piotr Gollenia złożył wniosek w sprawie wystosowania pisma do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu w celu przeprowadzania kontroli 

samochodów ciężarowych w zakresie przekraczanej prędkości w terenie  zabudowanym, hałasu oraz 

zabezpieczenia przyczep. Dodatkowo samochody te powodują liczne zniszczenia chodników, organizując 

sobie postoje na nich. Najczęściej do takich postojów dochodzi w miejscowości Murów – obok Urzędu 

Gminy, obok sklepu DINO, w Zagwiździu – obok sklepu Delikatesy. 

 Radna Barbara Proth  nawiązując do samochodów ciężarowych przewożących drewno do 

tartaku Stora Enso zwróciła uwagę na podjęcie działań w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu w celu częstszych prac polegających na czyszczeniu poboczy, gdyż samochody 

wożąc trociny i korę  powodują ich zanieczyszczenia. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1030 zamknął XXVIII Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

 

 

 

 


