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P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2017 

z obrad XXIX sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

 

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w sali USC w Urzędzie Gminy  

w Murowie. O godz. 13:00 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz otworzył XXIX 

nadzwyczajną sesję Rady Gminy Murów. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz 

stwierdził, że obecnych jest 11 radnych spośród 15. Nieobecni – Michał Golenia, Marek Jermakowicz, 

Sebastian Nowicki oraz Andrzej Trzeciak. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ponadto w sesji udział wzięli:  

1. Andrzej Puławski - Wójt Gminy Murów  

2. Sylwia Dydzik – Sekretarz Gminy  

3. Teresa Kuca – Skarbnik Gminy 

4. Martyna Leja – inspektor ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy  

 

 Na XXIX Sesji obecni byli również Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie Pani 

Zofia Nawrot oraz Pan Tomasz Lubacz zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

1) zmiany nazwy ulicy „Hanki Sawickiej” na ulicę „Nowa” w Murowie; 

2) zmiany nazwy ulicy „Związku Walki Młodych” na ulicę „Słoneczna” w Murowie; 

3) zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego”. 

2.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.  

3.Wolne wnioski i zapytania.  

 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

Ad. 1.  

1) Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany nazwy ulicy „Hanki Sawickiej” na ulicę „Nowa” w Murowie. 

 Radny Jerzy Kiryczuk zwrócił się z zapytaniem, kto zadecydował o tym, że dotychczasowa 

nazwa ulicy Hanki Sawickiej ma zostać zastąpiona nazwą ulica Nowa. 

 Powyższa kwestia została wyjaśniona, że zostały przeprowadzone konsultacje społeczne  

w tym zakresie, które umożliwiły wypowiedzenie się mieszkańców zamieszkujących ulice, które  

w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną zostały wyznaczone do zmiany. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w zmiany nazwy ulicy „Hanki Sawickiej” na ulicę „Nowa” w Murowie. 
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 Rada Gminy Murów w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXIX/205/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Hanki Sawickiej” na ulicę „Nowa” w Murowie, która 

stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany nazwy ulicy „Związku Walki Młodych” na ulicę „Słoneczna” w Murowie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w zmiany nazwy ulicy „Związku Walki Młodych” na ulicę „Słoneczna” w Murowie. 

 Rada Gminy Murów w obecności 11 radnych - 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXIX/206/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Związku Walki Młodych” na ulicę „Słoneczna” w 

Murowie która stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytując projekt uchwały  

w sprawie zmiany nazwy ulicy „zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” w Murowie  zwrócił 

uwagę, iż projekt uchwały nie zawiera nazwy ulicy, wobec czego Przewodniczący Rady zwrócił się do 

Wójta o wyjaśnienie w tej kwestii.  

 Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski wyjaśnił kwestię dotyczącą zmiany ul. Świerczewskiego w 

Murowie. W wyniku konsultacji społecznych mieszkańców ulicy Świerczewskiego najwięcej głosów 

zebrała propozycja zmiany ulicy Karola Świerczewskiego na Piotra Świerczewskiego. Otóż Piotr 

Świerczewski jest osobą żyjącą, jest to były reprezentant Polski w piłce nożnej, a obecnie asystent 

selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21.  

Wójt Gminy poinformował, że najwyraźniej mieszkańcom tej ulicy poradził ktoś, że w przypadku kiedy 

zadecydują o tym, żeby ulica nosiła nazwę Piotra Świerczewskiego, wówczas nie będą zobligowani do 

wymiany dokumentów. Nie jest to prawdą, gdyż zmieniając nawet tylko i wyłącznie imię stanowi to 

zmianę nazwy ulicy. Wójt poinformował również, że ustawa nie obliguje mieszkańców do wymiany 

jakichkolwiek dokumentów w związku z tą zmianą, wymienić należy wtedy gdy upłynie termin ich 

ważności, bądź w innych przypadkach np. utrata lub kradzież. 

Do grona radnych dołączył Marek Jermakowicz, w związku z czym stan radnych zwiększył się do 12 

osób. 

Zmiana nazw ulic stanowi wyłączną kompetencję Rady Gminy, nie może tego uczyć ani Wójt Gminy 

ani sołtys bądź inny organ, a konsultacje społeczne mają jedynie charakter pomocniczy. W przypadku 

braku podjęcia przez radę Gminy uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic, nazwę nada Wojewoda, który 

posiada takowa kompetencję.  Dodatkowo, kiedy patronem ulicy jest osoba żyjąca należy wówczas 

wystąpić o pisemną zgodę na to, aby ulica ta nosiła imię danej osoby.  

W związku z powyższym Wójt Gminy poinformował o tym, że mieszkańcy miejscowości Murów 

kilkukrotnie proponowali nazwę ulicy Parkowa. 

Radni jednogłośnie przyjęli propozycję Parkowa. 

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w zmiany nazwy 

ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulicę „Parkowa”. 

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

XXIX/207/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulicę „Parkowa”, która 

stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 2  

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 
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Ad. 3  

 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Antonina Adamczyk odczytała pismo od rodziców uczniów klas 

IV  Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie w sprawie prośby o podział klasy IV na 2 oddziały w roku 

szkolnym 2017/2018. Dodała, że Komisja Oświaty spotkała się w celu omówienia przedmiotowego 

pisma w dniu 28 sierpnia 2017 r. Pismo skierowane jest do Rady Gminy Murów.  Pani Adamczyk 

poinformowała również, że jest jeszcze pismo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie. 

Obecna na sesji Pani Zofia Nawrot przedstawiła Radzie Gminy kwestie przedstawione w piśmie. Pismo 

dotyczy głównie kwestii związanej z niespełnianiem wymagań dotyczących minimalnych powierzchni 

przypadających na jednego ucznia. Problem polega na tym, że jeżeli nie będzie zgody na utworzenie 

dwóch oddziałów klasy IV w roku szkolnym 2017/2018 wówczas jak zapowiedziała dyrektor szkoły w 

Murowie nie powinna wyrazić zgody na rozpoczęcie nauki uczniów w tych warunkach. Dyrektor Zofia 

Nawrot dokonała szczegółowej analizy uwzględniając liczbę dzieci i powierzchnię danych klas. Szczegóły 

pisma przedstawia pismo, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Dyrektor dodała, że nie 

ma możliwości zmiany przeznaczenia innych sal ze względu na połączenia sieciowe, a  każdy nauczyciel 

ma prawo do wykorzystania technologii w prowadzeniu danego przedmiotu. Dyrektor zwróciła się z 

prośbą o przychylność do kwestii omówionych i przedstawionych w piśmie rodziców uczniów klas IV, 

aby ich nauka była jak najbardziej efektywna. Dyrektor Zofia Nawrot zaapelowała do Wójta oraz 

radnych o to, aby umożliwić dzieciom kontynuację nauki w komfortowych warunkach. Dodatkowo, brak 

podziału na oddziały wiąże się również z podziałem grup językowych, a to z kolei wiąże się z 

koniecznością dodatkowych godzin dla nauczyciela prowadzącego.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie ile na chwilę obecną jest 

uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie. 

 Dyrektor Zofia Nawrot odpowiadając stwierdziła, że nie jest w stanie udzielić jednoznacznej, 

konkretnej odpowiedzi, gdyż takowej informacji nie posiada. Nie zna również liczby dzieci, którzy nowy 

rok szkolny 2017/2018 rozpoczną w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady skierował zapytanie ile wniosków na chwilę obecną Pani Dyrektor zostało 

złożonych? 

 Dyrektor Zofia Nawrot odpowiedziała, że nie ma żadnych pisemnych wniosków. W związku z 

czym Dyrektor Nawrot bazuje na liczbie 40 uczniów ( 38 + 2 powtarzających klasę). 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Antonina Adamczyk wyraziła opinię Komisji w powyższej 

sprawie i stwierdziła, że głosując za utrzymaniem szkoły w Zagwiździu, głosowaliśmy za tworzeniem 

mniejszych oddziałów ze względu na dobro dziecka. W dobie dzisiejszych czasów istnieje wiele opinii 

wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne stwierdzające często dysfunkcje uczniów, a 

to z kolei wymaga indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia. Mniejsze oddziały umożliwiają to 

indywidualne podejście, większe oddziały to wręcz uniemożliwiają.  

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Antonina Adamczyk w imieniu całej Komisji złożyła wniosek w 

sprawie utworzenia dwóch oddziałów w klasie IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie w roku 

szkolnym 2017/2018. Zdaniem radnej należy uwzględnić przede wszystkim dobro dzieci i komfortowe 

warunki nauki. 

 Wójt Gminy stwierdził, „w sumie dyskutujemy ale do końca nie wiemy o czym mowa” 

Nawiązując do wspomnianej kwestii związanej z przepisami w zakresie BHP to jest zrozumiałe, jednakże 

po raz kolejny Wójt Gminy zadał pytanie ile jest zapisanych dzieci do klasy IV w Murowie? 

Dyrektor Zofia Nawrot udzielając odpowiedzi stwierdziła, że do klas III uczęszczało łącznie 38 uczniów, 

do tego 2 uczniów powtarza klasę IV, w związku z czym do analiz wzięto pod uwagę liczbę 40. Dyrektor 
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Nawrot dodała, że nie uzyskała od PG w Zagwiździu informacji w zakresie liczby zapisanych dzieci, 

dlatego też nie jest to pełna informacja.  

 Radny Jerzy Kiryczuk poparł wniosek Komisji Oświaty oraz podzielił zdanie dyrektor Zofii 

Nawrot. 

 Wójt Gminy poinformował, że reformę oświaty wprowadził rząd, a nie wójt. Wójt Gminy jest 

organem wykonawczym. Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół i 

przedszkoli ustanowiła obwody, które wiążą się z przynależnością do konkretnej szkoły. Niestety część 

nauczycieli poprzez złośliwą ingerencję przekonało rodziców, do podejmowania innych decyzji w tym 

zakresie. Wójt wspomniał że spotykał się z rodzicami tych uczniów i rodzice mówili, że żaden z 

nauczycieli nie informował o obwodach. Wójt Gminy „złośliwą ingerencję nauczycieli” określił mianem 

„krecia robota”. Wójt Gminy poinformował, również, że w przypadku kiedy rzeczywiście klasa IV będzie 

składać się z tak dużej liczby uczniów, oczywiście zostanie podzielona na dwa oddziały, jednak na chwilę 

obecną nie posiadamy informacji ile rzeczywiście klasa IV będzie liczyć uczniów.  

 Wójt wspomniał również o fakcie, że rodzice stwierdzili, że podpisując czystą kartkę nie znali 

treści przedmiotowego pisma, a z ich relacji wynikało, że treść będzie zupełnie inna aniżeli została 

faktycznie przedstawiona. Radny Hubert Szichta stwierdził jednoznacznie, że to nie stanowi 

tłumaczenia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził jednoznacznie, że to Urząd 

Gminy powinien informować rodziców o obowiązującej obwodowości, a tego nie uczynił. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdzenia Przewodniczącego Rady stwierdził 

jednoznacznie, że „gmina jest organem prowadzącym, ale dyrektor prowadzi szkołę”.  Dodatkowo Wójt 

Gminy odniósł się do kwestii subwencji oświatowej nawiązał do sytuacji z niedalekiej przeszłości, kiedy 

to zachęcał aby młodzież z miejscowości Murów uczęszczała do jedynego w gminie gimnazjum w 

Zagwiździu. Niestety duża liczba uczniów uczęszczała do szkoły gimnazjalnej w ościennych gminach, 

wówczas też nam jako gminie nie przysługiwała subwencja. Wójt Gminy oznajmił rozżalony, że wówczas 

nikt nie spojrzał na to z punktu finansowego. 

Dyrektor Zofia Nawrot powiedziała, ze informowała rodziców o obwodach na ostatniej 

wywiadówce w roku szkolnym 2016/2017. Niestety jak stwierdziła, nie ma wpływu na rodziców i na to, 

jaką oni podejmą decyzję w sprawie dzieci. 

Radna Lidia Urban zwracając się do Wójta Gminy oraz Sekretarz Gminy stwierdziła, że na dzień 

dzisiejszy powinna być co najmniej sporządzona lista z nazwiskami uczniów uczęszczających do 

konkretnych placówek.  

Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik odpowiadając na powyższe stwierdzenia oznajmiła, że brak jest 

uregulowań prawnych w tym zakresie, wobec czego nie ma podstaw do żądania od rodziców takich 

informacji.  

Radni stwierdzili, że sytuacja ta powoduje znaczne utrudnienia w organizacji i w przygotowaniu 

do nowego roku szkolnego 2017/2018, dotyczy chociażby zakupu podręczników dla uczniów.  

Radny Jerzy Kiryczuk zwrócił się z zapytaniem do Wójta czy jeżeli zajdzie konieczność czy jest 

możliwość podziału klasy IV? Zapytał również ile uczniów liczy średnio klasa w Murowie? 

Dyrektor Zofia Nawrot stwierdziła, że klasa 22-osobowa to duża klasa, wskazane było 20 osób. 

Radna Barbara Proth dodała, że roczniki obecnie uczęszczające do klasy IV to ostatnie tak 

liczebne roczniki. 

W toku dyskusji na temat podziału klasy IV na dwa oddziały jednogłośnie stwierdzili, że w 

sytuacji gdy do klasy IV w Murowie uczęszczać będzie 22 uczniów, wówczas należy klasę podzielić. 
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Radni zwracali również uwagę na różnice wiekowe, wynikające z reformy oświatowej sprzed kilku laty, 

gdzie sześciolatki miały obowiązek pójść do I klasy. 

Przewodniczący Rady Gminy kończąc dyskusję w sprawie oświaty stwierdził jednoznacznie, ze 

niesprawiedliwe byłoby, gdyby w jednej placówce na terenie gminy uczyło się 10 dzieci, a w innej 

funkcjonowałaby klasa składająca się z ponad 30 uczniów. 

Wójt Gminy poinformował, że przepisy określające liczebność klasy zostały w przepisach 

określone tylko dla klas I-III, gdzie na 1 nauczyciela może być 25 uczniów. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Antonina Adamczyk dodała również, że klasa IV to „trudne 

przejście ze szkolnego przedszkola do prawdziwej nauki” polega na dodatkowych przedmiotach, 

zmieniających nauczycielach. 

 Na zakończenie głos zabrała dyrektor Zofia Nawrot stwierdziła, że marzeniem byłoby 

utworzenie odrębnej grupy 6-latków i 7-latków, a najważniejsze jest dobro dzieci. 

Radny Ryszard Ryczkowski zasugerował zorganizowanie spotkania w przyszłym tygodniu, gdyż 

zdaniem radnego wówczas sytuacja będzie już bardziej przejrzysta. 

Radny Marek Jermakowicz zadał pytanie, co w sytuacji, gdyby w klasie IV pozostało 15 uczniów, 

z czego połowa uczniów to 6-latki, a reszta to 7-latki, czy wówczas problem wiekowy nie stanowiłby 

problemu? 

Dyrektor Zofia Nawrot odpowiadając stwierdziła, że 15 uczniów to mały zespół i istnieje 

możliwość, aby nauczyciel w większym stopniu zastosował indywidualne podejście. 

Radny Jerzy Kiryczuk zadał pytanie w sprawie budowy Sali gimnastycznej oraz poruszył również 

kwestię składowanych opon w miejscowości Murów. Jak dodał stanowi to niebezpieczeństwo dla 

mieszkańców całej miejscowości, gdyż są to materiały niebezpieczne. 

Wójt Gminy poinformował, iż w tej kwestii działa zgodnie z przepisami, sprawa jest w toku. 

Wójt zapowiedział, że będzie nakładał kary pieniężne dla właścicieli terenu.  

Radny Jerzy Kiryczuk złożył wniosek w sprawie podjęcia stosownych działań w kierunku 

uprzątnięcia terenu przez budynkiem byłej Huty w miejscowości Murów gdzie obecnie składowane są 

opony. Radny stwierdził, że stanowi to zagrożenia dla zdrowia, a nawet dla życia mieszkańców całej 

miejscowości. Stwierdził jednoznacznie, że w razie pożaru tych opon koniecznym działaniem będzie 

ewakuacja całej wsi.  Radny dodał, że składowane odpady stanowią materiały niebezpieczne i 

zaapelował do Wójta, ze mieszkańcy Murowa zastanawiają się nad skierowaniem wniosku do 

prokuratora o popełnieniu przestępstwa w zakresie składowania tych odpadów w tym miejscu. 

 Radny Jerzy Kiryczuk ponowił pytanie w sprawie budowy Sali gimnastycznej w Zagwiździu.  

Wójt Gminy poinformował, iż projekt jest zmieniony w sposób nieznaczny.  Zmiana dotyczy 

tynku, murków na dachu. Wszystkie te zmiany stanowią nieistotne zmiany nie wymagające zmiany 

pozwolenia budowlanego. Wójt Gminy poinformował, że uzgodniono z nauczycielem wychowania 

fizycznego o odrzuceniu widowni, Minister stwierdził, że nie jest to element sali i gmina nie otrzyma na 

ten cel dofinansowania. 

Dyrektor Zofia Nawrot opuściła obrady XXIX Sesji Rady Gminy Murów. 

Radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz zadała pytanie jak wygląda sprawa związana z dotacją na 

budowę wodociągu w miejscowości Święciny. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wystosowano wiele  pism do Ministerstwa w tej sprawie. Złożono 

pismo, aby wszelkie oszczędności z PROW skierować na budowę wodociągu na Święciny. Sprawa w 

trakcie realizacji, Marszałek skierował pismo do Ministra w powyższej sprawie. 
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Radna Fortuna – Ptasiewicz zadała pytanie co w sytuacji, gdy Minister nie wyda zgody na 

propozycję  Wójta wystosowaną do Marszałka Województwa, jakie wówczas zostaną podjęte kroki 

przez gminę? 

Wójt poinformował, że należy czekać na decyzję Ministra w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek w sprawie rozważenia możliwości o zaciągnięciu 

pożyczki na budowę wodociągu w miejscowości Święciny. 

Radna Lidia Urban powracając do tematu związanego z budową Sali, zadała pytanie czy 

fundamenty będą jeszcze w tym roku? 

Wójt Gminy poinformował,  że wystąpił do Ministerstwa o zmianę harmonogramu. Wójt 

poinformował, że w dniu dzisiejszym najprawdopodobniej zostanie ogłoszony przetarg. Jeżeli przetarg 

zostanie rozstrzygnięty istnieje możliwość, aby do końca tego roku powstały fundamenty Sali. 

Do grona radnych dołączył radny Sebastian Nowicki, wobec czego stan radnych zwiększył się do 

13 osób. 

Radny Hubert Szichta zadał pytanie co z terminem określonym przez Ministerstwo na 

zakończenia inwestycji w sprawie Sali, zdaniem radnego termin mija w listopadzie 2018 roku, co jeżeli 

nie zachowamy go. Radny wyrażając swoje zdanie stwierdził, że raczej nie jesteśmy w stanie ten termin 

zachować, gdyż na chwilę obecną nie ma jakichkolwiek prac. 

Wójt Gminy stwierdził, że termin ostateczny to rok 2019. 

Radna Barbara Proth złożyła wniosek w sprawie podjęcia stosownych działań w zakresie 

danych adresowych obecnego tartaku Stora Enso Wood Products Sp z o.o. w  Murowie. 

Przedsiębiorstwo posiada adres ul. Wolności 4, taki sam adres znajduje się na początku miejscowości 

jadąc od strony Zagwiździa i często zdarza się sytuacja kiedy to transporty jadące po drewno do tartaku 

zatrzymują się przy prywatnej posesji. 

Radna Antonina Adamczyk dodała, że tartak nigdy nie miał adresu – ul. Wolności, biurowiec 

tartaku mieścił się na ul. Tartacznej 4, stąd też zdaniem radnej jest to ewidentna pomyłka poprzedniego 

właściciela tartaku, gdzie ul. Tartaczna została zmieniona na ul. Wolności co w chwili obecnej powoduje 

duże utrudnienia. 

Radny Hubert Szichta złożył wniosek w sprawie podjęcia interwencji u właściciela firmy 

odbierającej odpady komunalne od mieszkańców gminy Murów w sprawie naprawy chodnika w 

miejscowości Stare Budkowice ul. Targowa (boczna droga, niedaleko posesji p. Mikołajczyk). Zdaniem 

radnego samochód odbierający odpady cofając najechał na krawężnik i uległ on uszkodzeniu. 

Radna Antonina Adamczyk zwróciła uwagę na brak chodnika przy wjeździe do Ośrodka Zdrowia 

w Starych Budkowicach. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie dlaczego nie została uwzględniona propozycja 

mieszkańców w zakresie zmiany nazwy ulicy z Karola Świerczewskiego na Piotra Świerczewskiego oraz 

czy istnieją przeciwskazania, żeby osoba żyjąca nie była patronem ulicy. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż wymaga to pisemnej zgody tej osoby, a poza tym 

byłoby to zdaniem Przewodniczącego zbyt kontrowersyjne. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1430 zamknął XXIX Sesję Rady Gminy Murów. 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz   


