
P R O T O K Ó Ł
z obrad XI sesji 

 RADY GMINY MURÓW
z dnia 24 września 2015 r.

XI  Sesja  Rady  Gminy  Murów  odbyła  się  w  filii   Gminnej  Biblioteki  Publicznej  
w Zagwiździu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 10:00 otworzył XI sesję
Rady Gminy Murów.

Przewodniczący  stwierdził,  że  obecnych  jest   14  radnych,  co  stanowi  quorum  do
podejmowania uchwał.
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, a także Pan Jacek Wilk – dyrektor Biura Zarządu PO, Pan
Marek  Pietrek  –  przedsiębiorca  z  miejscowości  Zagwiździe,  Pan  Joachim  Barczyk  –
przedstawiciel  Rady  Rodziców  Publicznego  Gimnazjum  w  Zagwiździu,  Pan  Sylwiusz
Kuliczkowski  –  nauczyciel  Publicznego  Gimnajzum  w  Zagwiździu  –  zastępujący  Dyrektora
szkoły oraz Pan Tomasz Długosz – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu; zgodnie
 z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad :
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015; 
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018;
3)  uchwalenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Murów;
4) wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne;
5)reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp.
z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach;
6) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na
lata 2016-2021;
7) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora PP Murów.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5.Wolne wnioski i zapytania.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Murów  Pan Stanisław Onyszkiewicz.
Poinformował o zmianie porządku obrad, który to ostatecznie przedstawia się w następujący
sposób. 
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Porządek obrad :
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.
3.Zapoznanie z opinią Rehionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015; 
2)  uchwalenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Murów;
3) wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne;
4)reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp.
z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach;
5) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na
lata 2016-2021;
6) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora PP Murów.

5. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu – dyskusja. 
6. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
7.Wolne wnioski i zapytania.

Rada Gminy w obecności 14 radnych  - 13 głosami „za”  i przy 1 „wstrzymującym” przyjęła
przedstawiony porządek obrad.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie

do Radnych w sprawie przyjęcia protokołów  obrad poprzednich sesji.
Protokoły przyjęto bez uwag, w obecności 14 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Ad. 2
Wójt  Gminy  Murów  przedłożył  Radzie  Gminy  Murów  sprawozdanie  ze  swojej

działalności  międzysesyjnej  tj.  w  okresie  26.06.2015r.  do  24.09.2015r.,  które  stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Do obrad XI Sesji Rady Gminy Murów  o godz. 1006  dołączyła Radna Ewa Fortuna-
Ptasiewicz, wobec czego stan radnych zwiększył się do 15 osób.

Radna Lidia Urban skierowała do Wójta zapytanie dotyczące przedstawienia firmy
oraz  dalszych  zasad  korzystania  z  kubłów,  z  którą  podpisano  umowę  na  odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów.

Wójt udzielił  odpowiedzi,  iż firma jest z  Częstochowy, natomiast posiada również
oddział  w  Dylakach;  ponadto   obsługuje  sąsiednią  gminę  tj.  gminę  Łubniany.  Zasady
korzystania z kubłów pozostaną bez zmian. 

Radna  Antonina  Adamczyk  zadała  pytanie  dotyczące  wniosków  po  spotkaniu  
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Turawa dotyczącego dofinansowania remontu dróg.

Wójt  odpowiedział,  że  otrzymał  informację,  iż  zrealizowano  dowóz  kamienia  do
miejscowości  Bukowo  oraz  do  miejscowości  Stare  Budkowice  ul.  Wołczyńska  w kierunku
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Piekarni. Mają zostać również utwardzone drogi w kolejnych miejscowościach między innymi
w  Mańczoku.

Radny Hubert Szichta oraz Przewodniczący Pan Stanisław Onyszkiewicz przekazali
informację,  iż  w  wymienionych  miejscowościach  do tej  pory   nie  dokonano  utwardzenia
nawierzchni dróg, jak również kamień nie został dowieziony.

Wójt  Gminy  poinformował,  że  podczas  rozmowy  z  Dyrektorem  Zarządu  Dróg
Powiatowych  w  Opolu  ustalono,  iż  w  przyszłym  roku  najprawdopodobniej  zostanie
wyremontowany  chodnik  w  miejscowości  Murów  od  wysokości  Banku  do  wysokości
budynku Urzędu oraz wyrównane zostaną „garby” znajdujące się na chodniku za torami. 

Radna Antonina Adamczyk poprosiła o  zwrócenie się do Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Opolu Pana Jacka Dziatkiewicza z prośbą o zamontowanie kolejnych barierek
energochłonnych na trasie Zagwiździe – Stare Budkowice.

Radny  Hubert  Szichta  zadał  pytanie  odnośnie  skrzyżowania  w  miejscowości
Zagwiździe.

Wójt udzielił odpowiedzi, iż od trzech lat otrzymuje zapewnienia ze strony Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych o remoncie tegoż skrzyżowania, natomiast do tej pory  obietnice
te nie zostały zrealizowane.

Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  zadał  pytanie  odnośnie  budowy
wodociągu w miejscowości Święciny, na jakim etapie znajdują się te przedsięwzięcia?

Wójt  odpowiedział,  iż  wykonaniem  projektu  zajmuje  się  Pan  Rak  z  Opolskiej
Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  Opolu.  Obecnie  w  trakcie  realizacji  są
formalności niezbędne do  dalszej realizacji przedsięwzięcia.

Radny  Michał  Golenia  zadał  pytanie  odnośnie  budowy  sali  gimnastycznej  przy
Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu.

Wójt  udzielił  odpowiedzi,  iż  temat  związany  z  budową  sali  gimnastycznej  przy
Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu stanowi odrębny punkt tegoż posiedzenia.

Ad. 3
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował  radnych,  że  do  biura  Rady  Gminy

wpłynęła uchwała Nr 368/2015 z dnia 16 września br.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2015 r. Następnie Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała pozytywną opinię.
Do przedstawionej opinii  jak również otrzymanego sprawozdania z wykonania budżetu za
I półrocze 2015 r. radni nie wnieśli żadnych zapytań.
Powyższa opinia  stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 

1)      Skarbnik  Gminy  Murów  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych   -  15  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę
Nr  XI/69/2015  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2015,  która  stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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2)  Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Murów.

Rada Gminy w obecności 15 radnych -  14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”
podjęła  uchwałę  Nr  XI/70/2015  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań   
i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Murów,  która  stanowi  załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu.
3)  Przewodniczący  Rady  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  

w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  -  15  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę

 Nr XI/71/2015  w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne, która
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący  Rady  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały
 w sprawie reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD”
Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach.

Rada Gminy w obecności 15 radnych -  14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”
podjęła  uchwałę  Nr  XI/72/2015  w  sprawie  reorganizacji  spółki  Międzygminny  Zakład
Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w Czarnowąsach, która  stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

    5) Przewodniczący  Rady  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na
lata 2016-2021.

Rada Gminy w obecności 15 radnych -  14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”
podjęła uchwałę Nr XI/73/2015 w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki  raka
szyjki  macicy  –  szczepienie  HPV  na  lata  2016-2021,  która  stanowi  załącznik  nr  10  do
niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały
w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora  Przedszkola  Publicznego
w Murowie.

Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz odniósł się do zasad ochrony danych
osobowych, stwierdzając iż osoby zajmujące stanowiska, między innymi Dyrektor placówki
powinien pewnych zasad przestrzegać. Dodając, iż żyjemy w dobie osobistej wolności.

Radna Antonina Adamczyk zgłosiła wniosek o przeprowadzanie konfrontacji stron,
zarówno strony skarżącej jak i oskarżanej. 

Radny  Sebastian  Nowicki  jako  członek  Komisji  Rewizyjnej  stwierdził,  iż  prawa
 i obowiązki obowiązują obie strony i uważa, że Komisja Rewizyjna z należytą starannością
rozpatrzyła złożoną skargę.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  -  15  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  
Nr  IX/74/2015  w  sprawie   rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora  Przedszkola
Publicznego w Murowie, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy.
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Wójt  Gminy  dokonał  podsumowania  starań  się  o  budowę  sali  gimnastycznej  na
przestrzeni  kilku  lat.  Zaznaczając  iż  najprawdopodobniej  w  przyszłym  roku  nie  będzie
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tego rodzaju przedsięwzięcie. 
Wójt przekazał informację, iż na dzień 1 października 2015 r.  o godzinie 1600  zaplanowano
spotkanie  w  Publicznym  Gimnazjum  w  Zagwiździu  z  radnymi,  którego  tematem  będzie
uszczegółowienie tematu budowy sali. 
Wstępnie  budowę sali  gimnastycznej  planuje  się  w przeciągu trzech lat,  jest  to związane
z  innymi  zaplanowanymi  inwestycjami,  między  innymi  zwodociągowaniem  miejscowości
Święciny oraz kolejny etap budowy kanalizacji w miejscowości Stare Budkowice.
Wstępnie Wójt przedstawił prace nad budową sali w następujący sposób: w pierwszym roku
tj. 2016 - wykonanie projektu budowlanego oraz wybudowanie fundamentów, co wiąże się
z kosztami w wysokości około 300 000,00zł (z czego środki własne gminy wyniosłyby około
90 000,00zł).  Następnie  w  roku  2017  –  wybudowanie  sali  w  stanie  surowym,  natomiast
wykończenia miałyby zakończyć się w roku 2018. Wójt poinformował również, iż zakłada się,
że  inwestycja  miałaby  mieścić  się  w  granicach  kosztowych  od  3  000 000,00zł  do
3 500 000,00zł. 

Wójt powiedział, że był w gminie Świerczów,  gdzie odbyły się oględziny niedawno
wybudowanej sali gimnastycznej. 

Radna Antonina Adamczyk stwierdziła, iż potrzeba budowy sali gimnastycznej jest
jak najbardziej zasadna, mimo słabej kondycji finansowej gminy.

Radny Sebastian Nowicki wyraził zadowolenie z sytuacji, iż prowadzone są rozmowy
na temat infrastruktury sportowej na terenie gminy. Twierdząc jednocześnie, iż należy się
wręcz wstydzić  za infrastrukturę okołoszkolną,  wspomniał  również o tym iż nie dostrzega
warunków  pozwalających  na  dalszy  rozwój  placówki  oświatowej  (gimnazjum),  gdyż  jak
stwierdził budynki nie spełniają kryteriów infrastrukturalnych. Radny Nowicki zwrócił również
uwagę  na  sytuację,  w której  rodzice  decydują  się  na  kształcenie  swoich  dzieci  w  innych
placówkach gimnazjalnych. Czy ma to związek z brakiem sali gimnastycznej, czy też istnieją
inne powody, których się nie wymienia. 

Wójt Gminy odpowiedział, iż za główny powód wyboru innej placówki gimnazjalnej
rodzice podają właśnie brak sali sportowej. Dodając również, iż Gimnazjum w Zagwiździu jest
jednym  z  najlepszym  na  terenie  województwa  opolskiego  biorąc  pod  uwagę  jakość
kształcenia. 

Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  udzielił  głosu  Panu  Sylwiuszowi
Kuliczkowskiemu  zastępcy dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.

Pan Sylwiusz Kuliczkowski przedstawił sytuację panującą w Gimnazjum. Wspomniał
zarówno o warunkach nauczania jak i  możliwościach technicznych szkoły.  Zwrócił  również
uwagę na istniejące od pokoleń antagonie pomiędzy wsiami gminy.

Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Panu Tomaszowi Długosz
nauczycielowi wychowania fizycznego w Publicznym  Gimnazjum w Zagwiździu.

Pan  Tomasz  Długosz  przedstawił  wyniki  sportowe  dzieci  uczęszczających  do
placówki.  Ponadto  dodał,  że  centralne  położenie  spowoduje  to,  że  każdy  będzie  mógł
skorzystać z obiektu, gdyż dostęp będzie ułatwiony.

Radny Sebastian Nowicki zaznaczył, iż nie podważa umiejętności kadry kształcącej,
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kierunków działania  oraz  osiągnięć  placówki,  jednak  posiada  zastrzeżenia  w stosunku  do
istniejącej infrastruktury i możliwości dalszego rozwoju.

Radna  Ewa  Fortuna-Ptasiewicz  zadała  pytanie  odnośnie  kwestii  finansowania
budowy  sali  gimnastycznej,  a  mianowicie  skąd  gmina  weźmie  środki  na  ten  cel,  skoro
kondycja finansowa gminy jest słaba.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż środki będą pochodziły z dochodów gminy.
Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  udzielił  głosu  Panu  Jackowi  Wilk

dyrektorowi Zarządu PO.
Pan  Jacek  Wilk  przedstawił  możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych  na

budowę sali gimnastycznej z puli Ministerstwa Sportu. Dodał, iż po wstępnym rozpoznaniu
środki te najprawdopodobniej trafią do nas jako beneficjenta, oczywiście kluczowe jest w tej
sytuacji dopełnienie wszelkich wymogów formalnych przy składaniu wniosku. Zaproponował
wspólny wyjazd do Ministra Sportu celem omówienia przedstawionego problemu.

Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz udzielił  głosu Panu Markowi Pietrek
przedsiębiorcy z miejscowości Zagwiździe.

Pan Marek Pietrek odniósł się do istniejącej placówki gimnazjalnej, stwierdzając iż
panuje tam kameralna atmosfera, co w jego ocenie pozytywnie wpływa na kształcenie się
uczęszczających  tam  uczniów.  Skierował  apel  do  radnych,  aby  walczyli  o  budowę  sali
sportowej,  natomiast  do  Wójta  o  to,  aby  rozpocząć  działania,  gdyż  „goni  nas  termin”.
Kończąc swoją wypowiedź powiedział:  „Nie bójmy się inwestycji, zróbcie wszystko żeby sala
była”.

Pan Tomasz Długosz zwrócił się z prośbą o podjęcie działań, ze względu na krótki
termin jaki pozostał na podjęcie decyzji.

Wójt Gminy poinformował, iż konieczne są zapewnienia o przyznanych środkach.
Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  udzielił  głosu  Panu  Joachimowi

Barczyk przedstawicielowi Rady Rodziców przy Publicznym  Gimnazjum w Zagwiździu.
Pan Joachim Barczyk skierował apel do radnych, aby podjęte działania doprowadzić

do zakończenia, a następnie decydować się na kolejne przedsięwzięcia.

Ad. 6
Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 7
Radny  Ryszard  Ryczkowski  skierował  zapytanie  do  Wójta  odnośnie  przyjęcia

uchodźców do naszej gminy.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż nie ma takiej możliwości. 
Radny Sebastian  Nowicki  zwrócił  uwagę  na problem związany  z  wywozem dużej

ilości drzewa na ul. Wolności w miejscowości Murów oraz hałas jaki powstał w związku z tym.
Zapytał również o to czy działki te zostały przekształcone, gdyż z informacji jakie posiada są to
działki budowlane.

Wójt  udzielił  odpowiedzi,  iż  wydał  polecenie  pracownikowi,  aby  sprawdził
przeznaczenie tychże działek.

Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  zadał  pytania  o  sprawy  związane
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z koleją.
Wójt udzielił odpowiedzi, iż planowane jest spotkanie Marszałka z Ministrem  w tej

sprawie.
Radny Marek Jermakowicz zwrócił uwagę na pogorszenie stanu nawierzchni  dróg

oraz  głębokie  jamy  występujące  na  drogach  w  miejscowości  Grabczok,  związane  jest  to
zwiększonym  natężeniem  ruchu  drogowego,  spowodowanym  zamknięciem  drogi  w
miejscowości Kup.

Wójt udzielił odpowiedzi, iż należy sprawę zgłosić na Policję.
Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie do Wójta odnośnie przejęcia budynku

dworca PKP w miejscowości Murów.
Wójt udzielił  odpowiedzi,  iż obecnie wykonywany jest projekt. Dodał,  że wstępna

koncepcja jest do wglądu w Urzędzie Gminy.
Radny Hubert Szichta zadał  pytanie odnośnie sytuacji  w Przedszkolu Publicznym  

w Zagwiździu, jak kształtuje się sytuacja po reorganizacji  placówki. Ponadto zadał pytanie
odnośnie  przeniesienia  byłej  pani  dyrektor  do  przedszkolaw  Starych  Budkowicach,  gdzie
ówcześnie była mowa, iż będzie nauczać w Murowie.

Wójt udzielił  odpowiedzi,  iż przeniesienie ma związek ze zwolnieniem się z pracy
pracownicy w Przedszkolu Publicznym w Starych Budkowicach.

Radny Hubert  Szichta  zgłosił  wniosek  o  ponowne zaproszenie  Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych Pana Jacka Dziatkiewicza na posiedzenie kolejnej sesji rady Gminy Murów.
Zwrócił uwagę na niewykoszone rowy oraz ubytki w asfalcie, które to powstały po wykonaniu
kanalizacji w miejscowości Stare Budkowice.

Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą do Komisji Mienia,
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wykonanie dokumentacji
fotograficznej  związanej  z  nieprawidłowym wykonaniem poprawy nawierzchni  dróg  przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

Sołtys wsi Młodnik Pani  Maria Gowin zwróciła uwagę na nienależyte wykonywanie
prac przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 

Sołtys wsi Grabczok Pani  Klaudia Gustaw również zwróciła uwagę na pogarszający
się stan nawierzchni drogi związany ze zwiększonym natężeniem ruchu.
Zgłosiła wniosek o wystosowanie zaproszenia do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana
Jacka Dziatkiewicza w celu wykonania wizji terenowej w miejscowości Grabczok.
Pani Gustaw zadała również pytanie odnośnie wspominanego niegdyś wspólnego projektu
małych  sołectw związanego z utworzeniem zewnętrznych siłowni. Czy projekt jest aktualny?

Wójt  udzielił  odpowiedzi,  iż  spotkał  się  z  odmową przedsięwzięcia  w niektórych
sołectwach. 

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  dziękując
uczestnikom za udział w sesji i o godz. 1210 zamknął XI Sesję Rady Gminy Murów.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

       Martyna Gola       /-/ Stanisław Onyszkiewicz
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