
1 

 

                                                     Protokół Nr VI/2015 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 29.05.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 12
00

 

 
w sesji uczestniczyli: 

1. Radni wg listy obecności       - 13  

Nieobecna: 

- radna I. Duda- usprawiedliwiona.  

- radna M. Syboń - usprawiedliwiona 

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 

1. Waldemar Kampa                  - Wójt Gminy 

2. Maria Zubeil                          - Skarbnik Gmin 

3. Halina Buchert -Gwiazda      - Radca  Prawny 

Kierownicy Referatów i pracownicy poszczególnych referatów: 

- P. Dziedzic -  Kier. Gospodarki Nieruchomościami, 

- A. Kansy-Grzesik – w zastępstwie Kier. Referatu 

- R. Kita – Kierownik Referatu Turystyki  

-A. Bochenek – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             

Zaproszone osoby: 

- M. Karboński – Komendant Policji w Ozimku 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył VI sesję Rady Gminy Turawa. 

Powitał zebranych radnych, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i zaproszonych 

gości. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 13 

radnych i w związku z tym sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Nieobecni radni 

usprawiedliwili swoją nieobecność. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek posiedzenia.  

Porządek posiedzenia przegłosowano. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymał się – 1 radny. 

Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie quorum, 

- przedstawienie porządku obrad, 
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- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Informacja o końcowej realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy, złożonych 

 w I kw. 2015 r. 

5. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Związku Gmin Dolna Mała Panew  

w Turawie, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej spółki zo.o. 

„Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym, 

 w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania „ Kraina Dinozaurów” w ramach perspektywy finansowej 2014-

2020, 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r., 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2-15 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 

r. dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Turawa. 

6. Informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr III/15/2015 w dniu 9.01.2014 r.   

8. Informacja o zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy Turawa między sesjami. 

10. Wolne wnioski. 

11. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.                                                                

 

Radni nie wnosili uwag do protokołu z dnia 27.03.2015 r. i w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. Za 

przyjęciem głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 1 radny.  



3 

 

 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wybór radnego Ryszarda Koguta na 

sekretarza sesji. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. (za głosowało - 12 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymał się – 1 radny). 

Ad. 3 

Przewodniczący zaproponował, aby w skład Komisji Wnioskowej powołać radnych: 

- Waldemar Czech – wyraził zgodę 

- Krzysztof Netter – wyraził zgodę 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym powołała Komisję Wnioskową (w głosowaniu brało 

udział 13 radnych) Za powołaniem Komisji Wnioskowej głosowało - 11 radnych, przeciw 

- 0, wstrzymało się – 2 radnych. 

Ad 4. 

Radni otrzymali w formie pisemnej wykaz wniosków radnych i Komisji Rady Gminy 

składanych w I kw. 2015 r. Otrzymali również informację Wójta Gminy o końcowej realizacji 

złożonych wniosków. Radni nie wnosili uwag do przedstawionych dokumentów. 

Ad. 5. Podjęcie uchwał. 

Radni Rady Gminy na sesji w dniu 29.05.2015 r. podjęli następujące uchwały: 

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Związku Gmin Dolna Mała Panew  

w Turawie. 

Stałe komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały Nr VI/34/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie 

projekt przedmiotowej uchwały został poddany pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 

13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej spółki z o.o. 

„Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym. 

Stałe komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. Po odczytaniu 

projektu uchwały Nr VI/35/2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do 

komunalnej spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym. 

przez Kierownika Referatu Nieruchomościami pana P. Dziedzica, Przewodniczący Rady 

Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 1. 

  W sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” w ramach perspektywy finansowej 2014-

2020. 
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 Stałe komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. Po odczytaniu projektu 

uchwały Nr VI/36/2015 r. w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Kraina Dinozaurów” w ramach perspektywy finansowej 

2014-2020 przez Kierownika Referatu Turystyki i Promocji Gminy, Przewodniczący Rady 

Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

W sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. 

Projekt uchwały omawiany został na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapytali o środki finansowe na remont aeratora. Informację 

w tym zakresie udzieliła członkom Komisji Pani D. Piwowarczyk.  Pozostałe stałe komisje 

nie wnosiły uwag. Projekt uchwały odczytała Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały Nr VI/37/2015 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy w 2015 r. pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Radni przed sesją otrzymali 

załączniki do projekty uchwały. Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu 

uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały Nr VI/38/2015 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej przez Panią Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Gminy poddał 

projekt pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się 

- 2. 

W sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2-15 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 

r. dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Turawa. 

Stałe komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Po doczytaniu projektu uchwały przez Kierownika Referatu Nieruchomościami, 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały Nr VI/39/2015  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2-15 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. dot. 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa 

pod głosowanie 

 W głosowaniu brało udział 13 radnych.  Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw - 

0, wstrzymało się - 1. 

Ad. 6. 

Informacje o przygotowaniu do sezonu przedstawiali kolejno: 
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1. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa. Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

2. Kierownik Referatu Turystyki i Promocji Gminy. Informacja pisemna stanowi 

załącznik do protokołu. 

3. Ustną informację na temat przygotowania do sezonu i stanu bezpieczeństwa 

przedstawił zaproszony na sesję Komendant Policji w Ozimku Pan M. Karoński.  

Z przedstawionej przez Komendanta informacji wynikało, że w sezonie turystycznym 

zwiększona zostanie ilość policjantów nad jeziorem z 5 do 6 osób. Policjanci 

wspierani będą również przez patrole rowerowe i policjantów z ruchu drogowego. 

Policjanci zostaną również doposażeni sprzętowo przez jedną łódź i quada.  

Wójt Gminy Pan Waldemar Kampa podziękował Komendantowi za dotychczasową 

pracę. Przedstawił jednocześnie informacje na temat piętrzenia wody w J. Dużym  

i w związku z tym podziękował Referatowi Ochrony Środowiska za pracę i starania  

w dążeniu Gminy do uregulowania sprawy piętrzenia wody, a w szczególności 

podziękował za pracę Pani D. Piwowarczyk. 

4. Kolejno informację związaną z przygotowaniem do sezonu przedstawił 

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa radny B. Śliwa. Przedstawił 

wnioski Komisji, opracowane podczas lustracji jezior turawskich: 

 

Komisja realizując punkt posiedzenia; Przygotowanie do sezonu turystycznego dokonała 

objazdu terenów turystycznych i opracowała następujące wnioski: 

1. Na tablicach informacyjnych (zjazdowych) przy jeziorach wymienić nazwy ulic. 

2. Komisja wnioskuje o przygotowanie mapy terenów nad jeziorami z oznaczeniem ulic i 

ośrodków, pomocną dla jednostek ratunkowych i interwencyjnych ( pogotowie, straż, 

policja). 

Jezioro Srebrne: 

1. Komisja ponownie wnioskuje o podjecie działań mających na celu likwidację obiektu 

pozostałego po byłym dzierżawcy nad J. Srebrnym. Komisja ponadto występuje o 

przedstawienie stanu prawnego obiektu. 

2. Komisja wnioskuje o likwidację zwaliska korzeni drzew lub zobligowanie osób 

odpowiedzialnych za wykonie tych prac. 

3. Komisja prosi o przedstawienie informacji, z jakiego źródła wody korzysta dzierżawca 

nad jeziorem. 
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Jezioro Duże 

1. Komisja wnioskuje o uzupełnienie ławek ( siedzisk) na promenadzie. Ujednolicić 

siedziska, lub uszkodzone zdemontować.  

2. W obrębie promenady postawić tablice informacyjne i zakazać przybijania ogłoszeń 

na drzewach. 

3. Oznakować szlaki turystyczne na promenadzie. 

4. Zobligować właściciela Ośrodka „ RELAKS” do odnowienia lub zdemontowania 

tablicy ogłoszeniowej, która jest w bardzo złym stanie. 

Jezioro Średnie 

1. Komisja wnioskuje o rozbiórkę baraku przy zjeździe na pole namiotowe i wystąpienie 

do dzierżawcy pola namiotowego o posprzątanie ternu (wygrabić teren, usunąć 

zwalone drzewo i inne przedmioty, jak zniszczony grill). 

2. Uporządkować teren przy boisku (narożnik). 

3. Postawić tablice informacyjne, aby zlikwidować zwyczaje przybijania ogłoszeń na 

drzewach. Informacje o toaletach umieścić na słupkach, a nie na drzewach. 

4. Komisja wnioskuje wystąpić o uporządkowanie terenu (po restauracji Leśnej). 

5. Uporządkować teren przy przystankach PKS w okolicy J. Średniego. 

6. Rozważyć możliwość utworzenia dodatkowego parkingu przy J. Średnim. 

Dyskusja radnych: 

W podjętej dyskusji radni podejmowali następujące tematy: 

-  monitorowanie przez policję J. Srebrnego (Przewodniczący Rady Gminy), 

-wyznaczenia dodatkowych lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  

( Przewodniczący Rady Gminy), 

- usuwanie pojawiającej się trawy przy kąpielisku nad J. Średnim (radny J. Klotka) 

- utrzymywanie porządku na polu namiotowym nad J. Średnim, ponieważ suche liście 

nawiewane są na ścieżce przy jeziorze ( radny J. Klotka), 

- umożliwienie parkowania przy drodze nad J. Średnim ( radny  J. Farys), 

Odpowiedzi na wnioski i uwagi radnych dot. przygotowania do sezonu turystycznego udzielił 

Wójt Gminy i Kier. Referatu Nieruchomościami Pan Dziedzic. 

Ad. 7. 
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Informację o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przedstawił Pełnomocnik Wójta Pan A. Bochenek.  Radni otrzymali informacje w formie 

pisemnej. Do przedstawionej informacji radni nie wnosili uwag. 

Ad. 8. 

Informację o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy przedstawiła 

pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. Do przedstawionej informacji radni nie wnosili uwag. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy 

między sesjami: 

1. Opolski Urząd Wojewódzki Redakcja Dziennika Urzędowego w spr. odmowy 

publikacji aktu. 

2. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - życzenia z okazji 25 - lecia samorządu 

terytorialnego. 

3. Rodzina z Rzędowa dot. spraw rodzinnych (opieka nad matką). W treści pisma adresat 

powołuje się na wcześniejszą korespondencję z dnia 30.03.2015 r., która nie była 

kierowana do Rady Gminy. Radni Rady Gminy postanowili przedmiotowe pismo 

przekazać do GOPS Turawa. 

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w spr. przesłania dokumentów. 

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Kraina Dinozaurów” w spr. podjęcia 

uchwały, która została podjęta na dzisiejszej sesji. 

6. RIO w Opolu - Wystąpienie pokontrolne, po przeprowadzonej kontroli rozliczenia 

dotacji w Stowarzyszeniu Rodziców „Przyjazna Szkoła” prowadzącym Społeczną 

Szkołę Podstawową w Węgrach i pismo Stowarzyszenia Rodziców Przyjazna Szkoła  

z dnia 24.04.2015 r.- do wiadomości radnych Rady Gminy Turawa. 

7. Prezes Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie wyboru ławników. 

8. Wniosek w sprawie zmiany zapisu § 21 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/224/2014 Rady 

Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 r., jako niezgodnego z prawem  

i uniemożliwiającego jakąkolwiek inwestycje na tym obszarze. Przewodniczący Rady 

Gminy poinformował radnych, że wstępnie z pracownikami Urzędy Gminy omawiano 

możliwość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wskazanym 

we wniosku. Ponadto rozważa się możliwość zmian zapisów w 2 innych planach 

zagospodarowania przestrzennego w tym samym zakresie tj. umieszczenia w planach 

zapisu o brzmieniu; ”Zakazuje się budowy i odprowadzenia ścieków do 

bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni 



8 

 

ścieków z wyjątkiem sytuacji, w których nie ma możliwości technicznych 

przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”. 

W podjętej dyskusji głos zabrał radny Skrzipczyk. Radny stwierdził, że brak środków 

w firmie W i K doprowadza do powyższej sytuacji. Ponadto radny zastanawiał się, czy 

ewentualna zmiana uchwał planistycznych nie doprowadzi do sytuacji, że  

W i K Turawa będzie wykonywał tylko te zadania, które nie wymagają nakładu 

większych środków finansowych. Ponadto radny zaznaczył, że Rada Gminy 

uchwalając takie zapisy w uchwałach dot. zagospodarowania przestrzennego, działała 

w dobrej wierze, chcąc zabezpieczyć jak największą ilość ścieków do oczyszczalni 

ścieków.   

Natomiast zdaniem radnego A. Prochoty, Spółka winna uzasadnić, że nie posiada 

środków na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

Radny J. Farys przedstawił swoje stanowisko w sprawie budowy oczyszczalni 

przydomowych. Zdaniem radnego takie oczyszczalnie funkcjonują bardzo dobrze  

i radny nie widzi przeszkód, aby je budować w tych miejscach gdzie nie ma 

możliwości przyłączenia się do sieci. 

Radny A. Prochota postawił wniosek o wskazanie osób odpowiedzialnych za taki stan 

rzeczy.  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnego o sprecyzowanie wniosku 

 i złożenie go w formie pisemnej do Komisji Wnioskowej (radny nie złożył wniosku). 

9. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 14.05.2015 z pytaniem: Czy podczas odbytych 

sesji nie zachodziła wobec radnych przesłanka z art. 383 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 Kodeks wyborczy? 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił stosownej odpowiedzi. 

Ad. 10.   WOLNE WNIOSKI 

Przewodniczący Rady Gminy: 

 Poinformował radnych, że sesja absolutoryjna planowana jest na dzień 19.06.2015 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczących Komisji o rozważenie 

zwołania wspólnego posiedzenia komisji przed sesją Rady Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że po dokonaniu analizy 

złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2014 r. i porównaniu ich ze 

złożonym zeznaniem o wysokości osiągniętych dochodów (PIT) wystąpiły 

rozbieżności. Przewodniczący Rady Gminy wezwał radnych do usunięcia nieścisłości 

w terminie do końca następnego tygodnia tj do 6.06.2015 r.: 
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Odczytał wykaz radnych, gdzie nastąpiła rozbieżność. 

    Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 22.05.2015 r. 

 

1. W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku Urzędu Gminy komisja wnioskuje 

o dalszą, sukcesywną wymianę grzejników. 

 

2. Po zapoznaniu się z zapisami umowy na wynajem pomieszczeń dla ośrodka zdrowia  

w Turawie komisja wnioskuje o zweryfikować i ujednolicić treści zapisów wszystkich 

umów w zakresie kosztów ogrzewania i okresu grzewczego. 

 

3. Mając na uwadze poprawę dostępności osób niepełnosprawnych do biur Urzędu 

Gminy, zlokalizowanych na piętrze budynku, komisja proponuje rozwiązanie 

zastępcze: zamontowanie dzwonka na parterze budynku, aby w miarę możliwości 

urzędnik mógł zejść do osoby, która ma trudności z pokonaniem schodów. Komisja 

proponuje takie rozwiązanie do czasu kompleksowego rozwiązania problemu tj. do 

zamontowania windy, co przewidziane jest przy remoncie budynku. Członkowie 

komisji przekładają powyższy wniosek, ponieważ byli świadkami, jakie trudności 

musi pokonać osoba niepełnosprawna, aby dostać się na piętro budynku. 

 

4. Komisja wnioskuje o podjęcie działań w celu likwidacji dzikiego wysypiska śmieci 

 w Zakrzowie Turawskim ( radny L. Warzecha) 

Radna D. Matysek: 

1. Wniosek wspólny radnej Matysek i Wieczorek w sprawie zmiany wysokości diet dla 

sołtysów, adekwatnie do uśrednionych kwot z tyt. prowizji od podatku i diety za 2014 

r. liczonych łącznie. 

2. W sprawie powtórzenia wniosku z 15. IX. 2014 w spr. zawieszenia lampy przy ul. 

Polnej 2. 

3. W sprawie odpowiedzi na pismo skierowane do Wójta Gminy w dniu 15.02.2015 r. 

4. W sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 23. 04.br  skierowane do Wójta Gminy. 

Radna B. Kupka: 

1. W sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zebranie  

(usunięcie) ziemi z pobocza na ul. Szkolnej w Bierdzanach z powodu utrudnionego 

odpływu wody. 

2. W sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad o możliwość 

zaprojektowania i wykonania przystanku autobusowego przy nowej inwestycji p. 

Segieta ( CPN) na ul. Opolskiej w Bierdzanach. 

3. W sprawie przeniesienia środków pieniężnych w kwocie 150.000.00 zł z planowanej 

do remontu ul. Nadleśnej na ul. Dębową w Bierdzanach. 
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4. W sprawie rozbiórki niedokończonego obiektu przy boisku w Bierdzanach. W naszej 

ocenie budynek w obecnej formie zagraża bezpieczeństwu (pękające ściany 

zewnętrzne). 

Ad. 11 i 12. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła radnym zarejestrowane wnioski - w załączeniu Protokół 

Komisji Wnioskowej. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głownie przyjęcie Protokołu Komisji Wnioskowej. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. 

Radny J. Farys zapytał czy jest reakcja na monity mieszkańców w sprawie funkcjonowania 

ośrodka zdrowia w Turawie. 

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował radnego, że odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami NFZ i sprawa jest wyjaśniana. Urząd Gminy czeka na odpowiedź. 

Ad. 13. 

 Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus złożył zebranym na sali i wszystkim pracownikom 

Urzędu Gminy życzenia z okazji Dnia Samorządowca. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady i 

zamknął VI sesję Rady Gminy Turawa. 

 

Protokół spisała:                                Sekretarz sesji: 

K. Ptaszyńska                                    Ryszard Kogut 

                                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                                 Rady Gminy Turawa 

                                                                                                                      Artur Gallus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


