
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXXIV/2018 

XXXIV Sesja w dniu 9 marca 2018  

Obrady rozpoczęto 9 marca 2018 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:31 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Waldemar Czech 

2. Iwona Duda 

3. Jerzy Farys 

4. Artur Gallus 

5. Joachim Klotka 

6. Ryszard Kogut 

7. Beata Kupka 

8. Danuta Matysek 

9. Krzysztof Netter 

10. Adam Prochota 

11. Andrzej Skrzipczyk  

12. Maria Syboń  

13. Benedykt Śliwa 

14. Leonard Warzecha  

15. Róża Wieczorek  

Z Urzędu Gminy:  
W. Kampa – Wójt Gminy; S. Kubicki – Z-ca Wójta Gminy; A. Sakra - Skarbnik Gminy.  

Kierownicy UG:  A. Mazurkiewicz; R. Kita; P. Dziedzic;   

B. Bosy – kierownik GOPSA; J. Musielak – dyr. GZEAS. 

Zaproszone osoby: H. Zapiór – Radny Rady Powiatu. 

1. Sprawy regulaminowe. 

 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus. Przewodniczący otworzył 

XXXIV sesję Rady Gminy Turawa. Powitał zebranych radnych, Wójta Gminy  obecnych na sesji 

pozostałych przedstawicieli  Urzędu Gminy i  Radnego Rady Powiatu.   
 

a) Stwierdzenie quorum. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 15 

radnych, zgodnie z podpisaną listą obecności. 

 

b) Przedstawienie porządku obrad. 



Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że Wójt 

Gminy wprowadził pod obrady projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 7 dni – 

projekt uchwały radni otrzymali w ustawowym terminie. 
 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (15) 

Waldemar Czech, Iwona Duda, Jerzy Farys, Artur Gallus, Joachim Klotka, Ryszard Kogut, 

Beata Kupka, Danuta Matysek, Krzysztof Netter, Adam Prochota, Andrzej Skrzipczyk , 

Maria Syboń , Benedykt Śliwa, Leonard Warzecha , Róża Wieczorek  

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

 
Zgłoszono kandydaturę: radnych K. Netter i W. Czech. Radni wyrazili zgodę. 
 

Głosowano w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

 

3. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy. 

 

Radni otrzymali odpowiedzi na wnioski w formie pisemnej – nie wnoszono uwag. 

 

4. Spotkanie z Radnym Powiatu. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy w sesji uczestniczył radny Rady Powiatu, 

który przedstawił informację o  rozwoju sieci dróg powiatowych. Przedstawił Wieloletni Plan 

Rozwoju Dróg na lata 2015 – 2021.  

Informacja dot. dróg na terenie Gminy Turawa( wykonane i planowane remonty): 

- w Zawadzie – ukończone prace, 

- przebudowa drogi w Węgrach, 

- Gmina wytypowała do przebudowy 2 mosty, 

- remont drogi w Osowcu. 



Radny powiatu w swoim wystąpieniu odniósł się do wniosków radnych Rady Gminy 

zgłaszanych na ostatnim spotkaniu  z radnym Powiatu. 

 

 

W dyskusji wzięli udział: 
- radny Adam Prochora – w spr. ul. Kotorska, gdzie  kanalizacja jest niedrożna i zalewa 

posesje radnego, 

- radny J. Farys - w spr. remontu odcinek drogi powiatowej:   Rzędów – Kadłub Turawski,  

- radna I .Duda – w spr. remontu ul. Leśnej w Osowcu. 

 

 

5. Podjęcie uchwał: 

 

a) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2018 r. 

 

Projekt uchwały przedstawił Kier. Ref. Gosp. Nieruchomościami , Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa . 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2018 r..  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

b) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa. 

Projekt uchwały przedstawił dyr.. GZEAS J. Musielak. 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy - 

Komisje  nie wnosiły uwag 

 

 

Głosowano w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

c) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego itd. 

Projekt uchwały przedstawił dyr.. GZEAS J. Musielak. 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy- 

Komisje  nie wnosiły uwag 

 

 

Głosowano w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego itd.  



 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

 

d) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Turawa. 

Projekt uchwały przedstawił dyr.. GZEAS J. Musielak. 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy- 

Komisje  nie wnosiły uwag 

 

Głosowano w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Turawa.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

e) w sprawie podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy S. Brzozowska. 

Pani Sekretarz poinformowała radnych o  utracie  jednego mandatu  w sołectwie Bierdzany 

(mandat przeszedł do Kotorza Małego) z powodu zmiany  liczby  mieszkańców w tych 

sołectwach. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  

 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

f) w sprawie podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy S. Brzozowska. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

 

 

Głosowano w sprawie: podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 



g) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych. 

Projekt uchwały przedstawiła B. Bosy, Kierownik GOPS. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

h) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 r. 

 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, A. Sakra. 

Dyskusja: 

Radny A. Prochota zwrócił uwagę, że wycofuje się w projekcie  środki na PSZOK, gdzie 

radni przy zatwierdzaniu planu inwestycyjnego na 2018 rok optowali za budowa PSZOKU. 

Radny zaproponował aby w najbliższym czasie ponownie  wprowadzić zadanie do planu 

inwestycyjnego. 

Radny odniósł się w swojej wypowiedzi w spr.  dalszej rewitalizacji  kanału w Osowcu. 

Radny poinformował zebranych o stanowisku  Komisji Rewizyjnej, która na ostatnim 

posiedzeniu  opracowała w tym zakresie wnioski, które zostaną przedstawione w  punkcje – 

Wnioski radnych. 

 

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2018 r. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

 

6. Raport o stanie realizacji Strategii Gminy Turawa. 

Temat referował Kierownik Ref. Turystyki i Promocji B. Kita. 

Radni otrzymali informacje w formie pisemnej i była ona szczegółowo omawiana na 

posiedzeniach komisji. 

 

 

7. Informacja o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań 

przyjętych w programie inwestycyjnym i działań sołectw w 2018 r. 

Referował Kierownik Ref. Turystyki i Promocji B. Kita. 

Radni otrzymali informacje w formie pisemnej - nie wnoszono uwag. 

 

 

8. Działalność Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa w 2017 roku i plan na rok 2018. 

Informacje  przedstawił Kier. Ref. Gosp. Nieruchomościami , Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa . 

Radni otrzymali informację w formie pisemnej. 

Radni podjęli dyskusje na temat ściągalności składek w  poszczególnych sołectwach. 



A. Gallus zapytał  czy Spółka Wodna egzekwuje składki od Spółdzielni Mieszkaniowej  w 

Strzelcach Opolskich, gdzie ostatnio wykonywano duże prace melioracyjne. 

Radny A. Skrzipczyk przedstawił podobną sytuacje dot. Osiedla Zawada, gdzie również  

wykonywane są prace melioracyjne, a mieszczańscy nie płacą składek. 

Innych uwag nie wnoszono. 

 

9. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

Informację przedstawiła  Skarbnik Gminy – Wójt Gminy między sesjami podjął jedno 

Zarządzenie. 

 

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy między sesjami Rady Gminy. 

 

Przewodniczący przedstawił pisma jakie wpłynęły do biura Rady Gminy między sesjami: 

 

- Dot. mieszkańca wsi Rzędów w spr. odpadów komunalnych – do wiadomości radnych, 

- Mieszkańcy i zarządcy  ul. Pływackiej w spr. informacji kiedy zostanie ogłoszony przetarg 

na realizacje z terminem wykonania w/w robót. Przedmiotowe pismo otrzymał również Wójt 

Gminy i w związku z tym Przewodniczący poprosił o przekazania Radzie Gminy kopi 

odpowiedzi na pismo. 

 

- Poseł Grabowski wystąpił o udzielenie informacji dot. danych radnych Rady Gminy. 

Przewodniczący  RG zwrócił się do radnych z pytaniem czy może udostępnić  prywatne nr 

telefonów. W wyniku podjętej dyskusji ustalono, że mogą być udostępnione tylko te nr ,  

które już są udostępnione w   sieci. 

 

- Sprawozdanie  Dyr. GZEAS z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez  jednostkę  

samorządu terytorialnego – do zapoznania się radnych z przedstawionym sprawozdaniem. 

 

- Pismo Starosty Powiatowego w Opolu dot. zaopiniowania propozycji podziału powiatu 

opolskiego na okręgi wyborcze oraz  liczbę radnych wybieranych w każdym z okręgów. 

Radni wyrazili swoją opinie poprzez głosowanie, przyjmując przedstawiona propozycję. 

 

Głosowano w sprawie: opinii Rady Gminy dotyczącej podziału Powiatu na Okręgi 

Wyborcze – zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Opolu 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

 

11. Wolne wnioski. 

 

Radny Jerzy Farys: 

W imieniu rolników Kadłuba Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego złożył wniosek dot.  

remontu drogi gminnej o dł. 1300 m. od zakrzowskiego kościoła (za jeden metr od 13 do 15 

zł. Obecnie droga ulega zniszczeniu i nie doczeka się asfaltowania i dlatego remont jest 

uzasadniony.. 

 

Radna R. Wieczorek: 



1. Radna wnioskuje o wprowadzenie do Planu Inwestycyjnego  na rok 2018 wykonanie 

kolejnych projektów  na modernizacje – przebudowę  dróg gminnych w Sołectwie , tj. 

ulicy  bocznej Opolskiej od nr 17 do nr 21 a i ul. Młyńskiej. Nadmieniam, że  do 

wykorzystania należnej nam  kwoty będę wnioskowała o wykonanie kolejnych 

projektów. 

2. Drugi wniosek dotyczy zakończenia rozpoczętej inwestycji jaką jest przebudowa ul. 

Spokojnej. W miarę  możliwości  budżetowej proszę o ponowne wprowadzenie  tego 

zadania w ciągu roku. Do tej pory w żadnym z sołectw inwestycje drogowe nie były 

wykonywane połowicznie. Za każdym razem Radni głosowali za przekazaniem 

brakującej kwoty do zakończenia danej inwestycji. 

  

    Wnioski Komisji   Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 

7.03.2018 r. 

 

1. Komisja  wnioskuje o ustalenie kto jest właścicielem hałdy ziemi  złożonej w pasie 

drogi gminnej  przy posesji Osiedla 17a w Węgrach.  Hałda ziemi  w lecie porasta 

chwastami, co ogranicza widoczność kierowcom w tym terenie. Komisja występuje o 

ustalenia właściciela przedmiotowej ziemi i podjęcie działać w celu jej usunięcia. 

2. Komisja stwierdziła, że  przy zjeździe z obwodnicy  nad brzegiem rzeki gromadzone 

są  śmieci (odpady budowlane, styropian, gruz itp.) Z związku z powyższym Komisja 

wnioskuje o wystąpienie do  RZGW  o uporządkowanie terenu i ewentualne  

zabezpieczenia zjazdu np. poprzez  umieszczenie słupków, uniemożliwiających zjazd 

nad rzekę. 

3. Wystąpić o rozbiórkę budynku na ul. Szkolnej w Węgrach ( naprzeciw budynku 

szkoły), który częściowo jest rozebrany, a który wg oceny Komisji  stanowi 

zagrożenie dla otoczenia. Sprawa wg członków Komisji jest skomplikowana, 

ponieważ istnieje  konflikt rodzinny między właścicielami nieruchomości, a ponadto 

obiekt może być zabytkowy? 

4. Komisja wskazuje, że na odcinku między Turawą , a  sołectwem Kotorz Wielki  

(przy drodze) są zgromadzone worki ze śmieciami. Wnioskuje się o zbadanie sprawy i 

podjęcie stosownych działań. 

5. Wystąpić do Dyrekcji Krajowej Dróg o wycinkę drzew w Zawadzie  w pasie 

drogowym ul. Oleska 28 przy posesji Hubert M. Podjęte działania przez osobę 

prywatną nie przyniosły efektu. 

6. Komisja po  przeanalizowaniu działalności Spółki Wodnej w 2017 r. wnioskuje o 

wystąpienie do  Starostwa Powiatowego w Opolu o dofinansowanie  do zadań 

melioracyjnych realizowanych na terenie Gminy Turawa. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26.02.2018 r. 

1. Członkowie Komisji  występują  do Wójta Gminy o wyjaśnienie  dlaczego opłata 

targowa na terenie Gminy Turawa  pobierana jest tylko w 4 sołectwach, a nie  



w  każdej miejscowości  i o podanie przyczyn braku realizacji  Uchwałę Rady Gminy z 

dnia  25.11.2016 r.  Nr XXI/124/ 16 w sprawie opłaty targowej przez  wszystkich 

sołtysów  w Gminie Turawa. 

2. Komisja wnioskuje, aby Urząd Gminy jako właściciel pomieszczeń,  wystosował 

pisma do NFZ w Opolu z pytaniem do kiedy (podąć datę) Pani Irena Inglot- Różańska 

ma zawartą umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych w  dzierżawionych od 

Urzędu Gminy  pomieszczeniach w Turawie. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5.03.2018 r. 

 

1. Komisja występuje o przedstawienie  informacji dot. nowego pozwolenia wodno-

prawego dla elektrowni. Komisja występuje ponadto o podanie:  Kiedy kończy się 

obecne pozwolenie  wodno- prawne i w jakim terminie można wystąpić o nowe, aby 

zapienić prawidłowy przepływ wody w kanale. 

2. Komisja prosi o przygotowanie  raportu o stanie  faktycznym na kanale a później  

doprowadzić do spotkania  wszystkich  zainteresowanych  strony, w celu zapewnienia 

prawidłowego przepływu wody w kanale i tym samym zabezpieczenia interesu Gminy 

tj. już  wykonanej inwestycji na kanale i planowanej w kolejnych latach. 

3. Po analizie zwartej ugody w sprawie  spłaty przez Gminę  Turawa nakładów  

poniesionych przez Spółkę BEVER   na budynek  BASTION Komisja wnioskuje o  

wprowadzenie  aneksu do  zawartej ugody i zmianę  zapisu w  par. 4 – Spłata 

zobowiązań-   1) gdzie określa się pierwszą ratę spłaty w terminie  do 28 luty 2018 r. 

tj. przed podjęciem uchwały Rady Gminy  o zmianie budżetu w dniu 9.03.2018 r. 

4. Wniosek Komisji dot. rozliczenia  ilości opału po zakończeniu okresu grzewczego za 

okres  2016 / 2017r.:  

                    Komisja Rewizyjna  zwraca się o wyjaśnienie dlaczego nie są realizowane 

wszystkie zapisy uchwały Rady Gminy w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów 

i stawek czynszu za lokale  użytkowe  oraz minimalnej ceny ciepła  za c. o. na terenie 

gminy Turawa, tj. § 2.2 w brzmieniu - Końcowe rozliczenie  nastąpi  po okresie  

grzewczym według faktycznych  kosztów opalania. 

 

   Wnioski  Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia 2.03.2018 r. 

 

1. Przedstawiać  konkretną informację  na temat uruchomienia  Klubu Seniora   

w Kotorzu  Małym z wyjaśnieniem  dot. wykonania dokumentacji i przedstawić 

pozostałe  uzgodnienia. 

 

2. Wystąpić do Nadleśnictwa  z pytaniem dlaczego transport  drewna   

z  Lasów Państwowych odbywa się po drogach gminnych 



Przewodnicząca Komisji poprosiła ponadto o przedstawienie informacji dot. uposażenia 

nauczycieli i rozliczenia zadłużenia Szkoły Społecznej w Węgrach wobec Urzędu Gminy. 

Radny  A. Skrzipczyk w odniesieniu do wniosku  dot. przejazdu transportu drewna po 

drogach Gminnych  zaproponował aby zaprosić przedstawiciel Nadleśnictwa  na spotkanie z 

Wójtem i radnymi np.  na wspólne posiedzenie Komisji RG. 

 

Dyr. GZEAS omówił informacje  przekazaną radnym : Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę  samorządu terytorialnego. Poinformował zebranych, że 

GZEAS pracuje nad projektem uchwały w sprawie  podwyżek dla nauczycieli. 

 

W następnej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła informację dot. uregulowania 

należności przez Szkołę w Węgrach : 

Z przedstawionej informacji wynikało, że zakończyły się działania wobec szkoły w Węgrach , 

która uregulowała należności zgodnie z wystawionymi przez Wójta Gminy decyzjami. 

Nastąpił zwrot należności za lata 2011-2014- 55.179.18 zł. Rok 2010 uległ przedawnieniu. 

Pani Skarbnik poinformowała radnych, ze UG naliczył ustawowe odsetki w kwocie  30.366 

zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wstępną informacje o zmianach w jst. Ponadto  

zaproponował aby radni przeanalizowali sprawę zmianę wypłacania diet radnych – 

ryczałtowo.  

 

 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

Radni otrzymają odpowiedzi w formie pisemnej. 

 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXIV sesje Rady 

Gminy Turawa. 

 

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  



 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


