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Protokół nr 24/17 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 28 listopada 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:50 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Nieobecni radni: Arkadiusz Kosior, Józef Pełka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Z-ca Burmistrza Dariusz Jancelewicz; 

3) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

4) Naczelnik Wydziału Komunalnego Stanisław Żółtański; 

5) pracownik Wydziału Inwestycji Mirosław Rutyna; 

6) przedstawiciele IDS ENERGETYKA. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1.  Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonała Przewodnicząca Rady A. 

Szelechowicz.  

Następnie Burmistrz R. Relich zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Nowogrodziec. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” wnioskiem – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec; 

 

Pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna poinformował, że projekt uchwały został 

przygotowany w konsekwencji uchwały z 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 

studium. Do zmian przystąpiono na wniosek inwestora w związku z planowaną modernizacją 

linii energetycznej napowietrznej przebiegającej przez wieś Gościszów. Linia ta obecnie jest 

o mocy 220 kV, planowana przebudowa jest na 400 kV. Z mocy prawa wymaga zmiany 

umieszczenia tej informacji w studium,  dlatego została przygotowana uchwała o zmianie 

studium, która w swoim zakresie ogranicza się i dotyczy tylko linii energetycznej 
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przebiegającej przez miejscowość Gościszów. Podjęcie tej uchwały pozwoli na dalsze prace 

nad zmianą miejscowego planu.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie 

przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia 

bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Nowogrodziec, Bolesławiec, Gromadka, 

Warta Bolesławiecka i Osiecznica; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem, czy tacy bezdomni funkcjonują na terenie 

gminy? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że są osoby bezdomne. Gmina do tej pory korzystała bez 

porozumienia ze schroniska dla bezdomnych w Bolesławcu i w Leśnej. Oczywiście wśród 

osób  bezdomnych są osoby, które tej pomocy nie przyjmują.  

 

Radny K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem odnośnie zapisu „zapewnienia schronienia 

bezdomnym mężczyznom” – czy wśród kobiet nie zdarzają się takie osoby, bo w Leśnej 

kobiety są też przyjmowane? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że możliwość przyjęcia jest ograniczona z uwagi na 

stopień niepełnosprawności. Osoby muszą być samodzielne i zdrowe. Gmina współpracuje z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i mieszkanka gminy korzysta z tej pomocy. Inna 

rzecz, w zasobach komunalnych gminy na sytuacje nadzwyczajne gmina posiada lokal na 

sytuacje nadzwyczajne, aby udostępnić go z dnia na dzień.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec 

obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: 
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Nowogrodziec, Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka i Osiecznica. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za 

pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

Radny R. Jaworski zwrócił się z zapytaniem, czy kryterium dochodowe w procentach jest od 

renty, czy emerytury? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że od wysokości świadczenia. Zapis par. 5 ust. 4 mówi, że 

„odpłatność ustalona zgodnie  z ust. 1 nie może przekroczyć 80% dochodu osoby  

bezdomnej”. 

 

Radny M. Kruszelnicki zwrócił się z zapytaniem, czyli to nie jest konkretna kwota?  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest określane kryterium dochodowe. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca; 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie do uchwały uznającej skargę 

za bezzasadną. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Nowogrodźca. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. Następnie poprosił o dokonanie 

autokorekty pisarskiej w par. 7 ust. 1 lit. i) zmieniając rok 2017 na 2018 czyli „realizacja 

innych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2018 rok, oraz realizacja zadań Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i 

Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny K. Czerniak w imieniu strażaków z Gierałtowa podziękował za propozycję podwyżki, 

ale skłaniałby się też, żeby zwiększyć wysokość ekwiwalentu członkom uczestniczącym w 

szkoleniach z 6 zł na 8 zł. Szkolenia muszą być przeprowadzane często i strażacy muszą w 

wolne dni jeździć daleko i bez dodatkowych finansowań, bez delegacji. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że Rada ma inicjatywę uchwałodawczą i może do projektu 

uchwały składać wniosek. 

 

Radny K. Czerniak powiedział, że ci którzy biorą udział bezpośrednio w akcjach, żeby byli 

dobrze przygotowani to należy przeprowadzać ćwiczenia, nawet dla bezpieczeństwa tych 

ludzi. Uważa, że stawka 8 złotych nie jest wygórowana w porównaniu do stawki za udział w 

działaniach ratowniczych.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że na każde szkolenie, czy z inicjatywy naczelnika OSP, 

który jest z ramienia na działalności statutowej organizacji odpowiedzialny między innymi za 

bezpieczeństwo, za prawidłowość przygotowania do działań, za przeszkolenie – 

odpowiadaliśmy pozytywnie. Ponadto wysokość środków określona w budżecie uchwałą 

Rady zakłada określony próg.  

 

Radny R. Jaworski stwierdził, że skoro strażacy zaakceptowali to nie ma co zmieniać.  

 

Radny P. Nieratka poinformował, że nie wszystkie ćwiczenia są płatne i zaproponował 

podnieść stawkę o 1 zł.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że nigdy ekwiwalent ustalony w kwocie x nie odda 

społecznej pracy strażaka i nie zrekompensuje mu ryzyka związanego z ewentualną utratą 

zdrowia, czy życia. To jest działalność społeczna. Jeżeli chodzi o udział w szkoleniach, to 

niejednokrotnie oprócz ekwiwalentu za udział w szkoleniach Gmina opłaca wynagrodzenie 

szkolącego, czy organizację szkolenia.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, że ochotnicza straż pożarna z samej nazwy wskazuje, że jest 

ochotnicza i to jest tylko ekwiwalent, a nie wynagrodzenie.  

 

Radny S. Łaniocha zgłosił wniosek o podwyższenie wysokości ekwiwalentu uczestniczącym 

w szkoleniach z 6 zł na 7 zł.  

 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
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W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” wnioskiem – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

8) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zapewnienia 

warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec Panu Stanislav 

Vatckovskii; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 

Nowogrodźcu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy 

Nowogrodziec Panu Stanislav Vatckovskii. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że jest 10 projektów uchwał dotyczących przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę oraz nadania statutów 

poszczególnym szkołom. Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w 

Czernej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

10) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Górników Surowców 

Mineralnych w Czernej; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że rolą organu prowadzącego – organu stanowiącego, 

czyli Rady Miejskiej jest nadanie Statutu Szkole Podstawowej. 

Następnie zapoznał z treścią statutu. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. 

Górników Surowców Mineralnych w Czernej. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

W tym momencie Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz ogłosiła przerwę. 

 

Po przerwie: 

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Jana Pawła II w Gierałtowie; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gierałtowie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

12) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Gierałtowie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Jana Pawła II w Gościszowie; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gościszowie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

14) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Gościszowie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w 

Nowogrodźcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

16) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego 

w Nowogrodźcu; 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz zapoznał z treścią statutu. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. 

Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

18) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Wykrotach; 
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Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Wykrotach. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

19) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej 

Wsi; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. 

Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

20) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 

Burmistrz R. Relich dokonał uzupełnienia odnośnie zadania modernizacja WDK Czerna oraz 

OSP Czerna – w postępowaniu o zamówienie publiczne wzięło udział sześć podmiotów. 

Najtańsza oferta jest firmy ogólnobudowlanej, której właścicielem jest p. Żuraw. Po wstępnej 

ocenie uznano, że oferta firmy jest korzystna i jest zgodna z kosztorysem inwestorskim. W 

związku z tym, ceny usług i materiałów na rynku pracy są o wiele wyższe. Nie uzyskujemy 

na zamówieniach publicznych tzw. oszczędności. Chcąc realizować to zadanie uważamy, że 

zwiększenie kwoty ma uzasadnienie.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec na 2017 rok. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

21) w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Nowogrodziec. 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Nowogrodziec.  

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. W sprawach różnych Naczelnik Wydziału Komunalnego przedstawił prezentację 

multimedialną pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec”, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o godz. 

16:50  zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                 Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 


