BR.0002.6.2018
Protokół nr XLIII/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 29 czerwca 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.15
Godzina zakończenia obrad 17.00
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 11 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1. Lilla Górnik – nieobecność usprawiedliwiona
2. Tomasz Nowak – nieobecność usprawiedliwiona
3. Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
4. Miłosz Wrzesiński - nieobecność usprawiedliwiona
Na sesję przybyli – lista obecności stanowi (załącznik nr 2) do protokołu:
z Urzędu Miasta i Gminy Niemcza:
1. Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

2. Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

3. Magdalena Szydłowska

Kierownik USC/Kadry

4. Michał Kucharski

Radca Prawny Urzędu

Sołtysi:
1. Jarosław Dydo
2. Kazimierz Dziadkowiec
Zaproszeni goście:
1. Bartłomiej Oleksiak Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej z Przerzeczyna –
Zdroju.
2. Adam Antoszczak

Kierownik Posterunku Policji w Niemczy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLII/18.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Niemcza;
3) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych na ternie Miasta i Gminy Niemcza;
4) w sprawie wyrażenia rekomendacji dla projektu regulaminu dostarczana wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Niemcza;
5) w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności
nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej (Rynek Nr 15);
6) w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności
nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej (Pl. Mieszka I Nr 2);
7) w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności
nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej (Strzelińska Nr 3);
8) w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019;
9) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018-2036;
10) w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;

5. Ład i bezpieczeństwo na terenie Gminy Niemcza.
6. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
10. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.00 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź zaproponowała
uzupełnienie pkt 4 porządku obrad o projekty uchwał, które zostały przedstawione radnym
podczas posiedzenia połączonych komisji. Uwag do nowego porządku obrad nie zgłoszono
i przyjęto go jednogłośnie.
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Ad 3. Protokół z sesji nr XLII/18 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca przypomniała, że podczas ostatniego posiedzenia połączonych
komisji Rady Miejskiej w Niemczy założenia projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena
Szydłowska Kierownik USC/Kadry. Projekt dotyczy zmiany wynagrodzenia burmistrza
w związku z wprowadzeniem przepisów szczegółowych w tym zakresie. Radni nie mieli
pytań. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia (8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” przy braku głosów
„wstrzymujących się”).
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 9 głosami „ za”, przy 2
głosach „przeciw” podjęła uchwałę nr XLIII/226/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza (załącznik nr 3);
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca odczytała zasadnicze elementy wprowadzanych zmian, które podczas
ostatniego posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy zreferowała Radna
Edyta Mielnik – członek Komisji Doraźnej ds. wprowadzenia zmian w Statucie Miasta
i Gminy Niemcza. Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/227/18 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
i Gminy Niemcza (załącznik nr 4);
3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na
ternie Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca przypominała, że podczas ostatniego posiedzenia połączonych
komisji Rady Miejskiej w Niemczy założenia uchwały przedstawił Przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Radny Jan Prokop. Projekt uchwały
uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas
ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
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Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/228/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych na ternie Miasta i Gminy Niemcza (załącznik nr 5);
4) wyrażenia rekomendacji dla projektu regulaminu dostarczana wody i odprowadzania
ścieków na terenie Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca przypomniała zasadnicze elementy projektu uchwały, które podczas
posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy wyjaśniał Pan Grzegorz
Procków Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Działalności
Gospodarczej. Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji
Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/229/18 w sprawie wyrażenia rekomendacji dla projektu regulaminu
dostarczana wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Niemcza
(załącznik nr 6);
5) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(Rynek Nr 15);
Przewodnicząca przypomniała, że podczas posiedzenia połączonych komisji Rady
Miejskiej w Niemczy projekt uchwały przedstawiał Pan Grzegorz Procków Kierownik
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Działalności Gospodarczej.
Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/230/18 w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez
Gminę

własności

nieruchomości

stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (załącznik nr 7);
6) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (Pl.
Mieszka I Nr 2);
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Przewodnicząca przypomniała, że podczas posiedzenia połączonych komisji Rady
Miejskiej w Niemczy projekt uchwały przedstawiał Pan Grzegorz Procków Kierownik
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Działalności Gospodarczej.
Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/231/18 w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez
Gminę

własności

nieruchomości

stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (załącznik nr 8);
7) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(Strzelińska Nr 3);
Przewodnicząca przypomniała, że podczas posiedzenia połączonych komisji Rady
Miejskiej w Niemczy projekt uchwały również omawiał Pan Grzegorz Procków Kierownik
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Działalności Gospodarczej.
Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/232/18 w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez
Gminę

własności

nieruchomości

stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (załącznik nr 9);
8) budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019;
Przewodnicząca odczytała uzasadnienie projektu wskazując na wyjaśnienia, których
podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy udzieliła Kierownik
Referatu Promocji i Rozwoju Lokalnego Pani Sylwia Spychała. Radny Tomasz Otworowski
zapytał o zakres obowiązywania uchwały. Przewodnicząca wyjaśniła, że uchwała dotyczy
budżetu przyszłorocznego. Radni nie mieli więcej pytań. Projekt uchwały uzyskał
jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego
posiedzenia.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/233/18 w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok
2019 (załącznik nr 10);
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9) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Pani Monika Szymańska – Śledź oddała
głos Pani Marcie Żłobickiej – Wnuk Skarbnikowi Gminy. Pani Skarbnik wyjaśniła radnym, że
przedstawiany projekt uchwały odzwierciedla zmiany w budżecie. Radni nie mieli pytań do
projektu uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/234/18 (załącznik nr 11);
10) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
Przewodnicząca wskazując na autopoprawki do projektu uchwały złożone przez
Burmistrza pismem z dnia 28 czerwca 2018 roku (załącznik nr 12), oddała głos Skarbnikowi
Gminy. Pani Marta Żłobicka – Wnuk omówiła zmiany budżetu związane przede wszystkim
z wypłatą przez Ośrodek Pomocy Społecznej wparcia finansowego p. n. „świadczeń dobry
start”, przyznanych gminie w ramach zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zwiększenie
planu wydatków będzie stanowiło łączną kwotę 217 000 zł. Projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” przyjęła
poprawki do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 11 radnych – 11 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XLIII/235/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2018 rok (załącznik nr 13).
Ad. 5 Informację na temat ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Niemcza przekazał
Radnym Pan Adam Antoszczak Kierownik Posterunku Policji w Niemczy. Od początku tego
roku w Gminie Niemcza odnotowano 21 przestępstw, w tym m. in.: 1 przestępstwo
zniszczenia mienia, 5 kradzieży, 4 kradzieże z włamaniem, 3 przypadki nietrzeźwych
kierujących, 1 pobicie, 3 groźby karalne, 1 rozbój, wypadki samochodowe 2 w tym jeden
śmiertelny. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Niemczy od początku roku odbyli 323
służby, w trakcie których min. wylegitymowano 840 osób, zatrzymano 4 sprawców
przestępstw „na gorącym uczynku” i przeprowadzono 183 interwencji. Kierownik omówił
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także współpracę policji z innymi jednostkami, na zlecenie których funkcjonariusze podjęli
212 wywiadów, ujawnili 71 wykroczeń zakończonych mandatami. Odnotowano również 11
wykroczeń przeciwko spokojowi publicznemu. Kierownik omówił zasady i przedstawił
korzyści wynikające z funkcjonowania monitoringu wizyjnego gminy. Dzięki możliwości
rejestracji i odtwarzania obrazu ustalono 11 sprawców wykroczeń spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, 2 sprawców zakłócenia ładu, 7 sprawców zaśmiecania przestrzeni
publicznej. Ustalono również sprawcę kolizji w ruchu drogowym z autobusem komunikacji
publicznej.
Radna Alicja Borodajko zapytała czy odnotowuje się jakieś zgłoszenia o zakłóceniu
ciszy nocnej w Rynku? Pan kierownik potwierdził, że się zdarzają. Omówił zasady
przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzania interwencji w poszczególnych przypadkach.
Radny Tomasz Otworowski zapytał czy istnieje potrzeba rozszerzenia monitoringu na
terenie naszej gminy? Pan Adam Antoszczak potwierdził, że monitoring jest potrzebny
i wskazał kilka miejsc na ternie gminy, gdzie kamery mogłyby być zainstalowane, wniósł do
radnych, by przy okazji rozszerzania monitoringu, kamery były lepszej jakości.
Następnie przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerzeczynie – Zdroju Pan
Bartłomiej Oleksiak przedstawił statystyki interwencji straży pożarnej na terenie gminy.
Jednostka z Przerzeczyna-Zdroju brała udział w 20 pożarach w tym m. in. 8 w Przerzeczynie Zdroju, 3 w Podlesiu, 3 w Ligocie Małej, 1 w Nowej Wsi Niemczańskiej oraz w Niemczy 4
razy, ponadto jednostka brała udział w 4 wypadkach samochodowych. Strażacy prowadzą
również działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 6 spotkań w tym jedno
w Kłodzku. Przedstawiciel omówił zidentyfikowane przyczyny powstałych zdarzeń,
w których interweniowała jednostka.
Radny Tomasz

Otworowski

pogratulowała

kolegom

sukcesu

w

zawodach

pożarniczych.
Radna Edyta Mielnik zapytała o przydatność przekazanego samochodu. Pan
Bartłomiej Oleksiak przekazał podziękowania radnym i burmistrzowi za wszelkie wsparcie
zarówno rzeczowe jak i finansowe.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź zapytała o liczbę
strażaków w jednostce. Przedstawiciel OSP Przerzeczyn – Zdrój wskazał 22 osoby.
Głos

zabrał

Radny Tomasz

Otworowski

Naczelnik

OSP Niemcza,

który

scharakteryzował prace jednostki OSP w Niemczy. Strażacy z Niemczy brali udział w: 29
działaniach ratowniczo-gaśniczych, 13 pożarach, 5 wypadkach, 4 kolizjach, 3 miejscowych
zagrożeniach. Ponadto strażacy 3 razy pomagali funkcjonariuszom policji i w wielu innych
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działaniach w porozumieniu z jednostkami sąsiednich miejscowości. Strażacy również na
bieżąco spotykają się z dziećmi i młodzieżą.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała jak sprawuje się nowe auto? Naczelnik jednostki
OSP w Niemczy z zadowoleniem wyraził, że sprawuje się bardzo dobrze. Po czym dodał
podziękowania dla burmistrza oraz przewodniczącej za przekazany sprzęt.
Radny Jarosław Dydo wskazując na omawiane przez przedstawiciela OSP
Przerzeczyn – Zdrój interwencje np. w sąsiednich gminach, zapytał jak to jest rozliczane?
Naczelnik odpowiedział, że nie jest rozliczane wyjaśniając, że zmieniła się rejonizacja, która
zależy obecnie od czasu dojazdu. Naczelnik Tomasz Otworowski w szczegółowy sposób
omówił zasady przekazywania zadań między poszczególne jednostki w odniesieniu
do zaistnienia zdarzenia.
Radny Stanisław Pelc zapytał o liczbę zdarzeń oraz interwencji w stosunku do
I półrocza ubiegłego roku? Naczelnik Tomasz Otworowski przyznał, że w tym roku
interwencji było więcej.
Radna Edyta Mielnik zapytała ilu czynnych członków jest obecnie w OSP Niemcza?
Członków czynnych jest 26 w tym 2 honorowych, 8 wspierających, 9 młodzieży. Naczelnik
Tomasz Otworowski zaprosił w imieniu przedstawicieli OSP Gilów na piknik, który będzie
organizowany w najbliższych dniach.
Informacja z działalności OSP Gilów została złożona na piśmie do protokołu i stanowi
załącznik nr 14.
Ad 6. Burmistrz przekazał Radnym informację z pracy międzysesyjnej na piśmie, która
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Radny Robert Polański zapytał o szczegóły spotkania z komendantem KPP
w Dzierżoniowie 14 czerwca 2018 roku. Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował
radnych, że podczas spotkania ustalono wysokość wsparcia finansowego na zakup pojazdu
dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Niemczy, która wyniesie 24 000 zł co stanowi
blisko 50% wartości pojazdu.
Radna Edyta Mielnik zapytała o przebieg posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Niemczy 19 czerwca 2018 roku.
Burmistrz przedstawił krótko przebieg posiedzenia komisji, podkreślił efektywną i właściwą
działalność spółki. Radny Jarosław Dydo omówił krótko sytuację finansową spółki
i podkreślił, że z analizowanej przez komisję dokumentacji wynika dobra kondycja
przedsiębiorstwa.
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Radny Andrzej Osipowicz zapytał o szczegóły spotkania z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie remontu ul. Kolejowej.
Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, iż zabiegał o spotkanie w związku z wnioskiem
gminy o zmianę sposobu finansowania tego zadania, ponieważ kwoty zaproponowane
w trzecim już przetargu przez oferentów nadal są zbyt wysokie, przekraczają 2,5 mln zł.
Niestety w odpowiedzi usłyszał, że na tą chwilę możliwości zmiany montażu finansowego nie
ma, ale nie zostało to wykluczone. W trakcie roku realizacja zadania remontu ul. Kolejowej
przy współpracy Urzędu Wojewódzkiego być może będzie możliwa. Rady Stanisław Pelc
zapytał czy jeśli nie będzie dofinansowania to remont nie zostanie przeprowadzony?
Burmistrz Grzegorz Kosowski powtórzył konkluzję poprzedniej wypowiedzi.
Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 7. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Radni nie wnieśli zapytań
i interpelacji podczas obrad.
Ad 8. Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź poinformowała radnych
o dacie planowanej najbliższej sesji – 28 września 2018 roku, oraz o zasadach zwoływania
sesji poza planem pracy rady tj. w okresie wakacyjnym.
Radna Edyta Mielnik mówiąc o miejscu przy wjeździe do Niemczy od strony Nowej
Wsi Niemczańskiej wskazała na wiszącą bardzo zniszczonę flagę, czy można ją wymienić?
Radna Justyna Kaczorowska zwróciła uwagę, że od strony Wilkowa Wielkiego również taka
flaga wisi. Burmistrz Grzegorz Kosowski potwierdził, że zajmie się sprawą.
Radna Alicja Borodajko przekazała pytanie mieszkańców - jakie podatki płaci gminie
Kośmin. Burmistrz Grzegorz Kosowski potwierdził, że Kopalnia SJENIT jest obecnie
największym podatnikiem gminy i podatki płaci w terminie. Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 9. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec przedstawił zakres prac powierzonych pracownikom
interwencyjnym na terenie sołectwa.

Poprosił o interwencję i uprzątnięcie terenu prac

gazowni.
Sołtys Jarosław Dydo podziękował za umieszczenie na stronie internetowej Niemczy
informacji o wycieczce dzieci z sołectwa Nowa Wieś Niemczańska do Wrocławia z okazji
Dnia Dziecka. Poinformował również o zakresie i efektywności wykonanych przez
pracowników interwencyjnych prac na terenie sołectwa.
Radna Edyta Mielnik zapytała o sposób załatwienia sprawy mieszkańca Podlesia w zakresie
lokalizacji znaku drogowego przy drodze gminnej, ze względu na przejazd sprzętu rolniczego.
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Burmistrz Grzegorz Kosowski rozpozna sprawę w szczegółach i odpowie mieszkańcowi.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Monika Szymańska – Śledź, życząc bezpiecznych wakacji o godz. 17.00 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/wMA4h1Y12MY

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Monika Szymańska - Śledź

Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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