
 P R O T O K Ó Ł nr IV/06 
z uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 20 grudnia 2006 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Nieobecni radni: Paweł Marciniak – usprawiedliwiony. 

 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Andrzej Litwin. 
 

Sesja odbyła się w Klubie Górniczym „Jubilat” w Bogatyni przy ulicy Pocztowej                            

w godzinach od 14.00 do 16.00. 

 
W sesji uczestniczyli: 
Andrzej Grzmielewicz  - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, 

Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza, 

Dominik Matelski  - Zastępca Burmistrza, 

Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 

Bogumiła Wysocka  - Skarbnik Gminy, 

Piotr Janukowicz   - Radca prawny, 

Mirosław Drozd   - Radca prawny, 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 

oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych i 

jednostek pomocniczych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu 

sesji.  

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na 2006 rok.  

4. Określenie dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te 

jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. 

5. Wybór przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej.  

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

do pkt-u 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin otworzył sesję, powitał wszystkich przybyłych gości 

w osobach: 

- Ksiądz Dziekan Maciej Wesołowski, 

- Burmistrz Miasta Zittau Arndt Voigt, 

- Burmistrz Hradka n.N Martin Půta,   

- Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Daniel Gotthardt, 

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej                        

w Zgorzelcu mł. kapitan Mirosław Bednarczyk, 

- Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni Marek Berner, 

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Elżbieta 

Zakrzewska, 

- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Edward Rak, 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum /w chwili otwarcia sesji na sali było 

obecnych 19 radnych/ przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 



 
do pkt-u 2 

Przedstawienie porządku obrad 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na 2006 rok.  

4. Określenie dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki 

mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. 

5. Wybór przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej.  

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 

7. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4. 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poinformował radych, iż do Biura Rady wpłynął 

wniosek Burmistrza o wprowadzenie zmian do proponowanego porządku.  
/Pismo – wniosek BB.0065-7/2024/06 z dnia 18.12.2006r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

sesji/. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz wniósł o poszerzenie 

porządku obrad o następujące projekty uchwał: 

- w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu 

gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu, 

- autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok, 

- w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie Gminy i Miasta Bogatyni w Zgromadzeniu 

Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza, 

- autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok, 

- w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 

Burmistrz uzasadnił to tym, iż jest to ostatnia sesja w tym roku, a tematy wnoszone są istotne 

dla Gminy i dla budżetu. Wszystkie projekty są opatrzone właściwymi opiniami. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma propozycje 

zmian lub uwagi do porządku obrad?  

Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 

W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał zgłoszone 

przez Burmistrza celem umieszczenia ich w porządku obrad. Przypomniał, iż aby projekt 

znalazł się w porządku wymagana jest bezwzględna większość głosów „za”. 

 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie 
procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – „za” wprowadzeniem 

projektu głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. 

Projekt umieszczono w punkcie 5. 

 

• Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 
rok – „za” wprowadzeniem autopoprawki głosowało 19 radnych, brak głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących”. 

Autopoprawkę umieszczono w punkcie 3. 

 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie Gminy i Miasta 
Bogatyni w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę 



Burmistrza – „za” wprowadzeniem projekt głosowało 18 radnych, brak głosów 

„przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym”. 

Projekt umieszczono w punkcie 7. 

 

• Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2006 rok „za” wprowadzeniem autopoprawki głosowało 19 radnych, brak głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących”. 

Autopoprawkę umieszczono w punkcie 3. 

 

• Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2006 - „za” wprowadzeniem projektu głosowało 19 radnych, brak 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. 

Projekt umieszczono w punkcie 8. 

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na 2006 rok + wprowadzone dwie autopoprawki 

do projektu uchwały.  

4. Określenie dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki 

mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. 

5. Zmiana do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy 

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu. 

1. Wybór przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej.  

7. Wyrażenie zgody na reprezentowanie Gminy i Miasta Bogatyni w Zgromadzeniu Związku 

Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza. 

8. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 

10. Zamknięcie obrad. 

 
do pkt -u 3 

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na 2006 rok + wprowadzone dwie 
autopoprawki do projektu uchwały 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2006  wraz z autopoprawkami. 

/ww. projekt z autopoprawkami stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji/. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Nosal przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu wraz z autopoprawkami – Komisja w wyniku głosowania /7 „za” – 

jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Stanisław Goszczycki przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu wraz z autopoprawkami – Komisja w wyniku głosowania /5 „za” – 

jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin zapytał radnych czy są pytania do projektu lub 

autopoprawek. 

Radni nie wnieśli uwag i pytań.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2006  wraz z autopoprawkami. 



 

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /19 „za”, przy braku głosów „przeciw”                       
i „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/15/06 w sprawie wprowadzenia zmian                  
w budżecie Gminy na 2006 rok. 
/ww. uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji/ 

 

do pkt -u 4 
Określenie dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki 

mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być 

gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Zwrócił też uwagę iż w dniu 8 

grudnia br. do projektu uchwały dołączono niewłaściwy wyciąg z protokołu ze spraw 

rozpatrzonych przez Burmistrza. W  dniu 15 grudnia br. tj. w piątek radnym doręczono aneks 

do ww. protokołu i w dniu dzisiejszym wszyscy radni posiadają to swoich materiałach  

sesyjnych.  

/ww. projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji/. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin ogłosił przerwę – 15 minut. 
Po przerwie wiceprzewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził quorum – na sali 
znajdowało się 19 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin zapytał czy ktoś z radnych wnosi uwagi do projektu 

uchwały. 

 
Radny Andrzej Lipko zapytał - czy uchwalenie tj. wprowadzenie pozycji 8 i 9 w § 2 do 

wydatków pokrywanych ze środków własnych szkoły nie będzie w następnych latach regułą, 

że wydatki pokrywa się własnymi środkami? Czy finansowanie wydatków z pozycji 8 i 9  § 2 

nie wpłynie negatywnie na realizację pozostałych wydatków przez ich ograniczenie lub 

rezygnację z innych pozycji § 2? Jakie szkoła widzi sposoby zwiększenia własnych 

dochodów w celu sfinansowania nowych wydatków, w tym przypadku na media? 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poprosił o odpowiedź Burmistrza. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz powiedział, iż kwestie podjęcia uchwały 

przez Wysoką Radę i wniosku który tutaj przedstawił w celu przyjęcia wynika z faktu, iż 

kwestie te dyrektorzy szkół zgłaszali wcześniej. Po konsultacjach z dyrektorami szkół  uznał, 

że nie ma takiej możliwości, aby to się nie znalazło z kilku powodów. Można zastanawiać się 

nad kwestią, czy na dzień dzisiejszy i na rok przyszły szkoły mogą prowadzić bardziej 

ożywioną działalność jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków? I doszliśmy do wspólnego 

wniosku, że jest to możliwe. Natomiast sam system, który w tej chwili obowiązuje jest nie 

dość motywacyjny do tego, aby tą działalność systematycznie rozszerzać. Dlatego też prosi 

Radę o to, aby wspólnie jeszcze pracować i w efekcie wypracować system, który w 

przyszłości pozwoli szkołom gromadzić takie środki, co do których nie będzie wątpliwości i 

które rzeczywiście będą pozwalały na to, żeby zgodnie tutaj z przyjętą uchwałą realizować 

inne zadania. Burmistrz podziela wątpliwości radnego, natomiast na dzień dzisiejszy prosi 

żeby to uchwalić ze względu na to, że rzeczywiście w budżecie poszczególnych placówek 

środków brakuje.  

 

Radni nie wnieśli innych uwag. 

 



Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Stanisław Goszczycki przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu – Komisja w wyniku głosowania /5 „za” – jednogłośnie/ pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Nosal przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu– Komisja w wyniku głosowania /7 „za” – jednogłośnie/ pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą 

być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. 

 

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /19 „za”, przy braku głosów „przeciw”                            
i „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/16/06 w sprawie określenia dochodów 
jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być 
gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. 
/ww. uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji/ 

 

do pkt -u 5 
Zmiana do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy 

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany do 

Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

/ww. projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji/. 

 

Zapytał radnych czy są pytania do przedłożonego projektu. 

Radni nie zgłosili uwagi i pytań.  

 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Stanisław Goszczycki przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu – Komisja w wyniku głosowania /5 „za” – jednogłośnie/ pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Nosal przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu– Komisja w wyniku głosowania /7 „za” – jednogłośnie/ pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /19 „za”, przy braku głosów „przeciw”                            
i „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/17/06 w sprawie zmiany do Uchwały Nr 
XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju                           
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

/ww. uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji/ 

 

do pkt -u 6 
Wybór przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej 
 



Przewodniczący Rady Andrzej Litwin przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 

przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  

/ww. projekt stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji/. 

Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur jako przedstawicieli Gminy Bogatynia do  

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  

 

Radny Jacek Kuciński zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Lipko, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

 

Radny Piotr Woeltz zgłosił kandydaturę Anny Palikowskiej, która także wyraziła zgodę na 

kandydowanie.  

Radni nie zgłosili innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 

Andrzeja Lipko.  

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /18 „za” przy braku głosów „przeciw”                   
i 1 głosie „wstrzymującym” zatwierdziła kandydaturę radnego Andrzeja Lipko. 
 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny 

Palikowskiej.  

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /18 „za” przy braku głosów „przeciw”                             
i 1 głosie „wstrzymującym” zatwierdziła kandydaturę radnej Anny Palikowskiej. 
 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /19 „za”, przy braku głosów „przeciw”                            
i „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/18/06 w sprawie wyboru przedstawicieli 
Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
/ww. uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji/ 

 

do pkt -u 7 
Wyrażenie zgody na reprezentowanie Gminy i Miasta Bogatyni w Zgromadzeniu 

Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza 
 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na reprezentowanie Gminy i Miasta Bogatyni w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza. W § 1 projektu proponuje się zastępcę Burmistrza 

Pana Dominika Przemysława Matelskiego do reprezentowania Gminy i Miasta Bogatynia. 

/ww. projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji/. 

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /18 „za”, przy braku głosów „przeciw”                            
i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr IV/19/06 w sprawie wyrażenia zgody na 
reprezentowanie Gminy i Miasta Bogatyni w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza. 
/ww. uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji/ 

 

 

 

 

 



do pkt -u 8 
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin przedstawił projekt uchwały w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Poinformował radnych, iż 

w przedłożonym projekcie jest do wymiany załącznik nr 1, w którym to stwierdzono błąd 

komputerowy polegający na błędnym wpisaniu oznaczenia roku w ostatniej tabeli w pozycji 1 

i 2 – wpisano  rok 2006, a ma być rok 2007. 

/ww. projekt stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji/. 

 
Na salę obrad przybył radny Marek Marczak składając podpis na liście obecności 
/quorum wynosi 20 radnych/. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Stanisław Goszczycki przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu – Komisja w wyniku głosowania /5 „za” – jednogłośnie/ pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Nosal przedstawił opinię komisji do 

przedłożonego projektu – Komisja w wyniku głosowania /7 „za” – jednogłośnie/ pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 

 

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /20 „za”, przy braku głosów „przeciw”                            
i „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/20/06 w sprawie wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 
/ww. uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji/ 
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Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poinformował radnych o propozycji ustalenia 

stałych terminów posiedzeń Rady i tak proponuje się trzecią środę miesiąca /będzie to między 

13 a 16 dniem każdego miesiąca/. Stwierdził, że będzie to dużym usprawnieniem dla radnych, 

a także dla wydziałów Urzędu. Naczelnicy będą wiedzieli do kiedy mogą składać dokumenty 

by mogły znaleźć się w porządku najbliższej organizowanej sesji. Chodzi przede wszystkim o 

to, by dokumenty dot. sesji do Biura spływały na czas.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz podziękował za tak pomyślne dzisiejsze 

obrady. Po zakończeniu sesji zaprosił wszystkich bardzo serdecznie na wspólną wigilię, na 

której złożymy sobie wspólne życzenia m.in. owocnej pracy i współpracy. 

 

Radny Piotr Woeltz poddał pod rozwagę Rady propozycję, aby sesje Rady rozpoczynały się 

od godz. 15.00.  

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin uważa, że w tym jednym dniu w miesiącu radni 

powinni uczestniczyć w sesji od godzin rannych. Jeśli zajdzie taka konieczność to będziemy 

elastyczni. 
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Zamknięcie obrad 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin stwierdził wyczerpanie porządku obrad i w związku 

z powyższym zamknął IV sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. 

 

 

 

        Przewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 

Andrzej Litwin 

 

 

 

 

 
Protokołowała: 

Elżbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady 

Bogatynia 04.01.2007r.  

 
 

 


