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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XLVI/2022 

z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Rydzyny  w dniu 06 września 2022r.  

Obrady rozpoczęto 6 września 2022 o godz. 15:00,  

a zakończono o godz. 15:45 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Miejskiej. 

Obecni: 

1. Grażyna Dembicka 

2. Karol Dembicki 

3. Agnieszka Kasprowiak 

4. Emilia Kraśner 

5. Julian Kruczek 

6. Radosław Kulus 

7. Jan Nawrotkiewicz 

8. Marcin Otto 

9. Piotr Patek 

10. Marcin Pierzchała 

11. Marek Pietrzak 

12. Krystyna Rypińska 

13. Roman Skiba 

14. Leszek Skrobała 

15. Marcin Urbanowicz 

Nieobecni: Agnieszka Kasprowiak, Emila Kraśner, Marcin Pierzchała. 

 

 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA otworzył obrady XLVI Nadzwyczajną Sesji Rady Miejskie 

Rydzyny. Poinformował, że w Sesji uczestniczy 12 radnych na 15 radnych stanowiących ustawowy skład 

Rady Miejskiej. W związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Poinformował 

jednocześnie, że Sesja została zwołana na wniosek pana Burmistrza. Wniosek stanowi załącznik 

Przewodniczący Rady powitał radnych, Wiceburmistrza Miasta i Gminy pana Łukasza Bartkowiaka oraz 

Skarbnika Miasta i Gmin Pana Wojciecha Antoniaka. Powitał również wszystkich przybyłych gości.  

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poinformował radnych, że wraz z zaproszeniem na dzisiejszą 

Sesję otrzymali porządek obrad dzisiejszej Sesji, który odczyta. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 350, 

2) zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2038 ze 

zm. – druk nr 351. 

4. Zapytania i wolne głosy. 

5. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Państwo radni mają jakieś uwagi do tego porządku. Jeżeli nie to 

przystępujemy do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy jednogłośnie 12 głosami 

za przyjęli proponowany porządek obrad. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, 

Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Marcin Pierzchała 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 350. 

 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLVI/346/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, 

Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Marcin Pierzchała 
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2) zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2038 ze 

zm. – druk nr 351. 

 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 

Uchwała przyjęła Nr XLVI/347/2022. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, 

Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Marcin Pierzchała 

4. Zapytania i wolne głosy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poprosił o zgłoszenie się do dyskusji.  

W dyskusji wzięli udział: 

- Pan Piotr Patek – radny Rady Miejskiej Rydzyny,  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę udzielam głosu Piotr Patek. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni goście. Takie 3 delikatne sprawy może. Pierwsza 

związane ze szkołą naszą. Piękny budynek oddany, byliśmy na otwarciu. Byśmy wszyscy podziwiać. 

Będąc w sobotę były drzwi otwarte. Zwiedzałem szkołę. Chodzili rodzice i takie pytanie padło. Czy są 

jakiekolwiek źródła odnawialne. Chodzi o fotowoltaikę na przykład. Mówię, że nie. A dlaczego? Wiemy 

co się dzieje z opłatami za prąd. Ceny rosną. Budujemy budynek, który spełnia wszystkie wymogi, tak? 

XXI wiek, a nawet mówimy o XXII wieku. Robimy coś nowego tak? Już mówiłem o przedszkolu. Też 

mówimy o tej fotowoltaice. Szkoła w Rydzynie też tego nie ma. W szkole w Dąbczu chyba też tego nie 

będzie. Nie rozumiem dlaczego. Nie umiałem tym rodzicom wyjaśnić. To było pytanie zadane Pani 

Wicedyrektor. Ja akurat przechodziłem i dołączyłem do Pani Dyrektor. Dlaczego tak? Nie umiałem 

odpowiedzieć dlaczego, bo też nie mogę tego zrozumieć. Wiecie o tym, że zabiegałem o to, że jeżeli 
robimy takie rzeczy, to jest in plus dla nas tak? Schodzimy z ceny z rachunków. Ja rozumiem każdy ma 
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inne zdanie i każdy inaczej mówi, że to się nie opłaca, że niepotrzebnie. A po co? A na co? Bo w okresach 

gdy jest największa produkcja nie ma dzieci w szkole. Co my z tym zrobimy? Ja już to tłumaczyłem. Nie 

będę wracał do tego tematu tylko jak budujemy coś i wydajemy naprawdę duże pieniądze to mogliśmy 

też może o tym pomyśleć. Ja się na tym nie znam. Już to mówiłem kilkakrotnie. Gdzieś się z tematem 

zapoznałem. Spotkałem się z osobą jedną, drugą, która się tym zajmuje. Niektóre sprawy wyjaśniła  

i tak trochę chyba tego brakuje. Druga sprawa - rok temu rozpocząłem temat. Na początku też gdzieś  

o tym mówiłem w tym roku na temat 600 lat naszego miasta. Wówczas otrzymało prawa miejskie. Też 

akurat miałem szczęście, że na tych dniach otwartych mieszkańcy też się pytali, a będą jakiekolwiek 
uroczystości? Bo już się pytaliśmy Burmistrza. Czy jeszcze zdążymy w tym roku? Czy będzie przełożone? 

Czy zrobimy jakąś bogatszą imprezę? Bo jakiekolwiek obchody może za rok nie wiem może za dwa czy 

jeszcze w tym roku. Ja nie umiem na to odpowiedzieć, ale mogę się spytać tak? Bo gdy zapytałem o to 

to była drążona data. Już były wzmianki wcześniej. Jest przewodnik, który został wydany przez Zamek. 

Jeżeli się nie mylę autorem tego w większości jest chyba się nie mylę Pan Dyrektor Szukalski. I też z nim 

rozmawiałem i on mówi to jest taka data, bo to można sprawdzić w jakichkolwiek dokumentach. Nie 

wiem dlaczego się upieramy. Może przełożyć to nie wiem za rok i naprawdę zrobić fajną imprezę. Uczcić 

to lecie naszego miasta, bo się należy. Ja myślę, że się należy i miastu i mieszkańcom. Nasze miasteczko 

ktoś powie małe gdzieś tam tak jak wszystkie. No nie jest małe tak jak wszystkie. Bogata historia plus 

pomnik historii nadany, który tak troszeczkę od nas wymaga. Trochę tak powinniśmy uszanować te 
sprawy lokacyjne nadania praw miejskich i zorganizować fajne obchody, żeby wszyscy byli zadowoleni 

i żeby to było ładnie i bardzo efektownie. Następna sprawa to jest powrót do tematu. Ja ostatnio 

uczestniczyłem w takiej fajnej rozmowie do czego przydaje się sport. W czym może pomóc? W jakiejś 

dziedzinie życia? I tak siedzieliśmy w trójkę i tak rozmawialiśmy. I tak wyszło, że ten spot się przydaje 

we wszystkim tak? I w biznesie i w polityce tak? Może za dużo powiedziane żebyśmy polityki nie 

uprawiali takiej ogólnokrajowej. Bardziej się skupiajmy na sprawach lokalnych, ale do czego dążę. I tak 

sobie pomyślałem o naszym kochanym Rynku. Tak samo te interpelacje o ruchu okrężnym, sprawy 

parkomatów. Ja mówię tak. Tak jakby tu wyliczyć ten dystans to robię takiego Iron Mana tak? Po tych 

złożonych interpelacjach ilości to jest już podwójny Iron Man, ale ja wstaję i idę i cały czas mówię o co 

mi chodzi. Wiecie czemu? Bo chciałem podjechać 3 dni temu. Myślałem, że wjadę do urzędu i gościu by 
mnie skasował na rynku samochodem. Naprawdę zróbmy coś z tym. Ja tylko mówię. Nie, że straszę. 

Jeżeli nie będzie żadnych jakichkolwiek działań co sesję te dwie interpelację będą składane. Nie wiem  

i nie, że będzie odpowiedź, że podtrzymujemy z 2017. Nie będzie żadnego podtrzymujemy. Naprawdę 

zróbmy coś z tym, bo komuś stanie się krzywda. Naprawdę ja nie wiem, że was to nie drażni w ogóle. 

Ten samochód jeden na drugim, zastawianie. Przecież gościu by mnie skasowało. Zróbmy coś z tym  

i nie odpowiadajmy, że w Poniecu, w Rawiczu to są inne układy rynku. Tak, bo tam jest kwadratowy,  

a u nas jest okrągły. To jeszcze lepiej, bo znak można od razu postawić i może to funkcjonować. To jest 

dla bezpieczeństwa, płynności ruchu, mieszkańców, turystów i nas wszystkich. Idzie się przychodząc 

teraz na sesję przecież nie ma gdzie przejść. My możemy sobie stawiać znaki 'strefa zamieszkania' i co 

to daje? Nic. Zróbmy dobre oznakowani i naprawdę pomyślimy nad tym, bo mówię jeżeli nie będą 
jakiekolwiek działania, to co sesję będą składane te 2 interpelację. I naprawdę nie, że zmuszę, że 

wymagam ale pomyślmy też o tym. I nie żebym się musiał skontaktować z drogówką i nie wiadomo  

z kim jeszcze. Nie, bo my możemy to zrobić. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie ma zgłoszeń. Panie Burmistrzu proszę o odpowiedz na 

pytania. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Szanowni Państwo trzy zapytania. Padły głosy szkoła, źródła odnawialne, przedszkole. Tak jak tutaj Pan 

Radny mówił też niejednokrotnie pan to podnosił i ja i Pan Wiceburmistrz udzieliliśmy odpowiedzi i też 

Panu tłumaczyłem na przykładzie swojego domu. Ja powiem tak fachowcem nie jestem tak? I nie 
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odpowiem Panu na to pytanie tak? Ale na poprzedniej chyba sesji jak się nie mylę, na przedwakacyjnej 

odpowiedziałem na to pytanie tutaj na przykładzie swojego domu. I powiem tak najwyżej na kolejne 

przyjdę, czy na komisję z rachunkami i pokażę, bo tak jak Pan mówi że tam jakiś fachowiec Panu 

opowiadał, że tam za darmo tak? No to nic nie ma za darmo. Tak odpowiem na to pytanie. Jeżeli chodzi 

o uroczystości tak jak Pan mówi, bo mnie również mieszkańcy zatrzymywali i pytali tak? Kiedy. Czy to 

jest data 1422r. Ja nie jestem historykiem, ale jak najbardziej możemy to sprawdzić i jak najbardziej 

mówiłem mieszkańcom jak nie w tym roku no to może w przyszłym roku tak? Zrobić nie wiem czy jakiś 

piknik, festyn, tak? Oczywiście jak podkreślam jak będą środki finansowe tak? No bo nie będziemy robić 
czegoś tak po łebkach, o tak mogę powiedzieć. I ostatnie pytanie o sport, Iron Man, rynek tak? Ruch 

okrężny. Ktoś tutaj musiał się pod tym podpisać, pod organizacją ruchu. Naczelnik Ruchu Drogowego, 

Zarząd Dróg Powiatowych i wiele innych instytucji. Tutaj Pan mówi, że Pan ma inny pomysł. Jak 

najbardziej już tyle razy powtarzałem tutaj do Pana Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. 

Zaprosić wszystkich fachowców. Począwszy od naczelnika, kierownika i inspektorów i wielu innych od 

ruchu drogowego i może Pan coś doradzi i może wtedy jakoś tutaj z tym problemem się uporamy. 

Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze dziękuję bardzo. Też tutaj chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Widzę już, że jest zgłoszenie, tak 

ad vocem bardzo proszę, a później ja jeszcze. Udzielam głosu. Proszę bardzo Pan Radny Patek. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Burmistrzu wiem, że nic za darmo, bo wiadomo nic nie ma za darmo. Takie pytanie prywatnie. 

To po co Pan to założył? Tak sobie żeby się świeciło? Żeby pokazać, że Pan ma? Na co Pan to zrobił?  

Nie mogę zrozumieć. Jeżeli jest nieopłacalne i nie daje nic to po co Panu to? Tak ogólnie no takie pytanie, 

bo nie mogę tego zrozumieć. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Ja właśnie w tej sprawie chciałbym zabrać głos i prosić Pana Burmistrza o to żeby są 
firmy, które realizują te inwestycje. I też mogę powiedzieć tutaj z własnego doświadczenia. W firmie, w 

której pracuje założyliśmy farmę fotowoltaiki. To jest około 3% zapotrzebowania. Gdybyśmy chcieli 

100% zapotrzebowania na firmę to prawdopodobnie może by hektar musiał być, ale o czym mówię. 

Jeżeli ja jestem zwolennikiem tego żeby takie tematy kończyć, a nie cały czas je powtarzać, więc bardzo 

proszę jeżeli jest taka możliwość, bo wiem że Pan Burmistrz to ma, czy tam sprawdzał. I ta firma, która 

realizuje takie inwestycję zna zapotrzebowanie szkoły w energię niech poda wartość inwestycji jaka by 

musiała być, żeby nie wiem w 90% w 100% to zapotrzebowanie. Na pewno tak się nie uda. I ile jaka 

powierzchnia musiałaby być żeby po prostu taką inwestycję zrealizować. My będziemy sobie mówić 

mówić i mówić, a się okaże, że te koszty są tak diametralnie nieproporcjonalne do zysku, że po prostu 
tego tematu nie będziemy już więcej poruszać, ale jak my tego nie sprawdzimy no to będziemy poruszać 

tutaj i Pan Radny będzie o tym mówił. Druga sprawa to mówiliśmy o dacie założenia, czyli rozpoczęcie 

jakby praw miejskich Rydzyny. Tutaj też nie ukrywam, że chyba też byśmy musieli jakby zakończyć to, 

bo wiecie Państwo, że my jako Rada Miejska możemy podjąć uchwałę dotyczącą właśnie nadania praw 

miejskich, czyli potwierdzić to. Tylko żeby to zrobić to musimy mieć ekspertyzę od osób, które się na tym 

znają tak? Czyli jakby muszą dojść do źródeł. My kiedyś rozmawialiśmy o tym. Pan Konserwator Maciej 

Urban czy ktokolwiek inny. Panie Burmistrzu jak byśmy mogli po prostu, no nie wiem, jakie to są 

pieniądze, ale może po prostu warto by było tu też ten temat jakby raz na zawsze zakończyć. I wiadomo 

Zamek ma swoją jakby taką datę? Czy tam nie wiem jak on tam do tej daty dotarł, ale chciałem to 

potwierdzić i na zlecenie jakby gminy żebyśmy uzyskali datę i wtedy my jako Rada Miejska podejmiemy 
uchwałę, która będzie jakby podstawą do dalszych tutaj no naszych działań związanych czy z rocznicą 
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czy jakimkolwiek innym zamierzeniem? Myślę, że to jest sensowne. Na 3 pytanie już tutaj się nie odniosę 

bo już tyle razy podnosiliśmy temat Rynku. Tak bardzo proszę.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BATKOWIAK: 

Jeżeli dobrze pamiętam na ostatniej komisji wspólnej, czy na Sesji rozmawialiśmy o tym żeby poprosić 

historyka na komisję, żeby po prostu porozmawiać. Ja już tutaj Pani Radna Dembicka o tym 

wspominała. I taką przedstawiłem informacje źródłowe no i tyle tak, natomiast druga kwestia 

fotowoltaika no to naprawdę tutaj jest temat niech Pan porozmawia z kimś kto naprawdę tym się 

fachowo zajmuję. Nie trzeba dużo czasu ja już też to na którejś komisji wspominałem i te wyliczenia 

dawałem. Teraz szybko wrzuciłem w Internet ile kosztuje zamontowanie jednego kilowatogodziny. To 

jest w okolicach 5000,00-  6000,00 zł razy 200 kilowatów, które potrzebujemy na szkołę no to mówimy 

o kwocie rzędu 1 000 000,00 1 200 000,00 dodatkowo tak? To też o tym wspomniałem, że na tym 

budynku, który jest to też można sobie szybko znaleźć. Powierzchnię dachu razy ilość metrów 
kwadratowych ile kilowat ile to zajmuje. Tak jak dobrze pamiętam to nawet połowę cały dach jakby był 

w panelach fotowoltaicznych to nawet połowy by nam to nie było, czyli tak i tak potrzebujemy mieć 

zwiększone średnie napięcie dostarczone do szkoły. No kiedy szkoła jest otwarta? My nie przeskoczymy 

pewnych rzeczy Panie Piotrze. Ma to sens w przypadku takich obiektów oświatowych w momencie, gdy 

będzie możliwość magazynowania energii. To wtedy coś co jest zmagazynowane będzie można 

wykorzystać w okresach w takich, w których tego słońca nie ma. No popatrzcie, zobaczcie sobie, 

cofnięcie się do stycznia tego roku. Mieliśmy w Rydzynie wartość słoneczną. Kto ma fotowoltaikę to 

może się cofnąć rok czasu u siebie w systemie i będzie widział ile jest wyprodukowanej energii, a co my 

z tą energią zrobimy z lipca i sierpnia? W sierpniu nie wiem czy były deszczowe dni. Może 2 lub 3 tak? 

Rozliczenia też są niekorzystne w tej chwili. Jak dobrze wiemy jeżeli coś funkcjonuje to lepiej to później 
zniszczyć, bo wiemy że farmy wiatrowe tak? Czekamy na ustawę. I fotowoltanika do końca roku była. 

Lepsze były warunki i można było. Od nowego roku oczywiście wszystko się psuje.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Ja nie będę się rozwodził, bo już tłumaczyłem to setki razy. Teraz Pan mówi o magazynach. Już dajmy 

spokój z tymi magazynami, bo tłumaczyłem jak to jest. Ustaliliśmy, że terminy były. Jeżeli się nie 

wykorzysta 100% energii, której nie możemy wykorzystać w tych sprawach to przechodzi na własność 

ENEI i 80% oni biorą 20% dla siebie, a my możemy z tych 180% jakby do nas przepływa ta energia  

z powrotem. Następna sprawa. Ja tylko powiem krótko. Już nie będę tłumaczył, bo to będzie Pan mówił, 

że tego, bo my za długo czekaliśmy. Tak ze wszystkimi. Jeżeli wyliczać, przyjdzie czas na wyliczenia, ale 

nie będę wyliczał. Kiedy o fotowoltaice już zacząłem mówić? Dawno. Gdy się opłacało to my czekaliśmy, 

bo to się nie opłaca, bo to jest źle, bo co zutylizować. Co z tym? A tamto? Wszyscy zakładają, wszystkie 

samorządy. Tak samo jest, żeby zmienić oprawy żarówek LED-owych. 3/4 osiedla u mnie ma stara część 

wszystkie są w sodowych. My płacimy grube pieniądze. Od kiedy o tym mówię? No od wczoraj, tak?  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BATKOWIAK: 

Nie dobrze! Czy jest podstawa prawna żebyśmy mogli zainwestować w nie swoją wartość?  

RADNY PIOTR PATEK: 
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Ale ja mówię, my cały czas cokolwiek się ruszy to nie opłaca się, nie idzie, niedobrze. Wszystkie gminy 

proszę sobie poczytać. Przepraszam  nie wszystkie. No, ale są gminy gdzie w takie sprawy się inwestuje. 

Robią to, żeby pozmniejszać sobie koszty. I funkcją, inwestują, a my zawsze mówimy niedobrze, bo coś 

tam zawsze stoi nam na przeszkodzie. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 

 

5.  Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XLVI 

Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Rydzyny. Dziękuję serdecznie za przybycie. 

 

 

Przewodniczący 

       Rady Miejskiej Rydzyny  

                                                                                            Roman Skiba 

 

 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


