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PROTOKÓŁ Nr XIX 

z sesji Rady Gminy Rytwiany 
odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r. 

 
I. W obradach sesji uczestniczyli: 
1. Radni jak w załączonej liście obecności (15 radnych) 
2. Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz 
3. Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska 
4. Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk 
5. Sołtysi jak w załączonej liście obecności 
 
II. Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
5. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy w 2011r. 
6. Plan pracy Rady Gminy Rytwiany i Komisji Stałych na 2012r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 
2012 – 2027. 
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 r.  
9. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Gminy Rytwiany do Lokalnego Partnerstwa dla    
Młodzieży. 
10. Interpelacje i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 
 
III.  Przebieg obrad sesji 
Obrady sesji  trwały od godz. 11.00 do godz. 14.30 
 
Ad. 1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył sesję, powitał obecnych                         
i przedstawił porządek posiedzenia. Nastąpiła zmiana porządku obrad poprzez dodanie po 
punkcie 9 
 Pkt.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2012 rok. 
Pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2012 - 2016. 
Pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany” 
Pkt. 13 Interpelacje  i wolne wnioski. 
Pkt. 14 Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przewodniczący zaproponował również dołączenie  pkt. 3  do  pkt. 5 porządku obrad tj. 
odczytanie protokołów z posiedzeń komisji przy sprawozdaniach z pracy komisji stałych 
Rady Gminy w 2011 r.  
 
 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie przy 15 obecnych. 
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Ad. 2.  
 
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag, został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. 4 
 
Wójt poinformował o pracy w okresie od ostatniej sesji: 
 
Trwają prace przy budowie świetlicy  i biblioteki w Szczece. 
 
Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Do dnia dzisiejszego odbyły się  
zebrania w Tuklęczy, Strzegomiu i Sichowie Małym.  
 
Miesiąc styczeń poświecono na ostateczne przygotowanie projektu budżetu na 2012 r.   
Trwają jeszcze negocjacje ze Powiatem  w sprawie wsparcia finansowego gminnych 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Starosta  wnioskuje o zwiększenie dofinansowania 
przebudowy drogi powiatowej Rytwiany – Luszyca. Na finansowe wsparcie środkami z 
budżetu Powiatu może liczyć zadanie „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie 
Rytwiany” tj. budowa zbiornika na wodę pitną w Rudzie oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
na ul. Klasztornej i Staszowskiej w Rytwianach. 
 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach 
zwróciło się z pismem dotyczącym nawiązania współpracy w zakresie budowy biogazowi 
rolniczej. Wójt zachęca radnych do zapoznania się z tym tematem oraz  zaproszenia  
przedstawicieli firmy na spotkanie . 
 
 
Ad. 3, 5 
 
Krzysztof Janik  jako przewodniczący Komisji Stałej Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa                    
i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej  przedstawił sprawozdania  z prac Komisji w 
roku 2011r . 
 
Komisja Stała Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbyła   5 posiedzeń  
w tym jedno łączone z Komisji Rewizyjną. Tematyką posiedzeń było m.in.: zmiany w 
regulaminie wynagradzania nauczycieli, opiniowanie preliminarzy wydatków na realizację 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki                                   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie klubów sportowych na ternie 
gminy, omówienie przygotowań do Dnia Dziecka, informacja  o stanie oświaty w Gminie 
Rytwiany ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów, EWD, programów 
naprawczych, zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dobry Start”. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie na którym omówiono sprawozdania finansowe  
z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o sprawozdaniu, informację o stanie mienia 
komunalnego opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  
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Maria Woźniak  - przewodnicząca Komisji Stałej  Rozwoju Lokalnego przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2011 r.  
W roku 2011 Komisja odbyła 10 posiedzeń w tym jedno wspólne z  Komisją Budżetu, trzy 
wyjazdowe  oceniające stan dróg i rowów w Gminie Rytwiany oraz zagospodarowanie terenu 
wokół zamku w Rytwianach. Zdaniem Komisji w 80% drogi gminne są w dobrym stanie w 
okresie zimowym były utrzymane należycie, na  bieżąco odśnieżane. 
Przewodnicząca wnioskuje o dalsze remonty dróg gminnych szczególnie  ulice: Cegielnia, 
Leśna, Pałacowa w Rytwianach, ul. Leśna w Strzegomiu, Kłoda Monastyrek, Ruda -  drogi 
gminne, Sichów Duży łącznik przy kaplicy, Podborek - Wygoda, Święcica drogi dojazdowe 
do pól.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki przedstawił sprawozdanie 
z posiedzeń Komisji  w roku 2011 r. Komisja odbyła 3 posiedzenia. Pracowała zgonie z 
założonym planem. 
 
Nie wniesiono żadnych uwag do sprawozdań złożonych przez przewodniczących 
poszczególnych Komisji. 
 
 
Radny Krzysztof Janik  poinformował o planach pracy Komisji Stała Edukacji, Kultury, 
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej na 2012 r.  
W roku  2012 Komisja Stała Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych planuje 
7 posiedzeń, na których będą poruszane tematy oświaty, bezpieczeństwa, zimowego 
utrzymania dróg oraz organizacji imprez plenerowych 
Na 2012 rok zaplanowano 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej na których będzie analizowane 
wykonanie budżetu gminy, wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych 
gminy. 
 
Radna Maria Woźniak przedstawiła plan pracy na 2012 rok. 
W planie pracy na 2012 r.  znalazły się  spotkania z prezesami jednostek OSP, sołtysami                  
w zakresie wykorzystania majątku, z organizacjami pozarządowymi w sprawie organizacji 
imprez  plenerowych, spotkanie z przedstawicielami firmy z Krakowa w sprawie budowy 
biogazowi. Oprócz sprawy utrzymania dróg gminnych i bezpieczeństwa w gminie  Komisja 
zajmie się również zorganizowaniu Młodzieżowej Rady Gminy, przeanalizuje możliwość 
wytworzenia produktu lokalnego w ramach promocji gminy, oceni zbiórkę odpadów 
komunalnych. Planuj się również Komisje łączoną z Komisja Budżetu i Finansów oraz 
Rewizyjna w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  
 
Radny Stanisław Głowacki poinformował, ze Komisja Budżetu i Finansów w roku 2012  
planuje  4 posiedzenia.  
 
Ad. 6 
 
Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski przedstawił plan pracy Rady Gminy 
na 2012 r. i odczytał treść projektu uchwały. 
Uchwała Nr XIX/106/2012 w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rytwiany oraz 
planów pracy komisji stałych Rady Gminy została podjęta jednogłośnie 15 głosami,                      
w obecności 15 radnych na sali obrad podczas głosowania. 
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Ad. 7 
 
Skarbik Gminy  poinformowała o konieczności podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027. 
Omówiła wszystkie dane zawarte w projekcie uchwały i jej załącznikach. 
Budżet jest nadwyżkowy. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań. 
Wskaźnik zadłużenia  Gminy Rytwiany na 2012 r. wynosi 44,56% po wyłączeniach  37,70, 
spłata zobowiązań na poziomie 12,62%. 
Radna Maria Woźniak poprosiła o wyjaśnienie pozycji wpływy ze sprzedaży majątku  w roku 
2012.  
Wójt wyjaśnił, że przygotowywane są do sprzedaży mieszkania w budynku po byłej szkole 
podstawowej w Rytwianach.  Dokonano już wyceny mieszkań przez rzeczoznawcę.  
 
Radny Stanisław Głowacki  odczytał protokół  z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów na 
której przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu na 2012 r. oraz projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027. 
Odczytał treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie pozytywnej 
opinii  projektu uchwały WPF oraz budżetu gminny Rytwiany na 2012 r.  
 
Na wniosek Radnej Marii Woźniak przewodniczącej Komisji Stałej  Rozwoju Lokalnego w 
załączniku Nr 8  do projektu uchwały  kol. 6 Wydatki ogółem  na przebudowę drogi 
powiatowej Rytwiany – Luszyca  wprowadzono zmianę w taki sposób, że  kwotę 126.000,00 
zł zamienia się kwotą 76.000,00 zł, o kwotę 50.000,00 zł  zwiększa się rezerwę ogólna. 
  
Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr XIX/107/2012  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany 
na lata 2012-2027 została podjęta jednogłośnie 15 głosami, w obecności 15 radnych na sali 
obrad podczas głosowania. 
 
Ad. 8 
 
Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła projekt budżetu gminy na 2012 rok. 
Zaplanowano dochody budżetu gminy na 19 241 967 złotych 
z tego – dochody bieżące 16 956 175 złotych 
- dochody majątkowe 2 285 792 złotych 
Zaplanowano wydatki budżetu gminy na 18 323 010 złotych 
z tego - wydatki bieżące 16 843 471 złotych 
- wydatki majątkowe 1 479 539 złotych 
Zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 315 539 złotych. 
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 918 957 zł w całości  zostanie przeznaczona na spłatę 
kredytów. 
Radna Irena Pogorzelska w związku z planowana rozbudowa remizy OSP w Święcicy 
zapytała czy możliwe jest ogłoszenie przetargu w roku 2012 r.  
Wójt wyjaśnił, że jakiekolwiek inne  płatności niż te zaplanowane na 2012 r.  przy 
rozbudowie remizy w Święcicy możliwe są w roku 2013 i ewentualnie 2014. Dużo zależeć 
będzie od ustalenia zakresu robót przy rewitalizacji terenu wokół zamku oraz od  tego, czy nie 
będzie opóźnień przy refundacji płatności zrealizowanych inwestycji.  
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Radna Mieczysława Sikora zapytała,  który odcinek drogi  w Kłodzie zostanie 
wyremontowany w ramach  środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2012 r. oraz czy 
jest możliwe dokończenie odcinka   „powodziówki” w Kłodzie  z udziałem dofinansowania z 
innych środków. 
Wójt wyjaśnił, że środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji projektowej. Droga 
ta najprawdopodobniej będzie mogła być wyremontowana tylko ze środków własnych. 
Natomiast zakres remontu dróg „powodziowych” zależny jest od stopnia uszkodzenia drogi 
opisanego w  protokole strat  powodziowych. 
 
Radny Jacek Pytko zapytał  jak należy wyliczać powierzchnie mieszkalną użytkową do celów 
podatkowych.  
Radny Stanisław Głowacki wyjaśnił, że opodatkowaniu podlegają pomieszczenia w 
budynkach mieszkalnych z wyłączeniem: korytarzy, klatek schodowych i piwnic niższych niż 
2,2 m wysokości.  
Wójt wyjaśnił, ze w przypadku złego wyliczenia powierzchni podatnicy mogą złożyć korektę 
informacji. Dodał, że  na wszelkie pytania dotyczące naliczania podatków i opłat odpowiedzą 
pracownice ds. wymiaru podatków.  
 
Radna Maria Wodniak zapytała skąd  będzie informacja o wielkości  powierzchni mieszkalnej 
poszczególnych osób. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że informacje od mieszkańców wpływają do Urzędu już od kilku 
lat a ich źródłem są deklaracje podatkowe składane przez podatników.  
  
Wójt poinformował, że odbyły się rozmowy z dyrektorami szkół  w sprawie oszczędności w 
placówkach oświatowych. Zostaną zlikwidowane umowy zlecenia  na poszczególne prace             
z pracownikami zatrudnionymi w poszczególnych jednostkach, ponieważ istnieje możliwość 
wykonania tych prac w ramach powierzonego zakresu czynności. 
W ubiegłym roku blisko 3 000 000 zł  gmina musiała dołożyć z budżetu do oświaty. Gmina 
musi wypłacić nauczycielom wyrównanie  tzw. czternastka w wysokości 37 000 zł . 
Żeby wprowadzić dalsze oszczędności należało będzie wprowadzać  zmiany  w regulaminie 
wynagradzania nauczycieli  oraz w arkuszach organizacyjnych poszczególnych szkół. 
W Strzegomiu prawdopodobnie dojdzie do łączenia klas w powodu małej ilości dzieci – ten 
temat należy przedyskutować w najbliższym czasie. 
Wójt polecił radnym do przeczytania artykuł w dzienniku Rzeczpospolita o sposobach   
oszczędności w szkołach, jakie wprowadzają inne samorządy. 
W zakresie oszczędności w gminie Wójt poruszył temat oświetlenia ulicznego                              
w poszczególnych miejscowościach. Można  regulować czas  włączania i wyłączania 
oświetlenia. Przy wyłączeniu ok. północy i włączeniu ok. 4 rano w skali roku moglibyśmy 
zaoszczędzić ok. 50 tys. zł.  Na spotkaniu z sołtysami większość odniosła się pozytywnie            
za  wyłączeniem oświetlania w nocy.  
W miesiącu  lutym chcemy ogłosić przetarg na dostawę energii dla Gminy i jednostek 
podległych. Konserwacja oświetlenia ulicznego pozostanie w gestii Rejonu Energetycznego  
ze Staszowa  z uwagi na bliskie położenie.  
 
Radna Maria Woźniak  zaproponowała inne rozwiązanie późniejsze włączenie i wcześniejsze 
wyłączanie lamp ulicznych.  Jej propozycję podzieliła Mieczysława Sikora radna z Kłody.  
Radny Zbigniew Cieślik  przypomniał, że oświetlenie uliczne  ma za zadanie zapewnić 
bezpieczeństwo na drodze a nie oświetlanie poszczególnych posesji dlatego nie zgodził się              
z propozycją złożoną przez Panią Woźniak. 
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Radny Głowacki wypowiedział się całkowicie przeciw wprowadzeniu oszczędności                    
na oświetleniu ulicznym.  
Wójt poprosił o przedyskutowanie tego tematu w najbliższym czasie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XIX/108/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany                    
na 2012 rok została podjęta jednogłośnie – 15 głosami. 
 
Godz. 13.05 przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
Godz. 13.25 wznowiono obrady sesji Rady Gminy Rytwiany. 
 
Ad. 9 
 
Wójt wyjaśnił sprawę przystąpienia Gminy Rytwiany do Lokalnego Partnerstwa dla 
Młodzieży. Fundacja Aktywizacji Rozwoju Młodzieży ze Staszowa  (FARM) grupuje 
młodzież również z naszej Gminy. Żeby nasza młodzież mogła współpracować z Fundacją 
konieczne jest podjęcie uchwały intencyjnej. Nie jest to związane  z ponoszeniem kosztów 
przez Gminę. Istnieje możliwość wsparcia finansowego  ale już na konkretne projekty.  
Dotychczasowymi partnerami Fundacji było miasto Staszów oraz Powiat.  
 
Radna Maria Woźniak zapytała gdzie mieści się siedziba Fundacji. 
Radny Krzysztof Janik odpowiedział, że na terenie Staszowa, młodzież aktywnie uczestniczy 
w pracy Fundacji. W roku ubiegłym organizowali Festiwal To Tu w Staszowie 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XIX/109/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Rytwiany                       
do Lokalnego Partnerstwa dla Młodzieży została podjęta jednogłośnie – 15 głosami. 
 
 
Ad. 10 
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła,  że  Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych   wraz z preliminarzem wydatków musi być corocznie uchwalany. W stosunku 
do roku poprzedniego w projekcie nie zmienił się zakres spraw na które będą wydatkowane 
środki. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Stałą Edukacji, Kultury, 
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XIX/110/2012 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w gminie Rytwiany na 2012 r. 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosami. 
 
Ad. 11 
Wprowadzenia dokonała Marianna Stryszowska Sekretarz Gminy.  Przedstawiła Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2012 – 2016 wraz                     
z preliminarzem wydatków na 2012 r.  
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Stałą Edukacji, Kultury, 
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i zarządził 
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głosowanie. Uchwała nr XIX/111/2012 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata  2012 - 2016. została podjęta 
jednogłośnie – 15 głosami. 
 
Ad. 12 
Wójt poinformował, że w chwili obecnej nie posiadamy Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, posiadamy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rytwiany” przyjęte blisko 12 lat temu, z którym nie da się załatwić 
większości składanych wniosków  dotyczących zagospodarowania. Z informacji 
mieszkańców wynika, że konieczne jest wprowadzenie zmian w tym dokumencie 
planistycznym. Przygotowanie  takiego dokumentu to koszt około 60-70 tys. zł. czas 
realizacji ok. 1 rok.  Koszty możemy rozłożyć na dwa lata. 
Podjęcie   uchwały daje nam możliwość wyłonienia oferenta i rozpoczęcia prac. 
 
Radny Krzysztof Janik zapytał czy poszczególne osoby mogą składać wnioski do planu oraz 
jak będzie rozwiązany problem samosiejek.  
Wójt odpowiedział, ze jeśli wnioski są logiczne, zgodne z ładem przestrzennym i nie 
doprowadzą do chaosu będą uwzględnione przez urbanistę w planie. Nowe studium w żaden 
sposób nie będzie sankcjonowało terenów zalesionych niezgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
Cała procedura wypracowania takiego dokumentu jest długa. Konieczne jest ogłoszenie                
w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń. Przygotowany projekt jest wyłożony                               
do wglądu przez zainteresowane osoby, które są uprawnione do składania wniosków. Po 
upływie określonego terminu podejmowana jest uchwała Rady Gminy o przyjęciu studium.  
 
Marek Sadowski Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XIX/112/2012 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany” 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosami 
 
Ad. 13 
W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Radny Krzysztof Janik o zmianę mebli na  sali narad  Rady Gminy. 
Wójt wyjaśnił, że w ubiegłym roku były  zabezpieczone na to środki ale radni wyrazili zgodę 
na ich  przesunięcie. 
 
Mieczysława Sikora zapytała czy środki z Funduszu Sołeckiego można wydatkować na zakup 
oprawy oświetlenia ulicznego. 
Wójt odpowiedział, ze środki te są przeznaczone na remonty dróg oraz pracę koparki. 
 
Radna Lidia Dziuba  poprosiła o zabezpieczenie środków na wykonanie zadaszenia  - 
przystanku dla dzieci czekających na autobus szkolny oraz na wykonanie barierek 
zabezpieczających wjazd do świetlicy. 
 
Radny Michał Rajca złożył wniosek o wykonanie podobnego zabezpieczania w Rytwianach 
na ul. Partyzantów, a Radny Jacek Pytko zamontowanie barierek na zakrętach przy rzece 
Czarnej. 
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Rady Krzysztof Janik  złożył wniosek o przygotowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych 
w sprawie właściwego utrzymania dróg w czasie zimy. 
 
Wójt powiedział, że ponowi pismo do ZDP. W odpowiedzi na poprzednie pismo 
odpowiedzieli, że piaskiem wysypywane są ostre zakręty, podjazdy, krzyżówki.  
 
Maria Woźniak złożyła interpelację o przygotowanie informacji dot. możliwości ściągnięcia 
należności  ze spółki  po Zakładach Mechanicznych w Rytwianach łącznie z opinią radcy 
prawnego.  
Zapytała czy planowane jest zebranie z Radą Sołecką w Rytwianach. 
Poinformowała o planowanym zebraniu  w dniu 1 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy  z Panem 
Madejem przedstawicielem Telekomunikacji Polskiej. Tematem spotkania będzie  stan 
zaawansowania budowy światłowodów. 
 
Wójt powiedział, że po 15 lutym br. planowane są zebrania na wsiach. Jeśli jest takie 
zapotrzebowanie są one organizowane. 
 
Ad. 14 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i zamknął 
obrady XIX sesji Rady Gminy Rytwiany. 
 
Prot. Sylwia Bielaska 
insp. ds. księgowości budżetowej  
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Sadowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


