
 
 
 
                                           P R O T O K Ó Ł  NR   2/2014 
                z  II  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 11 grudnia 2014 roku 
                                         w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 
 
 
I. Obecni na sesji: 
  
1/ Radni według załączonej listy obecności / obecni wszyscy radni/. 
2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 
3/ Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany 
4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 
5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 
 
 
 
II. Przebieg obrad: 
 
Obrady sesji trwały od godz. 11.00 do godz. 12.50. 
 
 
Pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  powitał wszystkich zebranych, 
otworzył obrady sesji, stwierdził obecność 15 radnych i przedstawił porządek obrad, 
proponując  dodanie do przesłanego porządku jako punktu 6 podjęcie uchwały  
w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu. 
 Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że konieczność  podjęcia uchwały w sprawie 
kredytu wynika  z faktu, że nie otrzymaliśmy do tej pory zwrotu należnych środków 
z Funduszu Spójności  z tytułu zakończenia  budowy kanalizacji. Ostania płatność  
z tytułu realizacji zadania zabezpieczona była kredytem.  Po otrzymaniu  środków  
z Funduszu Spójności kredyt zostałby spłacony.  Zadanie zostało już zakończone, 
wniosek o refundację jest w końcowym etapie realizacji. Procedura weryfikacji 
złożonego wniosku przedłuża się  i na spłatę tego kredytu musimy zaciągnąć kolejny 
kredyt długoterminowy. 
 
Za wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowali wszyscy 
radni. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji. 



3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2014-2027. 
5. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2014r. 
6. Podjęcie uchwały w/s powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytwiany. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Rytwiany. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
11. Interpelacje i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami,  
w obecności 14 radnych  na sali obrad podczas głosowania. Radny Jan Tałaj opuścił 
na chwilę salę obrad. 
 
 
 
 
Pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  zapytał  radnych czy są uwagi do 
protokołu z sesji nr I.  Uwag nie było.  Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół 
został przyjęty. 
 
 
Pkt 3 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił Wójta o przedstawienie 
informacji o pracy Urzędu w okresie  między sesjami. 
Wójt Gminy poinformował radnych, że w okresie od ostatniej sesji uwaga skupiona 
była na bieżących zadaniach Urzędu.  Wszystkie prace inwestycyjne  ze względu na 
okres zimy  zostały zakończone. Jest pozytywny protokół z Urzędu 
Marszałkowskiego w związku z zakończeniem  zadania rewitalizacji terenu wokół 
ruin zamku w Rytwianach. Do końca miesiąca  powinna nastąpić refundacja środków. 
Projekt budżetu gminy na 2014 r.  został opracowany,  jest do wglądu u pani 
Skarbnik. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi za  przedstawiona informację  
o pracy Urzędu Gminy. 
 
 
 
 
 



 
Pkt 4 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił Skarbnika Gminy 
Mirosławę Szewczyk o przedstawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy. 
Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła objaśnienia wartości przyjętych 
w WPF na lata 2014-2027 .  
Planowane dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 18 242 425,59zł. 
Dochody  majątkowe wynoszą 2 508 667,96zł. Dochody majątkowe zostały 
zmniejszone o kwotę 1 168 957,18 złotych z powodu nieotrzymania refundacji z 
Funduszu Spójności  zadania jakim była  „Sanitacja rzeki Czarna Staszowska. 
Kanalizacja w miejscowościach Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki. Ogółem 
dochody wynoszą 20 751 093,55złotych. 
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17 862 890,59 zł. Wydatki majątkowe po 
zmianach wynoszą 2 578 157zł. Ogółem wydatki wynoszą  20 441 047,59zł. Wydatki 
majątkowe zostały pomniejszone o kwotę 40 000zł. 
Wprowadzono do budżetu przychody w postaci zaciągniętego kredytu w wysokości 
1 168 957,18zł. Przychody te są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 
Rozchody pozostają bez zmian. 
 
Radny Jan Tałaj zadał pytanie:  czy Gmina jest ofiarą niewykonania zadania przez 
pozostałych uczestników  inwestycji? Czy ktoś nie  zakończył zadania? 
Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk wyjaśniła, że  zadanie jest wykonane 
 i przekazane do rozliczenia. Po zakończeniu  procedury rozliczenia Gmina Rytwiany 
otrzyma zwrot 15% wartości zadania. Było opóźnienie ze strony Staszowa, ale  
zadanie  jest już w całości zakończone. 
Wójt  Grzegorz  Forkasiewicz  dodał, że  Gmina Rytwiany jako pierwsza zakończyła  
zadanie, Gmina Połaniec druga i Gmina Staszów  trzecia. Całość zadania rozliczana 
jest w ramach jednego wniosku o refundację. Wniosek  jest sprawdzany na poziomie 
krajowym  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
inne instytucje w kraju,  a następnie przekazany do Komisji Europejskiej  do dalszej 
weryfikacji. Były założenia, że proces  weryfikacji potrwa ok. 24 miesiące, ale 
okazało się, że dłużej. Dlatego aby spłacić wcześniej  zaciągnięte zobowiązania  na 
budowę kanalizacji musimy zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1168 957,18 
złotych. 
 
Radny Jan Tałaj zadał pytanie: który to już kredyt? 
Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk odpowiedziała, że ogólnie jest to drugi kredyt. 
 
 
 
 
 



 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał treść uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr II/3/2014  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027 została podjęta jednogłośnie 15 
głosami przy obecnych 15 radnych. 
 
 
 
 
 
Pkt 5 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił  Skarbnika Gminy 
Mirosławę Szewczyk o przedstawienie zmian w budżecie gminy. 
 
Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk  zapoznała radnych  ze zmianami w budżecie 
gminy. Zmiany  wynikają z potrzeby  „dobezpieczenia”   wydatków na 
poszczególnych paragrafach, a także  spowodowane są zwiększeniem subwencji 
oświatowej oraz potrzebą zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
W załączniku nr 1 - zwiększenie  dochodów /subwencja oświatowa/ 56 627,00zł 
W załączniku nr 2 zmniejszenie dochodów /w budżecie były zawarte planowane 
środki  z Funduszu Spójności 15% wartości zadania  budowa kanalizacji/ 
W załączniku nr 3 zmiany w planie wydatków  – w związku z końcem roku 
przesunięcia środków pomiędzy paragrafami  /czyszczenie budżetu/. 
Wójt objaśnił wydatek 5 000złotych na zadanie „Szlak wodny  na rzece Czarnej na 
odcinku gmina Rytwiany”. Jest to zadanie realizowane w ramach Lokalnej Grupy 
Działania o wartości 40 tys. złotych  /oznakowanie szlaku, budowa altanek itp./. 
Wydatki  gminy Rytwiany na to zadanie to 5000złotych. 
Skarbnik Gminy objaśniła wydatek 28 345złotych. Jest to kwota przeznaczona  na 
utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.  Kwota 34 000złotych  
przeznaczona na dowóz dzieci do szkół. 
W załączniku nr 4 Przychody i rozchody budżetu - zmienia się kwota kredytu i jest to 
kwota 1 168 957złotych, rozchody ogółem wynoszą  1 479 003,14 złotych. 
W załączniku nr 5 Zadania inwestycyjne roczne -  ujęto nowe zadanie  „Szlak wodny 
na rzece Czarnej na odcinku gmina Rytwiany” – kwota 5 000złotych. 
 
Radny Artur Dzieciuch zapytał o zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych”. Wójt odpowiedział, że jest to zadanie wprowadzone w roku 
bieżącym. Nie jest to składowisko odpadów, a punkt zbiórki   odpadów 
selektywnych, z którego odbierane są  odpady przez wyspecjalizowaną firmę. 
 
Radny Jan Tałaj poprosił o wyjaśnienie  wpisanych kwot w załączniku nr 4- spłaty 
pożyczek i udzielone pożyczki. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że spłata pożyczek – to spłata wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań na kanalizację , natomiast  udzielone pożyczki – to pożyczka udzielona 



na okres 2 lat  dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rytwianach. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  przeczytał projekt uchwały  i  
poddał pod głosowanie. Uchwała nr II/4/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2014 r. została podjęta jednogłośnie 15 głosami przy obecnych 15 radnych na Sali 
obrad podczas głosowania. 
 
 
 
 
 
Pkt 6 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił  Wójta Grzegorza 
Forkasiewicza o zabranie głosu w sprawie  uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu 
przeznaczonego na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Wójt Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że  w zasadzie w poprzednich punktach 
porządku obrad sprawa  zaciągnięcia kredytu została wyjaśniona. Jeżeli będą pytania 
to na nie odpowie. 
Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr II/5/2014 w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego 
kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań została  
podjęta jednogłośnie, 15 głosami przy obecnych 15 radnych. 
 
 
 
Pkt 7 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o przystąpieniu do wyboru Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy. Poprosił o  zgłoszenie kandydatów. 
 
Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska wyjaśniła, że komisja rewizyjna jest odrębną 
komisją Rady Gminy i powoływana jest odrębną uchwałą.  Pozostałe komisje 
powołane zostaną  w jednej uchwale.  Dokonano zgłoszeń kandydatów na członków 
komisji rewizyjnej.  Radna Irena Pogorzelska zgłosiła  radną Zofię Mazankę, radny  
Michał Rajca zgłosił radnego Lecha Kędzierskiego, radny Krzysztof Janik zgłosił  
radnego Artura Dzieciucha. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na 
kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przeprowadził 
głosowanie w sprawie akceptacji zgłoszonych kandydatur.  Za  zgłoszonymi 
kandydatami  głosowali wszyscy radni /15 głosów/. 
Następnie  Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  treść  uchwały w sprawie 
powołania komisji rewizyjnej i zarządził głosowanie. Uchwała nr II/6/2014   



w sprawie powołania komisji rewizyjnej została podjęta jednogłośnie 15 głosami 
przy obecnych 15 radnych.  
 
 
 
Pkt 8 
 
Sekretarz Gminy  Marianna Stryszowska poinformowała radnych o ilości  i zakresie  
zadań komisji stałych  Rady Gminy w ubiegłej kadencji. Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Gwizdowski wyraził opinię  aby  powołać taką samą liczbę komisji, nie 
zmieniać nazw komisji. Zaproponował  powołanie komisji w składzie 
pięcioosobowym, a nie sześcioosobowym jak było poprzednio. Radni nie wnieśli  
uwag do propozycji. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych 
stałych komisji. 
 
Do komisji Budżetu i Finansów zgłoszono następujących radnych: Michała Rajcę, 
Stanisława Głowackiego, Lecha Kędzierskiego, Irenę  Pogorzelską, Jacka Pytko. 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie , a Rada Gminy jednogłośnie 
przyjęła zgłoszone kandydatury. 
 
Do komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych zgłoszono 
następujących radnych:  Wiesława Składa, Marzenę Kalek, Krzysztofa Janika, Beatę 
Gołyska, Michała Rajcę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, a 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszone kandydatury. 
 
Do komisji Rozwoju Lokalnego  zgłoszono następujących radnych: Mieczysławę 
Sikorę, Irenę Pogorzelską ,  Krzysztofa Drzazgę , Stanisława Głowackiego, Marzenę 
Kalek.  Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, a Rada Gminy 
jednogłośnie przyjęła zgłoszone kandydatury. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały  w sprawie powołania komisji 
stałych Rady Gminy Rytwiany. Po przeprowadzeniu głosowania uchwała  
nr II/7/2014 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Rytwiany została 
podjęta jednogłośnie 15 głosami przy obecnych 15 radnych na sali obrad podczas 
głosowania. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził  od godz. 11.50 do 12.10 przerwę  w 
obradach  w celu ukonstytuowania się komisji. 
 
 
 
 



 
 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił  o  odczytanie protokołów z 
posiedzeń komisji dotyczących wyboru przewodniczących i zastępców 
przewodniczących komisji. 
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odczytał  radny Dzieciuch Artur, który 
został  Przewodniczącym komisji. Zastępcą Przewodniczącego komisji został radny 
Lech Kędzierski. 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Stałej Budżetu i Finansów odczytał  radny Stanisław 
Głowacki, który został Przewodniczącym, na zastępcę Przewodniczącego Komisji 
wybrano radnego Jacka Pytko. 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Stałej  Edukacji. Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych  odczytał radny Wiesław Skład, który został  Przewodniczącym komisji, 
na zastępcę Przewodniczącego wybrano radną Beatę Gołyska. 
 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Stałej Rozwoju Lokalnego  odczytała radna Irena 
Pogorzelska, która została wybrana na Przewodniczącą komisji. Zastępcą 
Przewodniczącej została  Mieczysława Sikora. 
 
 
Pkt  9 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przedstawił kwoty diet jakie 
obowiązywały dla radnych i dla Przewodniczącego  rady w ubiegłej  kadencji rady. 
Dieta radnego wynosiła 550 złotych, przewodniczącego komisji 600 złotych, 
przewodniczącego rady 1300złotych, zastępcy przewodniczącego rady 600złotych. 
 
Radna Zofia Mazanka  zasugerowała pozostawienie diet na dotychczasowym 
poziomie.  Radny Jacek Pytko  zasugerował podwyższenie diet o 50 złotych i zwrócił 
się do Skarbnika Gminy o opinię. 
Wójt Gminy  odpowiedział, że podwyższenie diety o 50 złotych nie wpłynie 
znacząco na budżet. Roczny koszt utrzymania Rady  to kwota 110tys. złotych. 
Radny Lech Kędzierski  zaproponował podwyższenie diet o 50 złotych. 
Radny Stanisław Głowacki  zaproponował pozostawienie  wysokości diet na 
dotychczasowym poziomie. 
Przewodniczący Rady Gminy  zadał pytanie kto jest za pozostawieniem diet na 
dotychczasowym poziomie i zarządził głosowanie. W wyniku glosowania 11 radnych 
było za pozostawieniem diet na dotychczasowym poziomie. 
 
 
 



 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przedstawił projekt uchwały z 
kwotami diet na dotychczasowym poziomie i zarządził głosowanie. Uchwała nr 
II/8/2014 w sprawie diet  dla radnych Rady Gminy Rytwiany została podjęta  
jednogłośnie 15 głosami przy obecnych 15 radnych na sali obrad podczas 
głosowania. 
 
 
 
Pkt  10 
 
 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy Mirosławę Szewczyk o 
przedstawienie wysokości dotychczasowego wynagrodzenia Wójta.  Skarbnik 
poinformowała, że dotychczas Wójt pobierał następujące wynagrodzenie: zasadnicze 
5 900złotych, dodatek funkcyjny 1900złotych, dodatek specjalny  3 120złotych  /40% 
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego /, dodatek stażowy 
1180złotych. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Zaproponował ustalenie 
wynagrodzenia Wójta na dotychczasowym poziomie .  
Pytań i dyskusji nie było. 
Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
Uchwała nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  podjęta 
została jednogłośnie 15 głosami przy obecnych 15 radnych na sali obrad podczas 
głosowania. 
 
 
 
 
Pkt 11 
 
 
W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
- Radny Wiesław Skład zapytał kiedy będzie dostępny projekt budżetu na 2015r. 
Wójt – odpowiedział, że  projekt budżetu  został  opracowany  i jest do wglądu u pani 
Skarbnik. Radni otrzymają projekt w wersji papierowej. Wójt poinformował, że 
chciałby aby budżet został uchwalony  jak najszybciej ponieważ będzie to konieczne 
do opracowania nowej strategii rozwoju gminy i do określenia  nowych zadań z 
dofinansowaniem ze środków unijnych. 
 
- Radny Wiesław Skład przekazał prośbę od mieszkańców Rytwian aby wydzielić 
miejsce do spacerów z psami.  Pojawiły się w niektórych miejscach zakazy 



spacerowania z psami. 
Wójt – odpowiedział, że  posiadacze psów mogą wszędzie wchodzić z psami pod 
warunkiem, że posprzątają to co pies zostawi. Możliwe jest takie rozwiązanie aby  
ustalić podatek od psów i wówczas wydzielić miejsca do wyprowadzania psów na 
spacer , a samorząd będzie  dbał o  te miejsca. 
 
- Radny Jan Tałaj –  zabrał głos w sprawie artykułu który ukazał się w ostatnim 
czasie w Gazecie Wyborczej,  opisującego  mord na ludności  żydowskiej  w 
Strzegomiu podczas okupacji hitlerowskiej. W artykule tym jest wymienione między 
innymi nazwisko Tałaj  Stefan  w taki sposób, że  sugeruje  na udział  rodziny 
radnego Jana Tałaja.  Ojciec radnego Jana Tałaja miał na  imię Maksymilian. Radny 
wyraził  swoje  oburzenie, rozgoryczenie i poczucie krzywdy, ponieważ jego rodzice 
uratowali życie  kobiety będącej Żydówką i zrobili to  narażając własne życie. 
Oświadczył, że podjął działania w celu wyjaśnienia tego pomówienia. 
  
- Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem Wojewody 
Świętokrzyskiego dotyczącym  składania oświadczeń majątkowych. Zaprosił także 
radnych  na koncert z okazji 33 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, który odbędzie 
się 12.12.2014 w Centrum Kultury w Rytwianach. Poinformował, że  19 grudnia br. 
odbędzie się w Centrum  Kultury w Rytwianach koncert kolęd. 
 
 
 
 
- Radna Irena Pogorzelska  poinformowała, że  sołtys Pacanówki Lidia Dziuba 
otrzymała zawiadomienie na pierwszą sesję po sesji. 
Wójt odpowiedział, że zawiadomienia  doręczane były dla radnych i sołtysów w 
jednym dniu, ale wyjaśni sprawę. 
 
- Radny Artur Dzieciuch – wnioskuje  o wzmożenie kontroli Policji w Strzegomku. 
Notorycznie niszczone są znaki drogowe. 
Wójt odpowiedział, że  Dzielnicowy został poinformowany o problemie. Urząd 
wystosuje w tej sprawie pismo do Komendy Powiatowej Policji w Staszowie . 
- Radny Artur Dzieciuch poprosił o oznaczenie przystanku  komunikacji 
samochodowej w Strzegomku przy ulicy Rytwiańskiej w pobliżu „kapliczki”.  
Sekretarz  Marianna Stryszowska poinformowała, że  znak z tego przystanku ciągle 
ginie. 
- Radna Marzena Kalek  - poprosiła o  wprowadzenie przystanku „na żądanie” w 
Sichowie Małym. 
 
Wójt poinformował,  że zmiany w sieci przystanków komunikacji samochodowej 
należy zgłaszać na piśmie.  Usytuowanie  nowego przystanku  musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z zarządcą drogi. Sieć przystanków ustalana jest uchwałą Rady 
Gminy. 
 



 
 
 
 
 
W związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Gwizdowski i zastępca Przewodniczącego Krzysztof Janik złożyli 
wszystkim obecnym  świąteczne życzenia . 
 
 
Pkt 12 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim obecnym za udział i zamknął obrady II sesji Rady Gminy Rytwiany. 
 
 
 
Prot. U. Marczewska, kierownik USC                      
 
 
 
 
                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                 Jerzy  Gwizdowski 


