
 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   3 / 2018 

                z  III  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 14 grudnia 2018 roku 

                                         w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności  (nieobecny radny Krzysztof Janik). 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/Grzegorz Rajca- Przewodniczący Rady Powiatu 

6/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8.10 do godz.11:15. 

O godz. 8.25 przybył na obrady sesji radny Jarosław Gil. 

Podczas omawiania punktów 10 -13 porządku obrad obecny na sesji był 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach Piotr Błąk. 

Podczas omawiania punktów 11 i 12 porządku obrad na sesji była obecna  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak. 

 

 



Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  powitał wszystkich zebranych, 

otworzył obrady sesji, stwierdził obecność 13 radnych i  stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

 

Pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie obecności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja o odbytych posiedzeniach komisji stałych. 
5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018 – 

2030. 
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Rytwianach. 
10. Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Rytwiany. 
11. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci            

i młodzieży” na lata 2019-2023. 
12. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  

z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez 
osoby objęte wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

13. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych 
ścieków. 

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany w sprawie zasad  
i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie 13 

głosami, w obecności 13  radnych  na sali obrad podczas głosowania.  

 



Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał radnych czy są uwagi do 

protokołu z sesji nr 2. Uwag nie było. Radni przyjęli protokół jednogłośnie 13 

głosami. 

Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca wita obecnych na sesji , gratuluje 

Radzie uzyskania mandatów radnych i gratuluje Wójtowi za poparcie 

mieszkańców w wyborach samorządowych. Radny informuję , że tej kadencji na 

lata 2018-2020 wszystkie samorządy będą traktowane w taki sam sposób. 

Radny Grzegorz Rajca zapewnił , że nie będzie problemów jak w roku bieżącym 

dot. składowania niebezpiecznych odpadów na terenie Rytwian. 

Radna Irena Pogorzelska dziękuje za wyremontowanie dwóch mostków przy 

drodze powiatowej w Święcicy i prosi o remont kolejnych. 

Radny  Sławomir Strycharz w sprawie niedokończonego chodnika Pacanówka-

Koniemłoty    

Przewodniczący Rada Grzegorz Rajca poinformował , że w 2019 roku chodniki w 

gminie Rytwiany będą dokończone. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz dziękuje Przewodniczącemu Rady Powiatu za 

przybycie na sesje. 

Wójt informuje , że do Starostwa był składany wniosek na budowę chodnika w 

Rudzie ale nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. 

 

Pkt 4 

Informacja o odbytych posiedzeniach komisji stałych. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Artur Dzieciuch  odczytał protokół z 

posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji rozwoju lokalnego Irena Pogorzelska odczytała protokół 



z posiedzenia komisji. 

Przewodniczący komisji budżetu i mienia komunalnego Stanisław Głowacki 

odczytał protokół z posiedzenia budżetu. 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty , kultury zdrowia i spraw społecznych  

Dorota Saramak odczytała protokół z posiedzenia komisji. 

Przewodniczący komisji wniosków i petycji poinformował , że protokół z 

posiedzenia komisji odczyta przy pkt. Nr 9. 

 

Pkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poprosił Sekretarz Mariannę 

Stryszowską o informację o odbytych posiedzeniach komisji stałych. 

Sekretarz Gminy Rytwiany poinformowała , że wszystkie uchwały które były 

skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany 

 zostały przekazane do Wojewody Świętokrzyskiego i do RIO wg właściwości. 

 
Pkt 6 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poprosił Wójta o przedstawienie 

informacji o pracy Urzędu w okresie między sesjami. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

- trwającej procedurze odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisanie 

protokołu nastąpi po usunięciu wszystkich usterek, 

- otwarcie ofert na transport odpadów komunalnych , wpłynęły dwie oferty 

trwają prace komisji dot. rozstrzygnięcia wyboru oferty, 

- unieważnienie przetargu na sprzęt komputerowy, ogłoszenie nowego 

przetargu, 

- otwarcie 6 prac w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie centrum 

Rytwian, 



-trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Rytwiany Klasztor 

Szczeka, 

-otrzymanie pisma z SKO dot. wydania decyzji przez Starostę zezwalającej na 

magazynowanie niebezpiecznych odpadów 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził  przerwę w obradach od godz. 8:45 do 

godz. 9:15. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę porządku obrad 

tj. zamianę kolejności  punktów 7 i 8. Najpierw jako  punkt 7  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany 2018-2030, następnie jako 

punkt 8 zmiany w budżecie gminy na 2018 r. 

Zmiana porządku obrad została uchwalano jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Pkt 7 

 

Zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Rytwiany przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Dochody bieżące uległy zwiększeniu z 

powodu wprowadzenia projektu realizowanego z programu operacyjnego 

Polska Cyfrowa pn. „Rytwi@ny na cyfrowej fali” o kwotę 26 250 zł.  

Do wydatków bieżących zostało również wprowadzone to zadania w kwocie 

45 440 złotych do realizacji na  lata 2018-2019  ( w 2018 r. kwota 26 250 zł, na 

2019 rok kwota 19 190 zł). 

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu  o następujące  kwoty: 

- 10 000 złotych  z powodu zaprzestania  realizacji inwestycji rocznej 

Świętokrzyska Odnowa Wsi, 

- 26 000 złotych z powodu zmniejszenia wydatków na zadanie wieloletnie pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej”. 



Wielkość przychodów, rozchodów oraz wynik finansowy pozostają bez zmian. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski przeczytał treść uchwały i 

poddał pod głosowanie. 

Głosowanie za pierwszym razem nie udało się.  System z powodu błędu nie 

przesłał głosów 2 radnych, pomimo, że wszyscy radni głosowali poprzez 

podniesienie ręki. Przewodniczący Jerzy Gwizdowski zarządził ponowne 

głosowanie, system zadziałał prawidłowo. 

Uchwała nr III/13/18  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie 14 głosami 

„za”. 

 

Pkt 8 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk.  

 

Zmiany w budżecie spowodowane są min. 

- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 41 250zł  (min. dotacja celowa na 

projekt grantowy pn. Rytwi@ny na cyfrowej fali), 

- zmniejszenie  planu dochodów i wydatków na kwotę  902zł (zmniejszenie 

wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska), 

- zmiany  w planie wydatków na kwotę  282 150zł  (przeniesienia pomiędzy 

wydatkami jednostek organizacyjnych  gminy), 

- zmniejszeniem wydatków na zadanie  Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej, wprowadzeniem zdania pn. Rytwi@ny na cyfrowej fali, 



zaprzestaniem realizacji zadania: Świętokrzyska odnowa wsi.  

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr III/14/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

 

Pkt 9 

 

Przewodniczący Komisji  Skarg, Wniosków i  Petycji Michał  Rajca odczytał 

protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 6 grudnia 2018 r. Komisja 

rozpoznała skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w 

Rytwianach. Skarga złożona do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przez  

Jadwigę Stawiarz zam. Rytwiany ul. Kościuszki 45 została przesłana do 

Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany. Skarga dotyczy  niezgodnego z 

prawem zarządzania mieszkaniami w budynku szkoły  przez Dyrektora  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach. Komisja ustaliła, że mieszkania w 

budynku szkoły w Rytwianach  są w zasobie  Gminy Rytwiany, którym zarządza 

Wójt Gminy na zasadach określonych w uchwałami Rady Gminy Rytwiany.  

Na podstawie tych uchwał lokale mieszkalne wynajmowane są mieszkańcom nie 

mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz osobom  związanym 

stosunkiem pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Rytwiany. Ponadto 

komisja ustaliła, że skarga została niesiona przez Jadwigę Stawiarz zam. 

Rytwiany przy ulicy Kościuszki 45. Pod tym adresem wymieniona osoba nie 

zamieszkuje. Do Urzędu Gminy zgłosiła się Pani Jadwiga Stawiarz zamieszkała w 

Rytwianach  lecz  pod innym adresem i oświadczyła, że ktoś bezprawnie   

posługuje się jej danymi osobowymi i składa skargi w różnych instytucji. 



Komisja  Skarg, Wniosków i petycji wnioskuje o pozostawienie skargi bez 

rozpoznania jako skargi anonimowej. 

 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska w uzupełnieniu dodała, że  w przypadku 

gdy nie jest znana osoba składająca skargę - Rada Gminy pozostawia skargę bez 

rozpoznania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr III/15/18 w sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Rytwianach została podjęta  jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

 

Pkt 10 

 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany przedstawił Kierownik 

Gminnego Zakładu Komunalnego Piotr Błąk. 

Kierownik Piotr Błąk wyjaśnił, że od stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów 

prawa, która obliguje nas do uchwalenia nowego regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. Taki regulamin został opracowany, przedłożony Radzie 

Gminy w czerwcu b.r. i przesłany do instytucji opiniującej  „Wody Polskie” do 

Krakowa.   Jest pozytywna opinia do przesłanego regulaminu i Rada Gminy 

powinna ten regulamin uchwalić. 

- Radny Sebastian Bryk – zapytał o  warunki dostarczania wody na cele  ochrony 

przeciwpożarowej określone w rozdziale X regulaminu. Chodzi o obciążenie 

Gminy należnościami za wodę pobraną na ten cel. 



Kierownik Piotr Błąk odpowiedział, że  nie było  sytuacji obciążenia Gminy  

kosztami wody pobranej do celów przeciwpożarowych. 

- Radny Sebastian Bryk zapytał czy była kontrola sprawności hydrantów. 

Kierownik Piotr Błąk odpowiedział, że  systematycznie przeprowadzane są 

kontrole przez  przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.  

- Radny Michał Rajca   zwrócił uwagę na problem brudnej wody w sieci po 

usunięciu awarii. Czy nie ma jakiegoś sposobu aby ograniczyć rozprowadzanie 

brudnej wody w sieci po usunięciu awarii. 

Kierownik Piotr Błąk wyjaśnił, że nie da się uniknąć brudnej wody w kranie po 

awarii. Po usunięciu awarii pracownicy płuczą sieć.  Jedyny sposób to nie 

pobierać wody zaraz po usunięciu awarii. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski przeczytał  uchwałę i poddał pod 

glosowanie. Uchwała nr III/16/18  w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany została 

podjęta jednogłośnie  14 głosami „za”. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosić  przerwę w obradach od godz. 10:00 do 

godz. 10:20. 

 

Pkt 11 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak 

przedstawiła  najpierw uzasadnienie do uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 

oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez 

osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. W związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów 



wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023, który przewiduje wsparcie dla gmin w udzielaniu pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności konieczne jest 

podjęcie uchwały podwyższającej kryterium dochodowe. Projekt uchwały 

podwyższa do 150%  kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”. 

Następnie Kierownik Ewa Majsak przedstawiła uzasadnienie do uchwały w 

sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i 

młodzieży” na lata 2019-2023.Program przewiduje w szczególnie uzasadnionych 

sytuacjach udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez 

konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wydawania 

decyzji administracyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr III/17/18  w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

 

Pkt 12 

 

W punkcie 11  Kierownik GOPS Ewa Majsak uzasadniła projekt uchwały. 

Podwyższa się  do 150% kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o 

pomocy społecznej dla osób objętych programem Posiłek w szkole i w domu. 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków dla osób objętych tym  rządowym 

programem, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie 



o pomocy społecznej. 

W ramach programu osłonowego dzieci i  młodzieży dyrektor szkoły może ująć  

dziecko na tzw. „listę dyrektora” do korzystania z posiłków bez konieczności 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, bez wydawania decyzji. 

- Radny Andrzej Chłodnicki zapytał jakiej liczby dzieci dotyczy taka lista. 

Kierownik Ewa Majsak odpowiedziała, że  6 dzieci. 

Z sali padło pytanie  o ilość dzieci korzystających z posiłków w ramach  

programu „Posiłek w domu i szkole”.  Kierownik Ewa Majsak odpowiedziała, że 

164 dzieci. 

- Radny Michał Rajca zapytał czy Gmina ma informację na temat osób 

korzystających z pomocy. Czy te osoby starają się o pracę. 

Kierownik Ewa Majsak odpowiedziała, że są to osoby spełniające kryterium 

udzielenia pomocy. Bezrobocie jest takim kryterium. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr III/18/18  w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz 

określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby 

objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

 

Pkt 13 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Kierownik Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Rytwianach Piotr Błąk. Po zmianie przepisów  taryfy na 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdza Państwowe 



Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Takie taryfy Gmina Rytwiany ma 

zatwierdzone na okres 3 lat. Zatwierdzone  taryfy za wodę i odprowadzane 

ścieki nie uwzględniają  podwyżek energii elektrycznej. Prawo nie przewiduje 

zmiany zatwierdzonych  taryf  przed zakończeniem okresu na który zostały 

zatwierdzone. Projekt uchwały zakłada dopłatę do 1 m3 wody dla gospodarstw 

domowych w wysokości  0.53 zł oraz dopłatę  do ceny 1m3 ścieków w kwocie 

2,10 zł dla gospodarstw domowych wyposażonych w przydomową 

przepompownię ścieków i 1,90 zł  dla pozostałych gospodarstw domowych.  

Cena 1m3 wody dla gospodarstwa domowego po dopłacie wyniesie  3,45 zł + 

8%vat. 

Uzasadnienie uzupełnił Wójt Grzegorz Forkasiewicz wnioskując o pozostawienie 

kwoty dopłat na poziomie dotychczasowym. Gmina będzie musiała ponosić 

wyższe  opłaty w związku z planowana podwyżką cen energii elektrycznej. 

Wójt zadał pytanie o koszty energii elektrycznej  w Gminnym Zakładzie 

Komunalnym ponoszone w związku z utrzymaniem ujęć wody i dostarczaniem 

wody, odprowadzaniem ścieków.  

Przewodniczący Rady Gminy  o godz. 10:45  zarządził  5-cio  minutową  przerwę  

w obradach w celu  przygotowania informacji przez Kierownika Piotra Błąka. 

Po przerwie  Kierownik Piotr Błąk przedstawił informację o kosztach energii 

elektrycznej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Rytwianach. 

W 2017 roku  ogółem koszty energii wyniosły 144 335 złotych (110 tys. zł  woda, 

335 tys. zł  ścieki). W 2018 roku do końca listopada koszty energii wyniosły  

125 252 złotych (99 034 zł woda, 26 210złotych ścieki).  

Wójt Gminy powiedział, że obecnie Gmina ponosi koszty z tytułu dopłaty  do 

wody ok. 70 tys. zł, do ścieków około 150 tys. zł - ogółem 220 tys. zł . Do tej 

kwoty w przyszłym roku dojdą koszty związane z planowaną podwyżką cen 

energii - około 90 tys. złotych. Dlatego Wójt wnioskuje o ustalenie dopłaty  



określonej w projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał   projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwala nr III/19/18  w sprawie ustalenia dopłaty do 

ceny 1m3 wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków została podjęta jednogłośnie 

13 głosami „za”. 

 

Pkt 14 

 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska przedstawiła uzasadnienie do zmiany 

uchwały nr XLVIII/258/2018 w sprawie  zasad i trybu zgłaszania projektów 

uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Rada Gminy Rytwiany podjęła wymieniona wyżej  uchwałę  w dniu 18 

października 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski  przysłał pismo w którym stawia 

zarzut, że przekroczone zostały w uchwale granice upoważnienia ustawowego 

zawartego w ustawie o samorządzie gminnym poprzez żądanie numeru pesel 

od członka komitetu  inicjatywy uchwałodawczej uprawnionego do jego 

reprezentowania oraz od mieszkańców popierających inicjatywę 

uchwałodawczą.  W tych warunkach konieczne jest podjęcie uchwały 

zmieniającą uchwałę nr XLVIII/258/2018. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Przed procedurą głosowania Sekretarz Gminy 

Marianna Stryszowska wniosła o korektę błędu pisarskiego w tytule uchwały w 

której napisano „Uchwały Nr XL/258/2018” a powinno być „Uchwały Nr 

XLVIII/258/2018”.  Uchwała nr III/20/18 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 

XLVIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 

zasad i trybu  zgłaszania projektów uchwał rady Gminy w ramach obywatelskiej 



inicjatywy uchwałodawczej  została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Pkt 15 

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Andrzej Chłodnicki – w sprawie oświetlenia ulicznego przy nowo 

wybudowanych domach w Kłodzie. 

Wójt odpowiedział, że należ zabezpieczyć w budżecie gminy  środki na 

dodatkowe lampy. 

 - Radna Irena Pogorzelska – w sprawie wystosowania zaproszenia na sesję  dla 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. 

- Radny Sławomir Strycharz – w sprawie odśnieżania  drogi. Pług odśnieża drogę 

wyrzucając śnieg na chodnik. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapoznał radnych z pismem pana 

Stanisława Wilka  i pana Romana Pentka  z dnia 27.11.2018 r. dotyczącego 

organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 764 (wniosek o podjęcie uchwały 

popierającej ograniczenie na stałe  tonażu  pojazdów poruszających się po tej 

drodze). Przewodniczący Rady Gminy skierował pismo do Komisji Rozwoju 

Lokalnego w celu zajęcia stanowiska. 

 

Pkt 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy  podziękował wszystkim za udział i zamknął III sesję 

Rady Gminy Rytwiany. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim zebranym  

złożył serdeczne życzenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Gwizdowski 

 


