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                                    P r o t o k ó ł   z  sesji nr  XLVII/2014 

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 24 stycznia 2014 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecni radni: Michał Rajca, 
Jacek Pytko/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

II. Porządek obrad: 

                     

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy Rytwiany w 2013 roku. 
5. Plan pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2014rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. 
7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2014 rok. 
8. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2014 rok. 
9. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 
2014roku. 

10. Podjęcie uchwały w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
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dożywiania w formie  posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych. 

13. Interpelacje i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

III. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do 13.50. 

Podczas omawiania punktów  8 – 12 w obradach sesji uczestniczyła  kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady sesji, powitał wszystkich 

zebranych, stwierdził prawomocność obrad i  przedstawił porządek obrad. 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 

radnych. 

 

 

Pkt 2 

 

Protokoły z sesji nr XLV i nr XLVI  zostały przyjęte bez uwag. 
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Pkt 3 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o pracy Urzędu w 

okresie  od ostatniej sesji tj. od 31 grudnia 2013 roku. 

- Praca Urzędu skupiona była na ostatecznych przygotowania projektu budżetu 

Gminy na 2014 rok. 

- Kanalizacja ulicy Staszowskiej: przewiduje się, że  budowa zostanie 

zakończona w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

 - Prace przy rewitalizacji  placu wokół ruin zamku w Rytwianach prowadzone są  

w zakresie na jaki pozwalają warunki pogodowe. Wszystko wskazuje  na to, że 

inwestycja zostanie zakończona w terminie umownym tj. w lipcu 2014 roku. 

- od 10 stycznia 2014 roku  w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Rytwianach  pełni obowiązki kierownika Pan Tomasz Zych. 

Wójt poinformował radnych, że Pani Lidia Błąkiewicz sygnalizowała od jakiegoś 

czasu brak zainteresowania pracą na tym stanowisku.  Pan Tomasz Zych jest 

zastępcą dyrektora ds. technicznych szpitala w Staszowie, jest też kierownikiem 

Ośrodka Zdrowia w Połańcu. 

 

Pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił przewodniczących 

komisji o złożenie sprawozdań o pracy komisji w 2013 roku. 

- Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak poinformowała 

zebranych, że komisja odbyła w 2013 roku  3 posiedzenia w tym 1 dwudniowe. 

Komisja zajmowała się następującymi  tematami: utrzymania dróg gminnych i 

powiatowych, przebiegiem realizacji zadań określonych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej szczególnie rewitalizacją placu wokół ruin zamku w 

Rytwianach i rozbudową remizy w Święcicy. 
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-Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof Janik przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2013 roku. Komisja 

odbyła 4 posiedzenia. Sprawy omawiane na komisji: opinia preliminarzy 

wydatków na realizację programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii , 

rozwiązywania problemów alkoholowych; pensum godzin dla psychologa i 

pedagoga szkolnego, zwiększenie ilości godzin dydaktycznych dla dyrektorów 

szkół;  zaopiniowanie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 

gminy, zaopiniowanie  uchwały w/s zasad wynajmowania lokali z zasobu 

mieszkaniowego gminy; informacja o stanie oświaty w gminie. 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Janik przedstawił informację o 

pracy komisji w 2013roku. Komisja odbyła 2 posiedzenia.  Komisja zajmowała 

się  następującymi sprawami:  sprawozdaniami  finansowymi z wykonania 

budżetu za rok 2012,  stanem mienia komunalnego, absolutorium dla Wójta 

Gminy. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki przedstawił 

sprawozdanie z pracy komisji w 2013 roku. Komisja zgodnie z planem odbyła 4 

posiedzenia. Komisja zajmowała się następującymi sprawami: projektem 

budżetu gminy, funduszem sołeckim, stawki podatkowe, stawkami opłat za 

wodę i ścieki. 

 

Pkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił przewodniczących 

stałych komisji Rady Gminy o przedstawienie planów pracy komisji na 2014 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak przedstawiła plan 

prac komisji na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof Janik przedstawił plan pracy komisji na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof  Janik przedstawił plan prac 

komisji na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki przedstawił 

plan pracy komisji na 2014 rok. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVII/237/2014 w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Gminy Rytwiany oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
została podjęta  jednogłośnie  13 glosami w obecności 13 radnych podczas 
głosowania. 

 

Pkt  6 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła  założenia określone w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. WPF 

zawiera dochody ogółem na 2014 rok w  kwocie 20 148 748,14  złotych, z tego 

dochody bieżące 16 666 598złotych, dochody majątkowe 3 482 150,14 złotych. 

Wydatki ogółem w kwocie 18 840 245złotych, z tego wydatki bieżące  

16 420 143złotych, wydatki majątkowe  w kwocie  2 420 102złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała  nr XLVII/238/2014 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027 została podjęta  

jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych. 

 

 

Pkt  7 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów Stanisława Głowackiego o zapoznanie  zebranych z 

opinią komisji o projekcie budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Stanisław Głowacki zapoznał zebranych z treścią protokołu z posiedzenia 

komisji odbytego w dniu 21 stycznia 2014 roku. Komisja Budżetu i Finansów 

stwierdziła, że budżet gminy został  opracowany prawidłowo zgodnie z uchwałą 

w sprawie procedury uchwalenia budżetu, co wynika z opinii Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej. Radna Maria Woźniak na posiedzeniu komisji w dniu 

21.01.2014r. złożyła wniosek o zmniejszenie dotacji dla Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej z kwoty 400 tys. złotych do kwoty 350 

tys. złotych. Radny Lech Kędzierski wnioskował  o przyznanie dotacji dla 

Gminnego Centrum Kultury w kwocie 370tys. złotych. Wójt Grzegorz 

Forkasiewicz wyjaśnił, że dyrektor Centrum wnioskował o dotację w kwocie 420 

tys. złotych ale została ona zmniejszona o 20 tys. złotych. Przewodniczący Rady 

Gminy  Marek Sadowski podczas posiedzenia komisji  zawnioskował o 

zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic z 

kwot  266 668 złotych do kwoty 300 000 tys. złotych. Wójt Grzegorz 

Forkasiewicz zaproponował spotkanie z zarządem Stowarzyszenia i dyrektorem 

GCKSiIT w celu  dokonania uzgodnień. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnik Gminy Mirosławę Szewczyk o 

przedstawienie  projektu budżetu na 2014 rok. 

Skarbnik Gminy przedstawiła  zebranym  założenia do budżetu. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował o autopoprawkach wprowadzonych 

do założeń, które radni otrzymali w ustawowym terminie. Zmiany są 

następujące: 

-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury zapisana w projekcie budżetu  wynosi 

380 tys. złotych.  Taką kwotę wypracowano ostatecznie po spotkaniu z 

dyrektorem i księgową Centrum, 

- zmniejszono wydatki  na promocję  o 25 tys. złotych, 

- zwiększono o  5 tys. złotych dotację na sport , 

- po uzgodnieniach z zarządem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Sichów 

Duzy i Okolic zwiększono dotację na prowadzenie gimnazjum o 10 tys. złotych. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz zasygnalizował konieczność zwiększenia 

rezerwy o 30 tys. złotych. Wójt poinformował także zebranych, że 

przedstawiciel ZGOK w Rzędowie zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie przez 

Gminę Rytwiany udziału własnego na realizację inwestycji. Proszą o kwotę 200 

tys. złotych jako udział w Spółce. Planują wprowadzenie uzależnienie wysokości 
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opłat za utylizację odpadów od  wysokości wniesionego kapitału. Należy  wziąć 

pod uwagę wydatek na zabezpieczenie udziału w Spółce. 

Radna Lidia Dziuba – zapytała ile ostatecznie  dostanie Klub Baszta i Gminne 

Centrum Kultury oraz dlaczego Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi Sichów nie składa 

sprawozdań. 

Wójt – odpowiedział, że 70 tys. złotych zabezpieczone jest na piłkę nożną, a dla 

Gminnego Centrum Kultury 380 tys. złotych. Stowarzyszenie składa miesięczne 

sprawozdania finansowe. 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk – dodała, że  wydatki z promocji gminy 

zmniejszamy z kwoty 80tys. złotych do kwoty 55 tys. złotych. Z tych środków 

finansowana jest  gazeta rytwiańska, kalendarze i  gadżety, nagrody dla 

uczniów prymusów, nagrody za wieńce dożynkowe, konkursy dożynkowe oraz 

faktury składane przez radnych np. za zakupione nagrody na turnieje 

organizowane z inicjatywy radnych. 

Radna Maria Woźniak – poprosiła o przygotowanie informacji o tym, kto  

składał takie faktury. 

Wójt  wyjaśnił, że organizowany jest  np. turniej sportowy o puchar wójta i 

oczywiście Gmina powinna nagrody dla uczestników  ufundować. Wydatki te 

finansowane są z promocji  gminy. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  reasumując wprowadzone autopoprawki do 

budżetu  powtórzył jeszcze raz: 

-  zwiększona została rezerwa ogólna z kwoty 50 tys. złotych do kwoty 80 tys. 

złotych, 

- zwiększona została dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Sichów Duży o 10 tys. 

złotych  do kwoty 277 tys. złotych, 

- zwiększona została dotacja  na piłkę nożną z kwoty 65 tys. złotych do 70 tys. 

złotych plus 10 tys. złotych na lekkoatletykę, 

- zmniejszona została dotacja dla Gminnego Centrum Kultury z 400 tys. złotych 

do kwoty 380 tys. złotych. 
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Wójt poinformował, że w przedstawionym projekcie budżetu nie ma: 

- zabezpieczonej kwoty na pokrycie straty finansowej Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej. Za 2013 rok ośrodek będzie miał stratę, jeżeli nie wygospodarują 

oszczędności na pokrycie straty to Rada Gminy zgodnie z przepisami musi stratę 

pokryć,  

- zabezpieczonej kwoty na  udział w Spółce  w Rzędowie . Można wykorzystać 

kwotę 30tys. złotych o którą została zwiększona ogólna rezerwa lecz to nie 

wystarczy bo potrzebne jest ok. 160 tys. złotych, 

-zabezpieczonych środków na montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego, 

- zabezpieczonych środków na „Szlak kajakowy” – kwota około 7-8 tys. złotych. 

Wójt ma nadzieję, że uda się wygospodarować jakieś oszczędności. Podkreślił, 

że  środki z budżetu wydatkowane są bardzo oszczędnie.  Budżet gminy na 2014 

rok   cechuje  bardzo duża kwota środków przeznaczona    na spłatę kredytu.  

Na spłatę kredytu przeznaczone zostało 1 200 tys. złotych . 

- Radna Irena Pogorzelska – liczyła na większe środki na remizę w Święcicy. 

- Radna Maria Woźniak – zapytała  „Co z kwotą uzyskaną z Unii Europejskiej z 

zadania Sanitacja rzeki czarnej”. 

Skarbnik Mirosława Szewczyk odpowiedziała, że na rachunek Gminy wpłynęła 

kwota 143tys. euro co w przeliczeniu daje kwotę około 578 000 złotych. Jest to 

45% należnej Gminie kwoty. Środki zostały zaplanowane w budżecie Gminy  z 

przeznaczeniem na  spłatę kredytu. 

 Wójt  zasygnalizował obawy związane z groźbą zwrotu  wartości podatku VAT 

od kwoty dofinansowania  otrzymanej  z Unii Europejskiej na kanalizację.  W 

związku z najnowszym orzecznictwem sądów, które  odnosi się do 

kwalifikowalności VAT-u w projektach unijnych, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego żądało od nas dodatkowych informacji na temat możliwości 

odzyskania VAT-u przez naszą gminę. Mamy indywidualną interpretację Urzędu 

Skarbowego, że  VAT-u nie możemy odzyskać, dlatego jest to koszt 

kwalifikowany. Inwestycja była kontrolowana przez Urząd Kontroli Skarbowej, 

działający z ramienia Ministerstwa Finansów, protokół z kontroli kończy się  

opinią, że poniesione wydatki i prace wykonano zgodnie z przepisami i 
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warunkami decyzji w sprawie projektu i jego celami oraz wypełniono  wszystkie 

wymogi dotyczące finansowania Projektu „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej 

– wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”. 

- Radna Maria Woźniak stwierdziła, że  Gmina ma dokument, że vat się należy. 

Wpłynęło na konto 578 tys. złotych uwzględnione w dochodach. Jeżeli okaże 

się, że  VAT każą nam zwrócić, to w budżecie braknie środków na spłatę 

kredytu. Musimy mieć na uwadze taką ewentualność, że będziemy zmuszeni 

zaciągnąć kolejny kredyt. 

- Radny Krzysztof Janik – zapytał  co z subwencją oświatową.  

Skarbnik Mirosława Szewczyk odpowiedziała, że jest przekazywana w terminie. 

Na  2014 rok jest zaplanowana kwota 5 189 773złotych.  

- Radna Maria Woźniak – uważa, że „na pierwszy rzut oka” budżet jest dobry, 

ale patrząc szczegółowo wiele rzeczy jest niedoszacowanych np. oświetlenie 

uliczne, drogi gminne. Budżet został skonstruowany na miarę możliwości. 

Wnioskuje o przyjęcie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na poziomie roku 

ubiegłego, a więc 350 tys. złotych. W całej Polsce zmniejszane są wydatki na 

kulturę. Dyrektor powinien poszukać oszczędności w działalności Centrum. 

Radna Maria Woźniak  złożyła także wniosek aby całość rezerwy przeznaczyć  

na pozyskanie  udziałów w Spółce w Rzędowie. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz uważa, że budżet jest przygotowany bardzo dobrze 

i odpowiedzialnie. Ryzyko zostało przedstawione. Na drogi gminne 

zaplanowanych jest więcej środków niż w ubiegłym roku. 

Środki finansowe uzyskiwane z sprzedaży mienia przeznaczane są na wydatki 

inwestycyjne. Wójt złożył  wniosek o przyjęcie przedstawionego budżetu z 

uwzględnieniem autopoprawek. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVII/239/2014 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2014 rok została podjęta 12 głosami, przy 1 wstrzymującym 

się, w obecności 13 radnych podczas głosowania. 
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach od godz. 13.10 do 

godz. 13.30. 

Radne: Maria Woźniak, Mieczysława Sikora opuściły obrady sesji. 

 

Pkt 8 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak przedstawiła uzasadnienie 

do uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz  uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza 

wydatków za realizację   Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Środki przeznaczone na realizacje programów  pochodzą z opłat za wydane 

zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki zaplanowane zostały 

w wysokości planowanych dochodów, stosownie do potrzeb środowiska 

lokalnego. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2014 rok i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XLVII/240/2014 została podjęta  10 głosami, w 

obecności 10 radnych podczas głosowania. 

Radny Stanisław Głowacki opuścił na chwilę obrady sesji. 

 

Pkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2014 roku i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XLVII/241/2014 została podjęta jednogłośnie 10 

głosami, w obecności 10 radnych na sali obrad podczas głosowania. 
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Pkt 10 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak przedstawiła uzasadnienie 

do projektów 3 uchwał: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywienia „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania,    w 

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych. 

Program  Pomoc gminy w zakresie dożywiania  jest programem osłonowym i 

jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest 

finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Pomoc 

w zakresie dożywiania przewiduje udzielanie wsparcia  w zakresie dożywiania 

osobom, których dochód  nie przekroczy kryterium dochodowego 

podwyższonego  przez Radę Gminy w drodze uchwały do wysokości 150%  . 

Podwyższenie do 150% kryterium  dochodowego w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz 

uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także 

umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XLVII/242/2014 została podjęta jednogłośnie 11 

głosowania w obecności 11 radnych na sali obrad. /Radny Stanisław Głowacki 

wrócił na salę obrad/. 

 

Pkt 11 
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Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i zarządził głosowanie. 

Uchwała nr XLVII/243/2014 została podjęta jednogłośnie 11 głosami, w 

obecności 11 radnych na Sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w  sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 

2020 i zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVII/244/2014 została podjęta 

jednogłośnie 11 głosami, w obecności 11 radnych. 

 

 

Pkt 13 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią pism: 

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach – wyrok w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji podatkowych, 
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- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach  w sprawie przyznania 

dotacji celowej w kwocie 34 999,99złotych dla kościoła Rektoralnego w 

Rytwianach na dofinansowanie prac dotyczących interwencyjnego 

zabezpieczenia dachu na budynku Eremu Tęczyńskiego. 

 

 

Pkt 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XLVII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                     Marek Sadowski 

 


