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                                                     P R O T O K Ó Ł  nr XX 
 
z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Rytwiany. 
 
I. Obecni na sesji: 
 
1/ Radni zgodnie z listą obecności  /obecni wszyscy - 15 radnych/. 
2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 
3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 
4/ Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk. 
5/ Sołtysi zgodnie z lista 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. Podjęcie uchwały w/s zmiany w uchwale nr XIX/107/2012 Rady Gminy w Rytwianach  
      z dnia 30.01.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata    
      2012-2027. 
5. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale nr XIX/108/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 

30.01.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2012r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2012  – 2027. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r. 
8. Podjęcie uchwały w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu przeznaczonego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
9. Interpelacje i wolne wnioski. 

      10. Zamknięcie obrad sesji                                                                                                           
 

 

III. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.10. do godz. 12.50. 

 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał wszystkich 
zebranych i przedstawił porządek obrad. 

Radna Maria Woźniak wniosła zastrzeżenie do punktu 4 i 5 porządku obrad. Powiedziała, że 
nie upłynęło jeszcze 30 dni od podjęcia uchwał,  a już wprowadza się zmiany. Poprosiła o 
wyjaśnienie przyczyny zmian w uchwałach. 
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Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk wyjaśniła, że na ostatniej sesji podczas uchwalania 
budżetu na wniosek Pani Marii Woźniak wprowadzono zmianę tj. zmniejszono o 50 tys. 
złotych środki na  przebudowę drogi powiatowej Rytwiany–Luszyca i o tę kwotę 
zwiększono rezerwę ogólną. Skarbnik Gminy dokonała zatwierdzonych przez Radę zmian 
w załącznikach do uchwały, ale nie zaznaczyła zmiany w treści uchwały.  

Radna Maria Woźniak podziękowała za wyjaśnienie i powiedziała, żeby zwrócić na 
przyszłość szczególną uwagę, aby takie rzeczy w przyszłości nie zdarzały się. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz przypomniał, że autorem wprowadzonej poprawki była 
Pani Maria Woźniak i takie  zdarzenia są nieuniknione kiedy  poprawki wprowadza się w 
ostatniej chwili. 

Radna Maria Woźniak wyjaśniła, że poprawka ta była  zgłaszana wcześniej – na 
posiedzeniu Komisji Rozwoju i  jest  to zapisane w protokole z posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zarządził głosowanie w/s przedstawionego 
porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych na 
sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 2 

 

Protokół  z  sesji  nr XIX został przyjęty bez uwag. 

 

 

Pkt 3 

 

Wójt Gminy poinformował o pracy w okresie od ostatniej sesji: 

 

- Okres zimy nie sprzyja pracom remontowo – budowlanym. Prace przy budowie filii 
biblioteki w Szczece prowadzone  są w takim zakresie na jaki pozwalają warunki 
atmosferyczne, 

- Przygotowania do realizacji zadania  w ramach programu operacyjnego „Ryby” – 
zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Rytwianach zostały zawieszone. Urząd 
Marszałkowski wstrzymał podpisanie umowy na realizację tej inwestycji  do czasu 
zakończenia procedur związanych z  przeprowadzoną kontrolą w  LGR „Świętokrzyski 
Karp”. Podpisanie umowy na dofinansowanie tego przedsięwzięcia pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim a Gminą Rytwiany będzie możliwe po otrzymaniu protokołu 
pokontrolnego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 

- Złożone zostały dokumenty  o uzyskanie pozwolenia na realizację  zadania Rewitalizacja 
Rytwian II etap / zagospodarowanie terenu wokół ruin zamku/.Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę złożony zostanie ostateczny wniosek o dofinansowanie inwestycji. 
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- W m-cu lutym br. odbyło się  w Urzędzie Gminy Rytwiany spotkanie z firmą, która jest 
zainteresowana budową na terenie gminy Rytwiany biogazowni rolniczej. Dobrym 
miejscem do lokalizacji tej inwestycji byłby teren lotniska w Rytwianach. Niestety w planie 
zagospodarowania przestrzennego naszej gminy teren ten jest przeznaczony  na cele 
lotniska i zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i na dzień dzisiejszym nie ma możliwości 
lokalizacji tam  biogazowi. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego to kwestia 
około 12 m-cy.  Nie wiadomo czy firma  będzie czekać. Projekt biogazowi rolniczej jest 
ciekawy. Powstałby blok energetyczny  o mocy 2 MGW. Wartość inwestycji około 30 mln. 
złotych.  Dla Gminy to  wpływy z podatku od nieruchomości i w przypadku udostępnienia 
gruntu będącego własnością Gminy – udział w zysku. 

- Trwają negocjacje z Powiatem Staszowskim w sprawie planowanych inwestycji. 
Starostwo żąda większego dofinansowania  na przebudowę drogi powiatowej Rytwiany – 
Luszyca. Wójt powiedział, że pierwszy raz w swojej pracy w samorządzie spotyka się z 
przypadkiem podejmowania działań przez Powiat w celu wycofania się z zapisów 
podpisanego porozumienia w sprawie budowy drogi. 

 

Radna Maria Woźniak powiedziała, że  sytuacja w budżecie naszej Gminy jest nieciekawa. 
Wysokość zadłużenia, wydatki na oświatę, konieczność realizacji zadań własnych zmusza 
nas do ostrożności w dofinansowaniu innych  zadań np. realizowanych wspólnie z 
Powiatem. 

 

Pkt 4 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany  w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027. Zmiany wynikają ze zmiany w uchwale 
budżetowej na 2012r. Dokonujemy w zał. Nr 1 zmniejszenia środków w wydatkach 
majątkowych o kwotę 50tys. złotych i  zwiększenia o tę samą kwotę w wydatkach  
bieżących. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr  XX/113/2012 w sprawie zmiany w uchwale nr XIX/107/2012 
Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027  została podjęta jednogłośnie 15 głosami, w 
obecności  15 radnych. 

 

Pkt 5 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany  w uchwale nr XIX/108/2012 z 
dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012r. Zmiany 
dotyczą: 



 4 

- § 2 pkt 1 tj. zmniejszenia  wydatków inwestycyjny o kwotę 50 tys. złotych i zwiększenie 
wydatków bieżących o kwotę 50 tys. złotych, 

- § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie /zbiorczo/, 
dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody -1 311 500zł, koszty – 1 311 500zł, 
zgodnie z zał. Nr 9 do w/w uchwały budżetowej”, 

- § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 
polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagradzania ze 
stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji 
budżetowej” 

- w załączniku nr 5 uchwały dopisano nazwy zadań. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XX/114/2012 w sprawie zmian w uchwale nr XIX/108/2012 Rady 
Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 
2012 rok została podjęta jednogłośnie 15 głosami, w obecności 15 radnych.  

 

Pkt 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o objaśnienia do zmian w  
Wieloletniej Prognozie Finansowej jak również do zmian w budżecie gminy na 2012r. 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy spowodowane są następującymi 
zmianami w budżecie  Gminy. 

- dokonaniem przeniesień w planie wydatków  na kwotę 17 048 złotych, 

- zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 31 000 złotych. 

Zmiany wynikają: ze zwiększonych wpływów z  różnych dochodów, z tyt. zwrotu  
świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, konieczności zabezpieczenia środków na 
dodatkowe wynagrodzenia tzw. 13  w oświacie. 

 

Dyskusji i pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XX/115/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027  została podjęta jednogłośnie 15 głosami, w 
obecności 15 radnych na  sali obrad podczas głosowania. 
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Pkt  7 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu  uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok i zarządził głosowanie. Uchwała nr XX/116/2012  w 
sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok została podjęta jednogłośnie 15 głosami w 
obecności 15 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 8 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk  wyjaśniła konieczność  zaciągnięcia  kredytu w 
kwocie 600 000złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów i 
pożyczek. Zaciągnięcie kredytu jest  zaplanowane w budżecie Gminy na 2012 rok. Kredyt 
zostanie uruchomiony w II transzach po 300 000złotych każda, a spłata  zaplanowana na 
lata 2013-2020 z dochodów własnych Gminy. 

 

Radna Maria Woźniak –  uchwałę należy podjąć, kredyt jest zaplanowany w budżecie 
Gminy, a budżet został zatwierdzony. Wnioskuje o zorganizowanie posiedzenia 
przewodniczących komisji stałych, z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy, zastępcy 
Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy. Należy przeanalizować  
wszystkie wydatki, zastanowić się nad oszczędnościami. Gmina nie może się więcej 
zadłużać. Wszyscy radni są odpowiedzialni za budżet Gminy. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  -  jeżeli spojrzymy na wartość przeprowadzonych inwestycji 
w Gminie Rytwiany to oczywiste, że bez zadłużenia  nie dałoby się tego wszystkiego 
wykonać. Jesteśmy odpowiedzialni - redukujemy wydatki, szukamy źródeł dochodów. To 
odpowiedzialność za budżet była przyczyną podwyższenia  podatków i opłat, a także  
rezygnacji z niektórych zamierzeń. 

 

Radna Maria Woźniak zaproponowała przeprowadzenie analizy II etapu rewitalizacji 
Rytwian /nie chodzi o zagospodarowanie placu wokół kościoła/. Uważa, że należy 
zastanowić się  nad zakresem prac,  a być może nad rezygnacją z realizacji zadania. 

 

Wójt Gminy  odpowiedział, że  po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie musimy 
realizować całego projektu, możemy pewne rzeczy „wyjąć” z projektu, realizując zadanie w 
zakresie możliwości finansowych. Wójt nie jest zwolennikiem  rezygnacji z realizacji tego 
projektu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały w sprawie 
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zaciągnięcia kredytu i zarządził głosowanie. Uchwała nr XX/117/2012 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań została podjęta jednogłośnie 15 głosami, w obecności 15 radnych na Sali obrad 
podczas głosowania. 

 

Pkt 9 

 

W interpelacjach  i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radny Jacek Pytko zapytał czy brana jest pod uwagę możliwość  lokalizacji biogazowni w 
innej miejscowości .  

Wójt odpowiedział,  że w Rudzie nie może być z tych samych powodów co na lotnisku w 
Rytwianach. Plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje  lokalizacji inwestycji. 
Wójt powiedział, że będą prowadzone rozmowy z firmą zainteresowana budową biogazowi. 
Jeżeli będą  chcieli poczekać to możemy  dokonać zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego Rytwian aby ta inwestycja mogła być ulokowana na obszarze lotniska. Jeżeli 
firma nie będzie chciała poczekać to będziemy szukać innego miejsca. Potrzebne jest 4,5 ha. 
uzbrojonego terenu. 

- Radny Jerzy Gwiazdowski zwrócił uwagę na duży obszar nieużytków w pobliżu Tuklęczy. 
Być może właściciele byliby zainteresowani udostępnieniem.  

- Radna Maria Woźniak zaproponowała zorganizowanie wyjazdu radnych do  biogazowi już 
działającej. Uważa, że przed udostępnieniem inwestorowi terenu należy przeprowadzić 
konsultacje społeczne. Należy zastanowić się nad lokalizacją inwestycji. Uważa, że nie 
musi to być lotnisko w Rytwianach. To miejsce może być wykorzystane zgodnie z 
przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Wójt  uważa, że przy podjęciu decyzji o miejscu lokalizacji inwestycji  należy sprawdzić 
czy inwestycja ta będzie  uciążliwa dla otoczenia. 

- Radny Krzysztof Janik proponuje poszukać odpowiedniego gruntu. 

- Radna Irena Pogorzelska zgłosiła problem podtopień w miejscowości Święcica. 

Wójt odpowiedział, że  problem został zgłoszony do Powiatowego  Zarządu Dróg. 

- Radny  Michał Rajca przypomniał o braku  tablicy  ogłoszeniowej  przy ulicy Niwy w 
Rytwianach. 

Wójt odpowiedział, że będą zamontowane nowe tablice ogłoszeniowe tam gdzie jest 
potrzeba. 

- Radny Stanisław Głowacki – poprosił o interwencję w sprawie starych drzew przy ulicy 
Kościuszki w Rytwianach w pobliżu posesji Pana Śniaza. Stare drzewa stanowią zagrożenie 
dla ludzi. 

Radny Jerzy Gwiazdowski poinformował, że sprawa jest znana i trwa procedura związana z 
uzyskaniem pozwolenia na wycięcie drzew. 

-Radna Maria Woźniak poprosiła o wystosowanie przypomnienia do Urzędu 
Marszałkowskiego  w sprawie  remontu drogi 764. 
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Pkt 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i zamknął 
obrady XX sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot.. U.Marczewska 

kierownik USC                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Marek Sadowski 

 

 


