
 
 
 
                                             P R O T O K Ó Ł   nr XXI 
                   z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28 marca 2012 roku 
                   w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany. 
 
 
I. Obecni na sesji: 

 

 1/ Radni zgodnie z listą obecności  /nieobecny radny Krzysztof Janik/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z lista obecności. 

 
 
II. Porządek obrad sesji: 
 
 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.  

4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy 
Rytwiany  

             na lata 2012-2027. 

6. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r.  

7. Podjęcie uchwały w/s funduszu sołeckiego.  

8. Podjęcie uchwały w/s  rozpatrzenia skargi.  

9. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale w/s poboru w drodze inkasa podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

10.Interpelacje i wolne wnioski.  

11.Zamknięcie obrad sesji.  

 
 
 



III. Przebieg obrad sesji: 

  

Obrady sesji trwały od godz. 11.10. do godz. 12.45. 

 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 
wszystkich zebranych, stwierdził obecność 14 radnych i przedstawił porządek obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 

 

 

Pkt 2 

Protokół z sesji nr XX został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Przewodniczącą komisji o 
odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Lokalnego. Protokół z 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostanie odczytany w punkcie  8 porządku obrad 
dotyczącym   rozpatrzenia skargi. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak odczytała protokół z 
posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 marca 2012 roku. Na posiedzeniu komisja 
min. zapoznała się z informacją w sprawie  wyodrębnienia  funduszu sołeckiego. 
Komisja wnioskuje o nie wyodrębnianie funduszu. 

 
Pkt 4 
 
Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o pracy  w okresie 
między sesjami: 
 
- trwają prace końcowe przy budowie biblioteki i świetlicy w Szczece. Wszystko 
wskazuje  na to, że prace zostaną zakończone przed umownym terminem, 
- został ogłoszony przetarg na zagospodarowanie terenu wokół kościoła w 
Rytwianach, 
- przygotowaniach do  ogłoszenia przetargu na budowę zbiornika wody w Rudzie i    
kanalizacji w Rytwianach. Wykonanie zbiornika i uzyskanie  dofinansowania jest 
możliwe w roku bieżącym.       



 
Budowa kanalizacji mogłaby zostać rozpoczęta w bieżącym roku, ale zakończenie i 
uzyskanie dofinansowania – w przyszłym roku.  
 
- Gmina uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego  na zmianę zakresu rzeczowego 
inwestycji - zagospodarowanie terenu wokół ruin zamku w Rytwianach. W kwietniu 
zostaną złożone dokumenty w sprawie dofinansowania, a następnie zostanie 
podpisana umowa. 
 
- Gmina otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie 300tys. 
złotych na sfinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie 
remontów i odbudowy dróg. Środki te będą przeznaczone na odbudowę i remonty 
następujących dróg: Strzegomek ul. Chołocińskiego,  Strzegom ul. Kościelna,    
Rytwiany ul. Batalionów Chłopskich. 
 
Wójt Gminy poinformował, że w dniu 27 marca 2012 roku odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami firmy zainteresowanej budową biogazowi na terenie gminy 
Rytwiany. Wspólnie z Wójtem zrobili objazd terenu, prowadzone są rozmowy. 
Następne spotkanie odbędzie się po świętach. Wójt powiedział, że  są plany 
uruchomienia dużej biogazowni na terenie gminy Tuczępy. 
Jeżeli tam powstałaby duża biogazownia to budowa kolejnej na terenie naszej gminy  
stanęłaby pod znakiem zapytania. 
 
 
Pkt 5 
 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027 
przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk.  
Pytań i dyskusji nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 
zarządził głosowanie. Uchwała nr XXI/118/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027 została podjęta 
jednogłośnie, 14 głosami, w obecności 14 radnych. 
Pkt 6 
 
 
Zmiany w budżecie na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 
Zmiany w budżecie  spowodowane są zwrotem nienależnie pobranych świadczeń  
rodzinnych, a także zmianą w planie przychodów i kosztów samorządowych 
zakładów budżetowych   spowodowaną stratami na koniec roku  w Gminnym 
Zakładzie Komunalnym. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 
zarządził głosowanie. Uchwała nr XXI/119/2012  w sprawie zmian budżecie Gminy 
na 2012r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 



 
 
 
Pkt 7 
 
Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia  do projektu uchwały w sprawie funduszu 
sołeckiego. 
Fundusz sołecki można  wyodrębnić z   budżetu Gminy. 
Wydatki z funduszu sołeckiego muszą być zgodne z ustawą o finansach publicznych i 
ustawą o samorządzie gminnym. Korzystanie s funduszu wymaga zachowania 
określonych procedur, a także dodatkowego zaangażowania sołtysa i rady sołeckiej. 
Skarbnik Gminy zapoznała radnych z wysokością środków przypadających na każde 
sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu. Łącznie wydatek z tytułu utworzenia 
Funduszu sołeckiego na 2013r. wyniósłby  206 428złotych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił sołtysów obecnych na sali obrad o wyrażenie 
opinii. Sołtysi: Jan Cecelon,  Irena Pogorzelska  uważają, że nie ma konieczności 
tworzenia funduszu. Żaden z obecnych na sesji sołtysów nie wnioskował o 
utworzenie funduszu. 
 
Radna Maria Woźniak uważa,  sołtysi i rady sołeckie pracują na rzecz społeczności 
lokalnej  społecznie. Utworzenie funduszu sołeckiego spowoduje, że będzie to 
dodatkowa  praca dla tych osób ponieważ określone procedury muszą być zachowane 
i środki z funduszu muszą być rozliczone. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Komisja Rozwoju Lokalnego 
negatywnie zaopiniowała propozycję  wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 
zarządził głosowanie. Uchwała nr XXI/120/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. została podjęta jednogłośnie 14 
głosami, w obecności 14 radnych. 
 
 
Pkt 8 
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że skarga  złożona została  przez Państwo Zdzisławę i Jerzego 
Rogalów zam. w Strzegomiu. Skarga dotyczy zajęcia gruntu pod drogę gminną 
położoną w Strzegomiu obok cmentarza. Droga tam jest od bardzo dawna , jej 
przebudowa miała miejsce około 10 lat temu i  nikt nie  wnosił żadnych zastrzeżeń. 
W ubiegłym roku wpłynęły do Urzędu Gminy Rytwiany  dwa pisma od Państwa 
Rogalów, w których  podnosili problem zajęcia  gruntu będącego ich własnością pod 
drogę gminną. Skarżący zostali poinformowani, że  droga nie koliduje z działkami 
będącymi ich własnością.  Jeżeli nie zgadzają się z przebiegiem drogi to mają prawo  
wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie  postępowania rozgraniczającego. Zgodnie z 



posiadanymi przez Urząd Gminy dokumentami droga nie wchodzi w nieruchomość 
skarżących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię obecnego na sesji sołtysa wsi 
Strzegom. Pan Jan Cecelon  powiedział, że droga w kierunku cmentarza  istnieje od 
bardzo dawna. Nikt nigdy nie wnosił zastrzeżeń co do jej położenia. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Lidię Dziubę w zastępstwie 
nieobecnego Przewodniczącego komisji  Krzysztofa Janika o odczytanie protokołu z 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  26 marca 2012 roku na 
okoliczność  złożonej skargi przez Państwo Zdzisławę i Jerzego Rogalów. Radna 
Lidia Dziuba odczytała protokół z posiedzenia komisji. Komisja po zapoznaniu się z 
dokumentami  uznała, że skarga Państwa Rogalów jest niezasadna. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 
zarządził głosowanie. Uchwała nr XXI/121/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność  Wójta Gminy  została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 
radnych. Rada Gminy uznała skargę  Państwa Zdzisławy i Jerzego Rogalów za 
bezzasadną. 
 
 
Pkt 9 
 
Wójt Gminy  wyjaśnił, że  zmiana  w uchwale  nr VII/40/2011 Rady Gminy dotyczy 
zmiany inkasenta zobowiązań podatkowych w sołectwie Pacanówka. Dotychczasowy 
inkasent nie może pełnić obowiązków. Na inkasenta został zaproponowany Pan 
Krzysztof Filipowicz. 
 
Sołtys wsi Pacanówka Lidia Dziuba dodała, że Pan Filipowicz jest członkiem rady 
sołeckiej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 
zarządził głosowanie. Uchwała nr XXI/122/2012 w sprawie wprowadzenia  zmian w 
uchwale nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie 
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie 
łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenie 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  -  została podjęta jednogłośnie 14 
głosami w obecności 14 radnych na sali obrad. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pkt 10 
 
W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Radna Mieczysława Sikora poruszyła następujące sprawy: 
 
- niewystarczającego oświetlenie w Kłodzie. Jest propozycja częściowej likwidacji 
oświetlenia w Rytwianach przy drodze wojewódzkiej /pozostawienie co drugiej 
lampy/ i przeniesienie zaoszczędzonego oświetlenia do Kłody,  
- wysypiska śmieci w Kłodzie przy ulicy Długiej, 
- przypadku  wypisania przez lekarza w Gminnym Ośrodku w Rytwianach recepty na 
lekarstwa z odpłatnością 100% pacjentowi ubezpieczonemu, 
- konieczności wykonania ogrodzenia placu zabaw, 
- ilości pań zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury, wysokości ich zarobków. 
Panie w godzinach  pracy wypiekają ciasta i mięsa, 
 -budowy świetlicy w Kłodzie. W Szczece jest  świetlica, buduje się nową, jest też  
remiza. W Kłodzie też powinna być świetlica ponieważ nie ma gdzie organizować 
spotkań. 
 
Wójt Gminy odpowiedział: 
 
- oświetlenie można przenieść, ale są to koszty na pokrycie których w budżecie nie 
ma zabezpieczenia, 
- w Kłodzie nie ma wysypiska śmieci, jest składowisko  odpadów segregowanych 
/szkło, plastik, papier/, które czekają na odbiór. Składowisko jest na działce Gminy,  
zorganizowane zgodnie z przepisami, 
- należy spokojnie podejść do sprawy wypisania recepty na lekarstwa na 100% 
odpłatność. Nie znamy dokładnie zaistniałej sytuacji. Wiadomo, że jest problem z 
porozumieniem pomiędzy lekarzami, aptekarzami i Ministrem Zdrowia, 
- nie ma środków finansowych na wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw w 
Kłodzie, 
- Panie zatrudnione w Gminnym Centrum Kultury  mają  wynagrodzenia na poziomie 
„najniższego w kraju”, co do wypieków to wypiekają ciasta w godzinach pracy, ale 
kto uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych  przez GCKiIT w 
Rytwianach to wie, że uczestnicy  tych imprez korzystają  z wypieków, 
- w Kłodzie jest duża wyremontowana strażnica, jest budynek po byłej szkole. Wójt 
uważa, że nie ma najmniejszego problemu z miejscem na organizowanie spotkań. 
Jeżeli są problemy z udostępnieniem tych obiektów  dla społeczeństwa to należy 
zgłosić do Urzędu, 
 
- Radna  Irena Pogorzelska  - zgłosiła „zapadnięcie mostka” przy drodze powiatowej 
w Święcicy, 
Wójt odpowiedział, że Urząd zajmie się sprawą,  zgłoszone zostaną też  „zapadnięte” 
studzienki telekomunikacyjne w Rytwianach. 



 
- Radny Jacek Pytko przypomina o przepustach przy drodze powiatowej. 
Wójt odpowiedział, że będzie rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg. 
 
- Radna Maria Woźniak  podziękowała za odpowiedź na interpelację w sprawie  
możliwości wyegzekwowania długu  od właściciela Zakładów Mechanicznych, ale 
odpowiedź jest nie na temat. Radna  nie prosiła o wyjaśnienia procedury 
postępowania w celu  wyegzekwowania należności, ale  o opinię  radcy  prawnego co 
do realnych możliwości   wyegzekwowania zaległych  należności podatkowych. 
Radca prawny powinien przygotować opinię, a Rada Gminy zastanowi się nad 
dalszym postępowaniem. 
Wójt Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że w zakresie  wyegzekwowania  
należności  Urząd wykonuje wszystko co możliwe i na co pozwalają przepisy prawa. 
Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska dodała, że są dwie drogi odzyskania 
należności oprócz wniosku o upadłość podmiotu tj. 1/ zabezpieczenie na hipotece,  
2/ ciągła próba egzekucji, ale tylko poprzez Urząd Skarbowy, bo należności 
podatkowe tylko w ten sposób można egzekwować. 
 
- Radna Maria Woźniak poprosiła radnych o opinię w sprawie ustanowienia pełnienia 
dyżurów przez radnych w Urzędzie Gminy. Wniosek do przemyślenia co do 
zasadności. 
 
- Przewodniczący Rady  Gminy Marek Sadowski przypomniał radnym o  obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych za 2011 rok. 
 
Pkt 11 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 
zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy Rytwiany. 
 
 
Prot. U. Marczewska 
Kierownik USC                                                   Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                      Marek Sadowski 


