
                                               P R O T O K Ó Ł   z   XXV 

sesji nadzwyczajnej  Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  06 lipca 2012 roku w 

siedzibie Urzędu Gminy Rytwianach. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1. Radni zgodnie z załączona listą obecności  /nieobecni  radni: Andrzej 

Karaś, Zdzisław Cieślik, Jacek Pytko, Michał Rajca/ 

2. Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3. Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4. Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk. 

 

 

II. Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2012-2027. 

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

4. Interpelacje i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

III. Przebieg obrad sesji. 

 

Sesja trwała od godz. 15.05 do 15.25. 

Radna  Irena Pogorzelska przybyła na sesję o godz. 15.15. 



 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził obecność  10 radnych i przedstawił porządek 

obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 9 głosami  /radna Zofia Mazanka 

opuściła na chwilę salę obrad/. 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy  poprosił o wprowadzenie do uchwały w sprawie 

zmiany w WPF. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował  Radę o otrzymaniu 

potwierdzenia na piśmie o przyznaniu Gminie Rytwiany dotacji celowej ze 

Starostwa Powiatowego w Staszowie  w kwocie 125 tys. zł na dofinansowanie 

zadania pn. poprawa gospodarki  wodno – ściekowej na terenie gminy 

Rytwiany tj. budowa kanalizacji  w Rytwianach i zbiornika wody w Rudzie. Jest 

wyłoniony wykonawca zadania, w  najbliższy poniedziałek nastąpi podpisanie 

umowy i przekazanie placu budowy wykonawcy. Wójt nie może podpisać 

umowy dopóki  Rada Gminy nie wprowadzi zmian związanych z dotacją w WPF i 

budżecie gminy. Dlatego Wójt wnioskował do Przewodniczącego Rady Gminy o 

zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk poinformowała,  że zmiany W Wieloletniej 

prognozie Finansowej Gminy jak i w budżecie Gminy spowodowane są 

otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 125 tys. złotych. 

Zwiększamy dochody o kwotę 125 tys. zł i zwiększamy wydatki o taką samą 

kwotę, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXV/141/2012 w sprawie zmiany w 

Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027 została 

podjęta jednogłośnie  11 głosami, w obecności 11 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. 



 

Pkt 4 

Pytań i dyskusji w związku ze zmianami w budżecie nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXV/142/2012 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2012 rok zo9stała podjęta jednogłośnie 11 głosami, w obecności 11 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 5 

W  interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Maria Woźniak odnośnie budowy światłowodu powiedziała, że 

uzyskała informację, że całe Rytwiany objęte są inwestycją, ale 

prawdopodobnie wykonawca ma problemy finansowe i podwykonawca 

przerwał wykonywanie prac. 

- Radny Jerzy Gwizdowski – zapytał czy wiadomo coś na temat biogazowni. 

Wójt Gminy odpowiedział, że pod koniec przyszłego tygodnia będą  nowe 

informacje w tym temacie. 

 

Pkt 6 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska                                               Przewodniczący Rady Gminy 

kierownik USC                                                                 Marek  Sadowski 

 

 


