
                                        P R O T O K Ó Ł   z   XXVI 

sesji  Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  30 sierpnia 2012 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy Rytwianach. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1. Radni zgodnie z załączona listą obecności  /nieobecny  radny  Michał 

Rajca/ 

2. Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3. Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4. Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk. 

5. Sołtysi – zgodnie z lista obecności. 

 

Ponadto w obradach  sesji w części dotyczącej informacji o realizacji planów 

finansowych uczestniczyły: 

1.Robert Wyrazik – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach. 

2.Urszula Wójcicka – księgowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach. 

3.Magdalena Wołowiec – księgowa  Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach i Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Rytwianach. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej Dorota Gwizdowska i kierownik Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach  Lidia Błąkiewicz nie 

mogły uczestniczyć w obradach sesji z powodu choroby. 

 

 

 



 

 

II. Porządek obrad przesłany radnym w zaproszeniach na sesję: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2012-2027. 
5. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 

XVI/84/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24.10.2011r. 
7. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r. 
8. Informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze: 

a/ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w 
Rytwianach. 
b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach. 
c/ Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rytwianach. 

9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
 
 

III. Przebieg obrad sesji. 
 
 
Obrady sesji  trwały od godz. 11.10 do godz. 14.00. Radny Jacek Pytko przybył 
na sesję o godz. 11.15. 
 
 
Pkt   1 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 
wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad proponując wprowadzenie 
następujących zmian:   
- punkt 5 informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze  2012r. 
GCKSiIT, GBP, GSPZOZ, 
-  punkt 9 – podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego 



Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach do wydawania decyzji 
administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
Przewodniczący  Rady Gminy zarządził głosowanie porządku obrad. Porządek 
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został zatwierdzony jednogłośnie 13 
głosami, w obecności 13 radnych na sali obrad podczas głosowania. 
 

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4.  Informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze: 

a/ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w 
Rytwianach. 
b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach. 
c/ Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rytwianach. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie 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 sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 
XVI/84/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24.10.2011r. 
8.   Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rytwianach do wydawania decyzji administracyjnych z 
zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
10. Interpelacje i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Pkt 2 

Protokoły z sesji nr XXIV i XXV zostały przyjęte bez uwag. 

 

 

 

 



Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił  Wójta Grzegorza 

Forkasiewicza  o złożenie informacji o pracy Urzędu.  Wójt poinformował Radę 

o pracy w okresie od ostatniej sesji tj: 

-zakończeniu odbudowy dróg powodziowych w Rytwianach i Strzegomiu, 

odebranie robót przez komisję. Faktury wykonawców zostały zapłacone, w 

najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o rozliczenie  zadania, 

-ogłoszeniu przetargu na  odbudowę kolejnych dróg powodziowych. Jest 

problem z zabezpieczeniem  środków własnych na wykonanie zadania. 

Poprzednie zadanie w zakresie odbudowy dróg powodziowych skonsumowało 

w całości zabezpieczony wkład własny. Dlatego  proponowana na dzisiejszej 

sesji zmiana w budżecie gminy ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego na 

to zadanie, 

- zakończonej budowie  budynku biblioteki w Szczece, obiekt odebrany przez 

komisję, złożony wniosek o refundację kosztów, 

- złożonym wniosku o refundację kosztów  budowy parkingu przy placu 

kościelnym w Rytwianach, 

- rozpoczętej budowie kanalizacji ulicy Staszowskiej w Rytwianach. Kanalizacja  

ulicy Cegielnia została praktycznie wykonana, 

- rozpoczętych pracach przy budowie zbiornika wody pitnej w Rudzie, 

- zakończonych przygotowaniach do nowego roku szkolnego. Szkoły są dobrze 

przygotowane, rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów, wybrano dwóch 

przewoźników, 

- trwającej w Urzędzie Gminy planowanej kontroli Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach, 

- odbytych w ostatnim czasie imprezach plenerowych: „Leśne Runo” i „Dożynki 

Gminne”. 

 

 



Pkt 4 

a/ Informację  z wykonania  planu finansowego za I półrocze 2012r.Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach  przedstawiła 

księgowa  Urszula Wójcicka. 

Radna Maria Woźniak zwróciła uwagę, że amortyzacja nie stanowi kosztów i nie 

ma wpływu na wynik finansowy. 

Dyrektor Robert Wyrazik  w uzupełnieniu informacji powiedział, że minione 

półrocze obfitowało w  wydarzenia kulturalne i koncerty. Gminne Centrum 

realizuje 4 projekty. Zatrudnienie nic nie zmieniło się.  Dyrektor współpracuje z 

Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób na staż i w ramach 

prac interwencyjnych. Taka forma zatrudnienia pracowników jest korzystna. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz stwierdził, że nie ma zagrożenia przekroczenia 

limitu wydatków w Centrum, ale należy trzymać dyscyplinę  budżetu. Sugeruje 

wprowadzenie oszczędności np. w zakresie  zużycia energii,  redagowania 

strony internetowej  /może to  robić przeszkolony pracownik Centrum/. 

 

b/ Informację z wykonania planu finansowego  za I półrocze 2012r.  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rytwianach przedstawiła księgowa Magdalena 

Wołowiec. 

Przewodniczący Marek Sadowski  pogratulował wyniku finansowego. 

c/ Informację  z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach 

przedstawiła księgowa Magdalena Wołowiec. 

Radny Jerzy Gwizdowski zapytał w związku z kontrolą Sanepidu w GSPZOZ w 

Rytwianach  o zalecenia pokontrolne, których  realizacja sprawia trudność. 

Księgowa  Magdalena Wołowiec powiedziała, że  zalecenia dotyczą  wykonania 

remontu w pokoju socjalnym, w sanitariacie dla dzieci zdrowych, w gabinecie 

ginekologicznym oraz udrożnienia przewodów wentylacyjnych w „starej części 

budynku” i kotłowni. 



Radna Maria Woźniak zapytała, jaka jest przyczyna zmniejszenia liczby 

pacjentów zapisanych do Ośrodka w Rytwianach. 

Księgowa Magdalena Wołowiec  -  uważa, że zmiana  lekarza,  a także bieżąca 

weryfikacja  ubezpieczenia pacjentów przez NFZ. 

Radni nie wnieśli uwag do informacji. 

 

Pkt 5 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-

2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany spowodowane są urealnieniem kwoty wydatków na zadania 

inwestycyjne: budowa  świetlicy z filią biblioteki w Szczece oraz remont placu 

wokół kościoła parafialnego w Rytwianach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść  projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXVI/143/2012  w sprawie zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027 została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami w obecności 13 radnych na sali obrad podczas 

głosowania . Radny Jacek Pytko  opuścił na chwilę salę obrad. 

 

Pkt 6 

Zmiany w budżecie Gminy  przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany dotyczą: 

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 207 500złotych, 

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę  220 298złotych, 

- zmian w planie  wydatków na kwotę 187 161 złotych. 



Zmiany związane są   z wydatkami  na odbudowę dróg powodziowych, budową 

świetlicy w Szczece, remontem placu wokół kościoła w Rytwianach oraz 

dokonaniem przeniesień  wydatków pomiędzy działami. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. 

Uchwała nr XXVI/144/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012rok 

została podjęta jednogłośnie  14 głosami, w obecności 14 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. 

 

Pkt 7 

Wprowadzenia do uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVI/84/2012 Rady 

Gminy Rytwiany z dnia 24 października 2011r. w sprawie inkasa opłaty 

skarbowej dokonała Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiana spowodowana jest sugestią inspektorów RIO przeprowadzających 

kontrolę w Urzędzie Gminy i dotyczy  ustalenia  terminu przekazywania 

pobranej opłaty skarbowej przez pracownika Urzędu Gminy na konto Urzędu. 

W dotychczasowej uchwale nie ma określonego terminu odprowadzenia 

pobranej opłaty skarbowej na konto Urzędu Gminy. 

 

Pytań  i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXVI/145/2012 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały nr XVI/84/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 października 

2011r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych na sali 

obrad podczas głosowania. 

 



 

Pkt 8 

Informację z wykonania budżetu Gminy  za I półrocze 2012r.  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapytał kiedy można wykorzystać 

na innych cel niewykorzystaną rezerwę  budżetową. 

Wójt odpowiedział, że praktycznie w dniu 31 grudnia. 

Informacja została przyjęta bez uwag. 

 

Pkt 9 

Wprowadzenia do projektu uchwały w/s upoważnienia kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach do wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dokonała Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska. 

Ustawa o systemie oświaty  nakłada na Gminę  zadanie  wypłaty dla uczniów 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wcześniej przepisy 

prawa nie pozwalały  dokonywać wypłaty tych świadczeń prze ośrodki pomocy 

społecznej, ale obecnie zadanie to można powierzyć kierownikowi OPS. Jest 

potrzeba realizacji tego zadania przez OPS, dlatego należy podjąć uchwałę. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXVI/146/2012 w sprawie upoważnienia 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach do 

wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

 



 

Pkt 10 

W interpelacjach i wolnych wnioskach  głos zabrali: 

- W sprawie zamiaru upamiętnienia  walk żołnierzy Armii Kraków: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Krzysztof Janik 

przedstawił pozytywna opinię Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w 

sprawie zamiaru upamiętnienia walk żołnierzy Armii Kraków na ziemi 

rytwiańskiej. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska wyjaśniła, że budowa miejsca trwałego 

upamiętnienia wydarzenia historycznego wymaga zaopiniowania przez Radę 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie . Inicjatorką upamiętnienia 

walk Armii Kraków jest pani Zenobia Nowacka  dawna mieszkanka Rytwian. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa  Rada Gminy Rytwiany może podjąć stosowną 

uchwałę o upamiętnieniu walk. Forma upamiętnienia będzie bardzo skromna. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapoznał  zebranych  z pismem 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujące o 

przyznaniu dotacji celowej w kwocie 48 167,00 złotych dla Kościoła 

Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie prac z zakresu renowacji tynków kościoła. 

- Radny Jacek Pytko zgłosił sprawy: rowu obok kaplicy w Rudzie; załamanej 

płyty na przepuście  drogowym podczas budowy zbiornika wody. 

-Radna Mieczysława Sikora  zgłosiła sprawę niedrożnego przepustu po 

podtopieniu  przy posesji państwa Sobierajskich w Kłodzie;  przypomniała o 

oświetleniu w Kłodzie. 

Wójt odpowiedział, że w sprawie oświetlenia być może da się coś zrobić, prosi o 

podanie numerów słupów na których  mają być zamontowane lampy. 

 



- Radna Irena Pogorzelska  zwróciła się do radnych z prośbą o  zorganizowanie 

zbierania podpisów na listach sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Sądu 

Rejonowego w Staszowie. 

- Radna Lidia Dziuba przypomniała o problemie szczurów bytujących  na działce 

gminnej w Pacanówce. 

 

- Radna Zofia Mazanka:   

 1/przypomniała o konieczności poszerzenia drogi  powiatowej w Sichowie             

/zakręt  w pobliżu zabudowań pana Strzeleckiego/, 

2/ poprosiła o informację ilu lokatorów zamieszka w budynku socjalnym w 

Sichowie, jako sołtys wsi nie wie  ile osób zamieszka i kto to jest. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że w wyniku pożaru w Rytwianach 

spaleniu uległ budynek mieszkalny. Gmina musi zabezpieczyć lokal socjalny 

rodzinie, która mieszkała w tym domu. Będzie to lokal w Sichowie bo tylko ten 

lokal możemy zaoferować. Zamieszkają w nim trzy osoby – jeżeli wyrażą zgodę. 

Trwają przygotowania lokalu do zamieszkania. 

Wójt poinformował zebranych, że rodzina ta jest objęta pomocą, zajmuje się 

tym Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Radni Jerzy Gwizdowski i Maria Woźniak poinformowali, że w Rytwianach  

organizowana jest zbiórka pieniędzy i rzeczy dla tej rodziny. 

Radna Maria Woźniak  wniosła o zaproszenie na sesje Komendanta 

Powiatowego Policji w Staszowie oraz o dokończenie oświetlenia ulicy 

Kościuszki /zamontowanie 2 lamp oświetleniowych/. 

- Radny Zdzisław Cieślik poruszył sprawę pogłębienia  rowu przy ulicy Kościelnej 

w Strzegomiu. 

Wójt odpowiedział, że sołtys Strzegomia tym się już zajmuje. 

- Radny Jerzy Gwizdowski poinformował  zebranych o pozyskaniu sprzętu 

sportowego o wartości kilkunastu tysięcy złotych przez KS Baszta z tytułu 



udziału w  konkursie „Szkółki Piłkarskie Nivea”. Podziękował panu Pawłowi 

Jastrzębiowi za wielkie zaangażowanie. 

 

 

 

Pkt 11 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U. Marczewska                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 kier. USC                                                                Marek Sadowski 


