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                                               P R O T O K Ó Ł 

z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 29 października 2012 roku w 

siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/  Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny radny 

Andrzej Karaś/ 

2/  Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz 

3/  Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska 

4/  Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk 

5/  Sołtysi – zgodnie z listą obecności 

 

oraz dyrektorzy szkół: w Rytwianach, Sichowie Dużym i Strzegomiu 

1/ Tadeusz Opala 

2/ Dorota Karasińska – Kozłowska 

3/ Kazimiera Krala 

 

 

II. Porządek obrad: 

 

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. Informacja o stanie oświaty w gminie Rytwiany. 
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6. Informacje: Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 
majątkowych. 

7. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r.               
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.        
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

III. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 13.20 do godz. 15.40. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  otworzył obrady sesji,  

stwierdził obecność 14 radnych, powitał wszystkich zebranych  i 

przedstawił porządek obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt 2 

 

 

Protokół z sesji nr XXVII został przyjęty bez uwag. 

 

 

Pkt 3 
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak odczytała 

protokół z posiedzenia  komisji odbytego w dniu 15 października 2012 

roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Marek Sadowski poprosił  Przewodniczącego 

Komisji  Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych o 

odczytanie protokołów z posiedzeń komisji  w punkcie  5 i 8 porządku 

obrad. 

 

Pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Wójta o informację 

o pracy w okresie między sesjami. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

 

- dobiegającej końca kontroli RIO, /w najbliższą środę odbędzie się  

odczytanie protokołu/, 

- rozpoczęciu prac związanych z przygotowaniem budżetu Gminy na 2012r. 

- zakończonej budowie zbiornika wody pitnej w Rudzie, 

- podpisaniu umowy z dwoma dostawcami energii elektrycznej. 

Wójt poruszył  sprawę zmiany przepisów dotyczących odbioru odpadów 

komunalnych, które  wejdą w życie  30 czerwca 2013 roku. Gmina ma 

obowiązek opracować regulamin odbioru odpadów od mieszkańców, 

określić stawki opłat. Regulamin należy opracować do 31 grudnia br. 

Zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

nakładają na gminy min. obowiązek zorganizowania przetargów na odbiór 

odpadów. W przetargach będą mogły brać udział firmy  spełniające  
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określone warunki . W  takich realiach Zakład Gospodarki Komunalnej  

jako jednostka budżetowa nie będzie mógł  przystąpić do przetargu, nie 

będzie mógł zajmować się odbiorem  odpadów. Gmina będzie  miała 

obowiązek odbioru odpadów od mieszkańców za pośrednictwem firmy z 

zewnątrz. Mieszkańcy będą zobowiązani składać odpowiednie deklaracje 

do Gminy, Gmina będzie pobierała opłaty od mieszkańców, będzie 

prowadziła egzekucję w stosunku do mieszkańców którzy nie złożą 

deklaracji, Gmina będzie płaciła firmie zajmującej się odbiorem odpadów. 

Należy spodziewać się wzrostu kosztów odbioru odpadów. 

 

- Radna Maria Woźniak  zapytała co  będzie  z Gminnym Zakładem 

Komunalnym i dlaczego nie może przystąpić do przetargu. 

Wójt odpowiedział, że przepisy ustawy nie pozwalają zakładom 

budżetowym  realizować tego typu zadań od 1 lipca 2013 roku. 

 

- Radna Maria Woźniak wnioskuje  o zaproszenie na sesję wszystkich 

posłów ziemi świętokrzyskiej w celu przedstawienia problemów 

samorządów w  związku ze zmianą przepisów ustawy o odpadach. 

 

Pkt 5 

 

Dyrektorzy szkół przedstawili radnym informacje o  funkcjonowaniu szkół, 

o wynikach sprawdzianów. 

 

Dyrektor Dorota Karasińska- Kozłowska  poprosiła o przyznanie środków 

na ogrodzenie placu zabaw przy szkole w Sichowie oraz  na zainstalowanie 

monitoringu. 

 

Dyrektor  Kazimiera Krala – zgłosiła następujące potrzeby inwestycyjne: 
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wykonanie sieci internetowej wewnątrz budynku szkoły, remont schodów 

od strony przedszkola, odnowienie  ścian /malowanie/ zgodnie z 

zaleceniami  Sanepidu. 

 

Dyrektor Tadeusz Opala -  zgłosił potrzebę: 

- zmiany organizacji ruchu  pojazdów na placu szkolnym w celu  

zachowania bezpieczeństwa dzieci, dokończenia placu zabaw dla 

przedszkolaków, zakupu komputerów dla klas I-III,  odnowienia sal 

lekcyjnych . 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw 

Społecznych  Krzysztof Janik odczytał protokół z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 26.10.2012r.  Tematem posiedzenia była informacja  o 

oświacie w Gminie Rytwiany, wyniki ze sprawdzianu i egzaminów 

gimnazjalnych , informacja o inwestycjach, remontach i sprawach bieżących, 

a także  podział gminy na okręgi wyborcze. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie  z obowiązkiem ciążącym na 

organie wykonawczym Rady Gminy  przedłożona została radnym informacja 

o oświacie w gminie. Informacja zawiera też dane dotyczące gimnazjum w 

Sichowie, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie. Dane dotyczące 

gimnazjum w Sichowie  nie są szczegółowe. Dyrektor gimnazjum  uważa, że 

nie ma obowiązku przedkładania szczegółowej informacji o działaniu  tej 

placówki. 

- Radny Jacek Pytko zapytał o bezpieczeństwo uczniów w szkole w 

Rytwianach. 

Dyrektor  Tadeusz Opala -   jest problem z wulgarnymi informacjami 

zamieszczanymi w internecie.  Zdarzają się  bójki pomiędzy uczniami. Szkoła 

współpracuje z Policją. Nie ma problemu z  alkoholem i narkotykami w 

szkole. Zdarzyło się kilka nieszczęśliwych wypadków -  przeważnie na 

zajęciach wychowania fizycznego, ale jest to nieuniknione. Wszyscy 

uczniowie są ubezpieczeni. 
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- Radna Maria Woźniak – poprosiła  przewodniczącego Komisji Edukacji o 

informację  przedstawiającą kwoty dopłat  do poszczególnych szkół. 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do złożonej informacji o oświacie w gminie. 

Dyrektorzy szkół opuścili salę obrad. 

 

Pkt 6 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz przedstawił informację o oświadczeniach 

majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy, zastępcę 

skarbnika gminy, pracowników wydających decyzje w imieniu wójta gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski przedstawił informację o 

oświadczeniach majątkowych radnych. 

Wszystkie osoby zobowiązane złożyły oświadczenia majątkowe w 

ustawowym terminie. Oświadczenia zostały przesłane do Urzędu 

Skarbowego w Staszowie. Do tej pory nie ma informacji z Urzędu 

Skarbowego o  wynikach analizy oświadczeń. 

 

Pkt 7 

 

Zmiany w budżecie gminy  przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk. Zwiększeniu ulegają wpływy z opłat od zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, z podatku leśnego, podatku od nieruchomości, 

podatku od spadków  i darowizn. Zwiększone wpływy zostają przeznaczone 

na: odprowadzenia składki do Izby Rolniczej, wynagrodzenie dla sołtysów z 

tytułu inkasa podatków, na zatrudnienie w ramach  grupy interwencyjnej, na 

opracowanie projektu  na zadanie inwestycyjne – budowa wodociągu przy 

ulicy Radziwiłła w Rytwianach. Zostają dokonane przeniesienia  pomiędzy 

paragrafami w oświacie,  w związku z zakupem pomocy dydaktycznych 

/zakup komputerów dla klas I – III/. 
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Wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej  

ulica Radziwiłła w Rytwianach. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXVIII/150/2012 w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na 2012r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w 

obecności 14 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 8 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że przepisy ustawy Kodeks 

wyborczy zobowiązują rady gmin do  dokonania podziału gmin na okręgi 

jednomandatowe. W związku z powyższym został przygotowany projekt 

podziału na okręgi jednomandatowe z zachowaniem dotychczasowego 

rozkładu mandatów. Projekt ten nie uzyskał akceptacji Dyrektora  Krajowego 

Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach. Został opracowany nowy projekt 

zgodnie z sugestiami delegatury w którym: Rytwiany  stanowią 5 okręgów 

wyborczych, Grobla należy do jednego okręgu z sołectwem Tuklęcz, 

natomiast Sichów Duży  stanowi jeden okręg wyborczy. Pozostałe okręgi nie 

ulegają zmianie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przeprowadził rozmowę 

telefoniczną z Dyrektorem Delegatury KBW w Kielcach odnośnie 

pozostawienia dotychczasowego rozkładu mandatów. Niestety zmiana jest 

nieunikniona. Pozostawienie dotychczasowego podziału będzie niezgodne z 

prawem. 

Radny Jacek Pytko zapytał, czy nie ma żadnych szans  aby Niedziałki 

stanowiły samodzielny okręg wyborczy. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że nie ma żadnej szansy ponieważ 

norma przedstawicielstwa w Niedziałkach wynosi poniżej 0,5. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury , Bezpieczeństwa i Spraw 

Społecznych odczytał protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 

22.10.2012. Protokół z posiedzenia komisji w dniu 26.10.2012r. odczytany 

został w punkcie 5 porządku obrad. 

Komisja na posiedzeniu w dniu22.10.2012r. nie zajęła stanowiska odnośnie 

podziału gminy na okręgi wyborcze. Na posiedzeniu komisji w dniu 

26.10.2012r. radni nie wnieśli żadnych propozycji zmian odnośnie podziału 

Gminy na okręgi wyborcze. 

    Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść  projektu 

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXVIII/151/2012 w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  została podjęta jednogłośnie 

14 głosami w obecności 14 radnych na sali obrad podczas głosowania.      

 

Pkt 9 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Jerzy Gwizdowski złożył wniosek o przesyłanie drogą elektroniczną 

materiałów na sesję. Chciałby otrzymywać materiały na sesję oprócz wersji 

papierowej drogą elektroniczną. 

- Radna Maria Woźniak uważa, że nie ma takiej potrzeby. Będzie to 

dodatkowa praca  dla pracownika. 

Wójt  - nie widzi przeszkód w przesyłaniu materiałów drogą elektroniczną. 

 

- Radny Jacek Pytko   wnosi o  ujęcie w planach inwestycyjnych budowy drogi 

w Rudzie /odcinek od kaplicy w prawo/. Droga ta jest w bardzo złym stanie, 

zniszczona jeszcze bardziej podczas budowy zbiornika na wodę. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz – problem jest w tym, że droga ta nie jest ujęta 

w żadnym protokole strat powodziowych, w związku z czym nie ma szans na 
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dotację z zewnątrz. Wykonanie tej inwestycji z własnych środków obecnie 

nie jest możliwe. 

- Radna Irena Pogorzelska  - zaprasza Komisję Rozwoju Lokalnego do 

wizytacji budynku OSP Święcica. Mieszkańcy Święcicy  chcą także spotkać się 

z Wójtem. Sprawa dotyczy rozbudowy  remizy OSP. Inwestycja ta była 

obiecana publicznie,  ludzie są niezadowoleni,  oczekują, że będzie inwestycja 

wykonana. Należy  wywiązać się z obietnicy. Można odłożyć rewitalizację  

Rytwian  i przeznaczyć środki na  rozbudowę remizy w Święcicy. W Szczece 

nowa  inwestycja została zrealizowana pomimo, że jest tam remiza.  

Młodzież w Święcicy też chce mieć jakieś miejsce do spotkań. 

 

- Radna Maria Woźniak -  członkowie Komisji Rozwoju pojadą do  Święcicy, 

ale nie będą uczestniczyć w zebraniu wiejskim bo nie taka jest  rola komisji. 

Uważa, że Pani Irena Pogorzelska jako radna i sołtys powinna ludziom 

wytłumaczyć dlaczego  realizacja inwestycji została wstrzymana. Inwestycje 

w  naszej gminie realizowane są  kolejno.  Po zakończeniu budowy  filii 

biblioteki w Szczece miała być realizowana rozbudowa remizy w Święcicy, 

trwały przygotowania do tej inwestycji. Niestety jest kryzys, który i nas 

dotyka i zaciągnięcie kolejnego kredytu byłoby nierozsądne. Mieszkańcy 

Święcicy mogą korzystać tymczasowo z budynku w Pacanówce. Nie 

rezygnujemy z  inwestycji - odkładamy realizację na okres późniejszy. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz -  koszt rozbudowy remizy to około 1 mln 

złotych. Każdy odpowiedzialny wójt  nie podejmie decyzji zaciągania kredytu 

w obecnej sytuacji finansowej gminy. Budżet gminy niczym nie różni się od 

budżetu domowego. Jak nie ma środków to się nie prowadzi inwestycji. 

Należy poczekać na lepszą sytuację finansową. Można by  z programu „Ryby” 

uzyskać około 100 tys. złotych ale to do tej kwoty potrzebne jest jeszcze 

około 900 tys. złotych. 

 

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki   

poinformował o  posiedzeniu komisji w dniu 5.11.2012 o godz. 15.00. 
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Pkt 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  podziękował wszystkim za 

udział  i zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

Kierownik USC                                            Przewodniczący Rady Gminy                     

                                                                             Marek Sadowski 

 

 

 

 

 

 


