
 

 

                                      P R O T O K Ó Ł      N R    40/2018 

  z  XL sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  30 stycznia 2018 r.   

 w  siedzibie Urzędu Gminy  w Rytwianach. 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/  Radni według załączonej listy obecności    

2/  Grzegorz  Forkasiewicz - Wójt Gminy Rytwiany 

3/  Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska 

4/  Mirosława Szewczyk - Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/  Sołtysi według załączonej listy obecności. 

Obecnych 14 radnych.  Nieobecni radny:  Michał Rajca. 

Podczas omawiania drugiego punktu porządku obrad na sesji obecny był 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach Andrzej Falasa. 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8:10 do godz.  10:40 . Od godz. 9:55 do godz. 10:10 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zarządził przerwę w obradach 

sesji. 

Radny Artur Dzieciuch  o godz. 9:15 opuścił obrady sesji. 

Radni:  Jan Tałaj  i Jacek Pytko  o godz. 9:55 opuścili obrady sesji. 

 

 



 

Pkt 1     

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył obrady XL  sesji Rady 

Gminy Rytwiany,  powitał  wszystkich  zebranych,  stwierdził  prawomocność  

obrad  i przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez  nowo wybranego radnego. 

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXIX. 

4. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

5. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

6. Informacja o pracy komisji stałych Rady Gminy za 2017 rok. 

7. Plan pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2018-2030. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rytwianach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Rytwiany. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży 

pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

projektów statutów sołectw. 

16. Interpelacje i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 13 głosami. Podczas 

głosowania było obecnych 14 radnych. Radny Kazimierz Filipowicz nie brał 

udziału w głosowaniu przed złożeniem ślubowania. 



Pkt 2 

Złożenie  ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach  Andrzej Falasa  

wręczył  nowo wybranemu radnemu Kazimierzowi Filipowiczowi zaświadczenie 

o wyborze na radnego Gminy Rytwiany. Następnie przewodniczący odczytał 

treść  ślubowania radnego: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 

Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 

uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – a radny 

Kazimierz Filipowicz wypowiedział słowa:  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Pkt 3 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXIX. 

Protokół z sesji nr XXXIX został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami przy 

obecnych 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

Pkt 4 

Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poprosił przewodniczących 

komisji o odczytanie protokołów z posiedzeń komisji. 



- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Dzieciuch odczytał protokół z 

posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30.01.2018 r. Komisja na posiedzeniu 

ustaliła plan pracy na 2018 rok. 

- Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Irena Pogorzelska odczytała 

protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Lokalnego i Komisji Budżetu i Finansów 

(posiedzenia łączone),  odbytego w dniu 11.01.2018 r. Komisje  na posiedzeniu 

rozpatrywały temat opłaty za odpady  komunalne,   pozytywnie zaopiniowały 

proponowane stawki opłaty za gospodarowanie  tymi odpadami oraz ustaliły 

plany pracy na  2018 rok. 

Pytań nie było. 

 

Pkt 5 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych  o: 

- złożonym wniosku  do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na zadanie 

pn. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania  technologii 

informacji komputerowych (zakup komputerów, laptopów, wyposażenia do 

pracowni komputerowych w szkołach), 

- uzupełnieniu wniosków na rewitalizację Rytwian i modernizację oświetlenia 

ulicznego. Trwa ocena formalna wniosków. 

Pytań nie było. 

 

 



Pkt 6 

Przewodniczący wszystkich komisji przedstawili informację o pracy 

poszczególnych komisji  za 2018 rok. 

 - Komisja Rozwoju Lokalnego odbyła w 2017 roku 5 posiedzeń. 

1/ Posiedzenie w dniu 13.02.2017  -  plan pracy komisji. 

2/ Posiedzenie w dniu 20.03.2017 – zaopiniowanie funduszu sołeckiego, sprawy 

różne. 

3/ Posiedzenia:  w dniu 25.04.2017, 30.05.2017 – przegląd dróg gminnych, 

powiatowych, przegląd rowów. 

4/ Posiedzenie w dniu 28.08.2017 -  przystanki komunikacyjne. 

- Komisja Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych  

odbyła w 2017 roku  3 posiedzenia. 

1/ Posiedzenie w dniu 13.02.2017 – plan pracy komisji. 

2/ Posiedzenie w dniu 25.05.2017 –  ustalenie  pensum dla nauczycieli, sprawy 

ogólne. 

3/ Posiedzenie w dniu 19.12.2017 – opinia budżetu na 2018 r. 

 

- Komisji Budżetu i Finansów odbyła w 2017 r. 3 posiedzenia. 

1/ Posiedzenie w dniu 13.02.2017   – plan pracy komisji. 

2/ Posiedzenie w dniu 24.03.2017  - zaopiniowanie  uchwał w sprawie funduszu 

sołeckiego, w sprawie uchylenia uchwały o likwidacji Gminnego zakładu 

Komunalnego w Rytwianach. 

3/ Posiedzenie w dniu 09.11.2017 – zaopiniowanie stawek podatkowych na 

2018 rok. 

  



- Komisja Rewizyjna odbyła w 2017 roku 2 posiedzenia. 

1/  Posiedzenie w dniu 13.02.2017  – plan pracy komisji. 

2/  Posiedzenie w dniu 09.05.2017    – omówienie sprawozdań związanych z 

wykonaniem budżetu, opracowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium za 2016 rok. 

Pytań nie było. 

 

Pkt 7 

Plan pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2018 rok. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Wiesław Skład przedstawił plan następujący pracy komisji na 2018 rok: 

 

 Analiza  projektów uchwał w zakresie działalności komisji. 
 

STYCZEŃ 
 
- Ustalenie planu pracy komisji na 2018 rok. 
 
MARZEC – KWIECIEŃ 
- Podsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych  
  w Gminie oraz przegląd stanu strażnic. 
MAJ 
- Organizacja Dnia Dziecka w szkołach (konkursy, wycieczki). 
CZERWIEC 
- Informacja o stanie przygotowań do 100-lecia niepodległości w placówkach 
oświatowych. 
- Podsumowanie wyników egzaminacyjnych, konkursowych oraz zakończenie 
roku szkolnego 2017/2018. 
SIERPIEŃ 
- Przegląd w placówkach oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego 
2018/2019. 
WRZESIEŃ 
- Podsumowanie działalności za I półrocze 2018 r. Gminnego centrum Kultury, 
Sportu i Informacji Turystycznej. 



 
 
PAŹDZIERNIK 
- Podsumowanie działalności komisji za rok 2018 i placówek oświatowych. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Dzieciuch przedstawił następujący 

plan pracy komisji na 2018 rok: 

STYCZEŃ 
- Plan pracy komisji na 2018 r. 
 
KWIECIEŃ/MAJ 
- Analiza i opinia o wykonaniu budżetu gminy Rytwiany za 2017 rok. 
LIPIEC/SIERPIEŃ 
- Kontrola wykonania plany finansowego pod względem celowości wydatków za 
rok 2017 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rytwianach. 
- Kontrola wykonania planu finansowego pod względem celowości wydatków 
za rok 2017  Gminnej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Święcica. 
 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego przedstawiła  następujący plan 

prac y komisji na 2018 rok:  

I kwartał: 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy Rytwiany 

 Spotkanie z Komendantem Policji Powiatowej w Staszowie 

 Spotkanie z Komendantem Gminnej Straży Pożarnej(ocena jednostek 
OSP na terenie gminy)  

 Utrzymanie dróg powiatowych, chodników w sezonie zimowym- 
jednakowy standard utrzymania nie tylko w mieście-Spotkanie z 
Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i Starosty Powiatu 
Staszowskiego. 

 Ocena mostków nad ciekami wodnymi będącymi własnością gminy i 
powiatu. 

 Gospodarka odpadami  komunalnymi, analiza stawek na 2018r. 

  Wypracowanie stanowiska w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

 Analiza i opiniowanie projektów uchwał 

 Sprawy bieżące 



 

 

II kwartał: 

 Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2017rok. 

 Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Rytwianach-świetlice ich 
funkcjonowanie, propozycje dla dzieci i młodzieży na ferie i wakacje. 

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach 

 Gminnego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rytwianach. 

 Omówienie bieżących spraw poszczególnych sołectw, 
przedstawienie działań w zakresie promocji-spotkanie  

z sołtysami i radnymi. Propozycje i analiza działań związanych z propagowaniem 

zdrowego trybu życia. Opieka nad osobami starszymi-zakres potrzeb. 

Ocena gminnych placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa i czystości. 

Ocena stanu utrzymania ścieżek rowerowych, oraz możliwości ich rozbudowy. 

III kwartał: 

 Informacja kierowników jednostek organizacyjnych gminy  
z realizacji zadań za I półrocze 2018r. 

 Propozycje wniosków radnych, sołectw i jednostek organizacyjnych do 
budżetu na 2019r. 

 Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

 Przygotowanie obchodów do 100 rocznicy Niepodległości Polski. 
 IV kwartał: październik, listopad do wyborów samorządowych  

   w 2018r.  

 Analiza stawek podatkowych i lokalnych 

 Sprawy bieżące 

 Sprawozdanie za okres od stycznia do listopada 2018r.  
 

Komisja Rozwoju Lokalnego dopuszcza za właściwe dokonywanie zmian i 

uzupełnień w planie pracy. 

Może to dotykać zarówno tematyki, jak i terminów realizacji zadań. 

18 rok: 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Stanisław Głowacki przedstawił 

następujący plan pracy komisji na 2018 rok: 

 



STYCZEŃ      -  Opracowanie planu pracy. 

                        -  Analiza  gospodarki odpadami (koszty, stawki). 

KWIECIEŃ     -  Ocena wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

LIPIEC            -  Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r                  

LISTOPAD      -  Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2019 r 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przedstawił następujący plan 

pracy  Rady na 2018 rok: 

    STYCZEŃ         - Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2018 r.  

                         - Zmiany w budżecie Gminy. 

 MARZEC        - Zatwierdzenie lub odrzucenie Funduszu Sołeckiej   

 MAJ                - Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. 

                              i  udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy. 

CZERWIEC        - Dokonanie przeniesień w budżecie gminy w okresie I półrocza   

                        2018 r. 

                                - Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017r. 

                                  Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki     

                         Zdrowotnej wRytwianach. 

SIERPIEŃ           - Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok. 

PAŹDZIERNIK    -  Informacja o stanie oświaty w gminie. 

                                 -  Informacja o oświadczeniach majątkowych 
                                 -  Podsumowanie pracy Rady Gminy za lata 2014-2018. 

LISTOPAD         - Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2019 r. 

                                  - Dokonanie przeniesień w budżecie gminy na 2018 r 

 

Pytań i dyskusji nie było. 



Uchwała nr XL/210/2018  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Rytwiany oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

Pkt  8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2018-2030. 

Zmiany w WPF przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany 

spowodowane są zarządzeniami wydanymi w styczniu  przez Wójta oraz 

uchwałą budżetową. 

Dochody bieżące poi zmianach wynoszą 23 734 920,76 złotych zostały 

zwiększone dotacją przeznaczoną na realizacje projektu pn. „Aktywizacja 

społeczno – zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany”. 

Kwota dotacji 25 547 złotych. Zwiększone zostały także wpływy z podatków i 

opłat o kwotę 16 839 złotych.  Dochody  majątkowe nie uległy zmianie. 

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 25 613 683,96 złotych. Wydatki bieżące  

po zmianach wynoszą 22 480 843 złotych. Zostały zwiększone o kwotę 

wydatków przeznaczonych na wyżej wymieniony projekt  „Aktywizacja 

społeczno – zawodowa …”Ogółem wydatki na ten projekt w 2018 roku wynoszą 

139 598 złotych. Wydatki majątkowe wynoszą 6 002 295 złotych. 

Radny Artur Dzieciuch zapytał o projekt „Aktywizacja  społeczno –zawodowa…” 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk wyjaśniła, że jest to kontynuacja wcześniej 

prowadzonego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej (kursy, szkolenia). 

Więcej pytań nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie.  Uchwała nr  XL/211/2018  w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami. Podczas głosowania na sali obrad było obecnych 14 

radnych. 

 

Pkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy  Mirosława Szewczyk. Zmiany 

spowodowane są min. wprowadzeniem projektu „Aktywizacja zawodowa ”, 

zwiększenie wydatków o dochody z zewnątrz, zabezpieczeniem udziału 

własnego do tego projektu.   Dodano zadanie inwestycyjne roczne: Rozwój 

edukacji, kształcenia ogólnego w zakresie stosowania technologii informacji 

komputerowych. Wykonując uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wprowadzono także zmiany w uchwale  nr XXXIX/203/2017 w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2018 rok  i  § 2 pkt 5 otrzymuje  brzmienie: „Wydatki na 

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej  oraz innych  źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 

realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 488 828 złotych, a/ wydatki 

bieżące 99 808 złotych, b/ wydatki majątkowe 2 389 020 złotych”. 

Radna Mieczysława Sikora zapytała o 80 000 złotych na przebudowę dróg. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że będą przeznaczone na  

przebudowę  dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, 

ostatnich odcinków dróg ujętych w protokole szkód powodziowych. 



Radny Artur dzieciuch zapytał o wydatki majątkowe 6000 złotych ujęte w WPF 

przy zadania „Aktywizacja zawodowa…”. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest 

to kwota 6 000 000 złotych i są to wydatki majątkowe ogółem niezwiązane z  

programem aktywizacji zawodowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XL/212/2018  w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami. Podczas 

głosowania na sali obrad było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu  Gminnemu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Rytwianach. 

Radni przed rozpoczęciem sesji otrzymali nowe projekty statutu – 

uwzgledniające sugestie  Rady Społecznej GSPZOZ. 

Sekretarz Gminy  Marianna Stryszowska przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. Powodem nadania nowego statutu są zmiany w ustawie o działalności 

leczniczej.  Cele, organy i struktura zakładu pozostają bez zmian. Zmiany 

dotyczą nazewnictwa, obowiązków kierownika zakładu. Statut należy 

dostosować do obowiązujących przepisów prawa i aktualnych potrzeb w 

zakresie świadczenia usług leczniczych. Projekt statutu został pozytywnie 

zaopiniowany  przez Radę Społeczną GSPZOZ. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Uchwała nr XL/213/2018 w sprawie  nadania statutu dla Gminnego 



Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami, przy obecnych 14 radnych podczas 

głosowania. 

 

Pkt  11 

Podjęcie uchwały w sprawie  udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z 

budżetu Gminy dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska. 

W związku zuchwaleniem nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

należy określić na nowo tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół, w których realizowane jest obowiązek szkolny. Sekretarz wniosła 

autopoprawkę do projektu, mianowicie w § 3 ust. 1 termin składania informacji 

miesięcznej ustala się do 15 – tego każdego miesiąca. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XL/214/2018 w  sprawie trybu udzielania i 

rozliczania  dotacji dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania została podjęta jednogłośnie  13 glosami, przy obecnych 13 

radnych podczas głosowania. 

                                                                 

Pkt 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Grzegorz Forkasiewicz. Opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były zmieniane od 2012 roku. 

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów, wzrost kosztów  transportu o 30% w 

stosunku do 2017 roku  powoduje konieczność ustalenia nowej stawki opłaty za 

odpady.  Konieczne jest podniesienie stawek od 1 mieszkańca o 1 złotych w 

przypadku gdy odpady będą segregowane, a o 2 złote od 1 mieszkańca w 

przypadku braku segregacji  odpadów. Ponadto proponuje się zastosowanie 

ulgi 50% dla rodzin wielodzietnych  pod warunkiem, ze odpady będą 

segregowane. Stawki opłaty zostały pozytywnie zaopiniowane na wspólnym 

posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów oraz  Rozwoju Lokalnego.  

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska dodała, że ulga będzie miała 

zastosowanie do rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o karcie Dużej 

Rodziny. 

 - Radny Lech Kędzierski zapytał o ilość deklaracji składanych w domu, w którym 

mieszka np. 12 osób.  Sekretarz Gminy wyjaśniła, że  jedną deklaracje będzie 

składał właściciel budynku. 

- Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał, czy są przypadki  

unikania odpłatności za odpady. Wójt odpowiedział, że zdarzają się pojedyncze  

przypadki. 

- Radny Jan Tałaj wyraził opinię, że brązowe worki na odpady nie są potrzebne, 

przecież odpady te mogą być wykorzystane w gospodarstwach jako naturalny 

nawóz. 

Wójt odpowiedział, że takie są przepisy prawa. 

- Radny Krzysztof Janik zapytał, czy PSZOK w Kłodzie funkcjonuje oraz jeżeli ktoś 

spóźni się z  wystawieniem odpadów to czy może  indywidualnie  dostarczyć do 



punktu odbioru.  Radny postuluje rozważenie możliwości  zwiększenia 

częstotliwości odbioru odpadów  przynajmniej z  obszarów  gęściej 

zaludnionych. 

Wójt odpowiedział, że PSZOK nie funkcjonuje. Jeżeli ktoś chce może 

indywidualnie dostarczyć odpady do Rzędowa, ale tylko segregowane. Co do 

częstotliwości odbioru odpadów to można częściej odbierać odpady ale należy 

liczyć się z większymi kosztami, a co za tym idzie zwiększeniem stawki opłaty. 

Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XL/215/2018  w sprawie  wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie  13 głosami, przy 

obecnych 13 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 13 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska  przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

W związku z wprowadzeniem ulgi w wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi konieczne jest ustalenie nowego wzoru deklaracji. 

Pytań nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść  projektu uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XL/216/2018 w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany została 

podjęta jednogło0snie  11 głosami. Podczas głosowania na sali obrad było 

obecnych 11 radnych. 

 

Pkt 14 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych 

straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Grzegorz Forkasiewicz. 

Wójt zaproponował w projekcie uchwały stawki : 15 złotych za każdą godzinę 

udziału w działaniach  ratowniczych oraz 7 złotych za każdą godzinę  udziału w 

szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Rytwiany. Stawki ekwiwalentu nie były podwyższane od 2008 roku. 

Zaproponowane stawki ekwiwalentu uwzględniają zarówno potrzebę 

zwiększenia ekwiwalentu jak również możliwości budżetu Gminy. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał treść projektu uchwały 

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XL/217/2018 w sprawie  ustalenia 

ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych została podjęta 

jednogłośnie  11 głosami. Podczas głosowania było obecnych 11 radnych. 

 

 



 

Pkt 15  

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych projektów statutów sołectw. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska. 

Sekretarz poinformowała, że statuty wszystkich sołectw Gminy Rytwiany 

wymagają dostosowania do organizacji i zakresu działania sołectw oraz do 

obowiązujących przepisów prawa. Projekt uchwały określa  zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami  Gminy Rytwiany w sprawie 

statutów sołectw Gminy Rytwiany. Konsultacje polegać będą na kierowaniu do 

Urzędu Gminy Rytwiany pisemnych opinii, wniosków, uwag mieszkańców 

sołectw do projektów statutów. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XL/218/2018  w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych projektów statutów sołectw została 

podjęta jednogłośnie  11 głosami. Podczas głosowania na sali obrad było 

obecnych 11 radnych. 

 

Pkt 16 

Interpelacje i wolne wnioski. 

 



W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Krzysztof Janik przedstawił  pismo  mieszkańców wsi Szczeka  w sprawie  

budowy drogi gminnej łączącej Szczekę  z Niedziałkami. Droga jest w bardzo 

złym stanie, utrudniony jest dojazd do pól. 

Obecny na sesji Pan Skwarciak Edward mieszkaniec wsi Szczeka powiedział, że 

mieszkańcy  we własnym zakresie  próbowali remontować drogę, ale 

„zasypywanie dołków” nic nie daje. Kiedyś droga miała 5 m szerokości, obecnie 

jest wąska  i ma 3 m szerokości.  Kombajn nie może dojechać do pól. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że  obecnie nie ma pieniędzy w 

budżecie na remont drogi. Można podjąć działania w celu ustalenia szerokości 

drogi.  

-  Pan Edward Skwarciak poprosił Wójta Grzegorz Forkasiewicza o informację  

jaką kwotę Gmina Rytwiany przeznacza na bezdomne psy. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że około 23 000 złotych w skali roku. 

- Radna Marzena Kalek zapytała o powód odwołania wizyty Prezydentowej RP 

w Sichowie Dużym. 

Wójt odpowiedział, że z przyczyn zdrowotnych. 

- Radny Kazimierz Filipowicz  - poinformował, że mieszkańcy Pacanówki  

zgłaszają zastrzeżenia  w zakresie montażu przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 - Radna Mieczysława Sikora powiedziała, że mieszkańcy Kłody też zgłaszają 

zastrzeżenia. 



Wójt odpowiedział, że oczyszczalnie są jeszcze nieodebrane, a zastrzeżenia są 

zgłaszane do  wykonawcy. 

- Radny Lech Kędzierski –  zapytał, czy  działki  usytuowane przy ulicy Łąkowej  

w Rytwianach  (po lewej stronie) są to tereny „zalewowe”. 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział,  że należy sprawdzić u pracownika  

Referatu Inwestycji  p. Dominiki  Kucy-Mas. 

 

Pkt 17 

Zamknięcia obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Jerzy  Gwizdowski 

 

 

 

 

 

 



 


