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                                      P R O T O K Ó Ł      N R    42/2018 

  z  XLII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  27 kwietnia 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 12 radnych.  Nieobecni radni: Jacek Pytko, Krzysztof Janik, Artur 

Dzieciuch. 

Podczas omawiania  6 i 7 punktu porządku obrad obecna była Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak. 

 

II. Przebieg obrad: 
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Obrady sesji trwały od godz. 8:10 do godz.  09:30 .   

 

 

 

Pkt 1     

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył obrady XLII  sesji Rady 

Gminy Rytwiany,  powitał  wszystkich  zebranych,  stwierdził  prawomocność  

obrad  i przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLI. 

3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2018-2030. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 

rok. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Rytwiany. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych OPS w okresie od 01.01.2017 do 

31.12.2017 r. 

8. Interpelacje i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 
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Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami, w obecności 12 

radnych. 

 

Pkt 2 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLI 

Protokół z sesji nr 41 został  przyjęty jednogłośnie 12 głosami, w obecności 12 

radnych. 

 

 

 

Pkt 3 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

 

Wójt Gminy poinformował o pracy w okresie między sesjami, a mianowicie o: 

- kontynuacji prac przy budowie budynku socjalnego w Kłodzie. Praktyczne 

budynek jest w stanie surowym. Wszystko wskazuje na to, że  zadanie zostanie 

wykonanie w terminie zawartym w umowie, 

- postępie prac przy  budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wiadomo, 

że termin realizacji zadania nie zostanie dotrzymany. Firma wystąpiła z 

wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania. Aneks do umowy 

analizują prawnicy Urzędu, 

- wydanej nowej decyzji lokalizacyjnej na budowę hali sportowej w Rytwianach, 
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- podpisanej umowie za zakup sprzętu pożarniczego dofinansowanego przez 

Ministra Sprawiedliwości. Doposażone zostaną jednostki OSP w Rytwianach, 

Sichowie Dużym i Strzegomiu,  

- złożonym wniosku na dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Długiej w 

Kłodzie. Czekamy na ocenę wniosku, 

- pozytywnej ocenie i rozstrzygnięciu wniosku na dofinansowanie zakupu 

komputerów dla  wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę. Urząd 

Marszałkowski niektóre koszty chce  zaliczyć  jako niekwalifikowane i tym 

samym zmniejszy się kwota dofinansowania zadania. Gmina będzie prowadziła 

negocjacje aby wszystkie koszty ujęte we wniosku zaliczyć jako koszty 

kwalifikowane. 

-  uzyskaniej informacji, że w czerwcu zostanie ogłoszony nabór wniosków na 

dofinansowanie wyposażenia różnych pracowni szkolnych. Urząd Gminy 

przygotuje wnioski dla wszystkich trzech szkół. Na sesji w maju należy 

zabezpieczyć kwotę 10 tys. złotych na opracowanie  studium wykonalności do 

wniosku. 

- otrzymaniu promesy na odbudowę 6 odcinków dróg zniszczonych w wyniku 

nadmiernych opadów.  Na sesji w maju należy dokonać przesunięć środków w 

budżecie aby zabezpieczyć udział własny do tego zadania, 

- pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku na rewitalizację Rytwian. Łączna kwota 

dofinansowania to prawie 3 mln złotych. 

 

Pkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
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Rytwiany na lata 2018-2030. 

 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że główny powód zmian w WPF i 

budżecie to konieczność zakupu pieca c.o. do szkoły w Strzegomiu. Piec uległ 

awarii i  trzeba zakupić nowy. Wójt zaproponował przesunięcie środków w 

kwocie 48 000 złotych z zabezpieczonych na  budowę hali sportowej w 

Rytwianach na zakup pieca. Kwota o którą zmniejszono wydatki na budowę hali 

zostanie przeniesiona  do wydatkowania  na 2019 rok.  

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk w uzupełnieniu dodała, że dochody 

bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 23 794 027,68 zł. Dochody 

majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 878 763,20 zł. Dochody ogółem po 

zmianach wynoszą 25 672 790,88 złotych. 

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 22 539 949,92 zł. 

Wydatki majątkowe wynoszą 6 002 295 zł. Ogółem wydatki wynoszą  

28 535 944,92 złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLII/229/2018 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została 

podjęta jednogłośnie 12 głosami. Podczas głosowania było obecnych 12 

radnych. 

 

Pkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok. 
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Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany głównie dotyczą  zmniejszenia wydatków na 2018 rok na zadanie 

dotyczące budowy hali sportowej w Rytwianach z przeznaczeniem na zakup  

pieca c.o. do szkoły w Strzegomiu. Wymiana kotła c.o. została ujęta jako roczne 

zadanie inwestycyjne na 2018 rok. 

Radna Mieczysława Sikora zapytała o zadanie modernizacji oświetlenia 

ulicznego w kwocie 4300 000 złotych.  

Wójt odpowiedział, że kwota ta dotyczy złożonego wniosku na dofinansowanie 

zadania modernizacji oświetlenia ulicznego (wymiana lamp ulicznych na 

ledowe).  

Radna Mieczysława Sikora zapytała, czy będzie możliwość  montażu 

dodatkowych lamp czy tylko wymiana istniejących. Wójt odpowiedział, że 

pojedyncze lampy pewnie będą montowane. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał treść projektu uchwały 

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLII/230/2018 w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie 12 głosami. Podczas 

głosowania było obecnych 12 radnych. 

 

Pkt 6 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Rytwiany. 
 

Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Rytwiany radni 

otrzymali w wersji papierowej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa 

Majsak wyjaśniła, że ocenę zasobów  pomocy społecznej przygotowuje się w 
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oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  Jest to analiza 

budżetu za lata ubiegłe 2015-2017 oraz prognoza na lata 2018 i 2019. 

Kierownik OPS Ewa Majsak zwróciła uwagę na problem braku psychologa. Jest 

także problem  wzrostu ilości starszych, samotnych osób kwalifikujących się do 

umieszczenia w domach pomocy społecznej. Za pobyt takich osób płaci Gmina.  

Nie było uwag do oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 

 

 

 

Pkt 7 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak 

przedstawiła sprawozdanie  z realizacji zadań za 2017 rok.  Radni otrzymali 

sprawozdanie  w formie papierowej. 

Nie było uwag do sprawozdania. 

Radny Jan Tałaj zapytał, czy budowa  domu socjalnego w Kłodzie będzie 

powiązana  z domami pomocy społecznej. Dla kogo ten dom będzie 

przeznaczony, czy opieka społeczna będzie miała z tego korzyść. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że mieszkania socjalne przeznaczone 

będą w pierwszej kolejności dla osób mieszkających w budynku starej biblioteki 

w Sichowie Dużym. Mieszkają tam 3 rodziny. Gmina jest zobowiązana posiadać 

lokale socjalne, aby w razie sytuacji np. losowej,  gdy ktoś utraci mieszkanie czy 

dom – można było zapewnić warunki mieszkaniowe takiej osobie czy rodzinie. 

Kierownik OPS Ewa Majsak  odpowiedziała, że dla opieki społecznej na pewno 

jest korzystne. Lokale socjalne w każdej gminie są potrzebne. 
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Pkt 8 

Interpelacje i wolne wnioski. 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Gwizdowskiego, Sekretarz 

Gminy Marianna Stryszowska zapoznała radnych z wyrokiem Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach  Sygn. Akt II SA/Ke 20/18  stwierdzającym 

nieważność   § 16 punktu 1 oraz punktu 2 litera c  uchwały Rady Gminy 

Rytwiany nr XLV/245/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że będzie  nowy regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

- Radna Irena Pogorzelska  w sprawie  zaproszenia na sesję Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych. 

Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowski  odpowiedział, że na następną sesję 

zaprosi  Dyrektora ZDP w Staszowie. 

- Radny Wiesław Skład poprosił o przygotowanie wniosku w sprawie  

oczyszczenia brzegów rzeki Czarnej w pobliżu mostu w Rytwianach.  

Wójt Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że zostanie przygotowane pismo do 

„Wód Polskich”. 

- Radny Kazimierz Filipowicz w sprawach: usunięcia usterek w zamontowanych 

oczyszczalniach,  przepustu. 
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- Radna Irena Pogorzelska zasygnalizowała przypadki braku pokryw do 

oczyszczalni ścieków. 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że nie jest zadowolony ze współpracy z 

firmą  realizującą zadanie. Jak do tej pory żadna z oczyszczalni nie została 

odebrana. 

- Radna Mieczysława Sikora  w sprawach:  chodnika przy ulicy Długiej -  jaki to 

będzie koszt, złego stanu drogi przy budynku starej szkoły w Kłodzie i ulicy 

Leśnej, budowy drogi „Glinik” – czy jest szansa. 

Wójt odpowiedział, że  jest zamiar budowy 660 mb chodnika . Koszt 350 tys. 

złotych. Wniosek na dofinansowanie tego zadania został złożony, w połowie 

maja  będzie rozstrzygnięcie. 

Odnośnie remontów dróg Wójt odpowiedział, że należy w pierwszej kolejności 

zabezpieczyć środki na odbudowę tzw. powodziówek.  Jeżeli będą wolne środki 

to będą remontowane drogi. Nie ma wystarczających środków aby zrobić 

wszystkie remonty. 

- Radna Marzena Kalek – w sprawie ubytków  w nawierzchni  drogi w Sydzynie 

(na zakręcie). Wójt  Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że ubytki zostaną 

uzupełnione. 

- Radny Wiesław Skład zasugerował, czy nie należałoby się zastanowić nad 

zatrudnieniem inspektora nadzoru, aby był to człowiek ze stronu Urzędu. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że nie ma co narzekać na inspektora 

nadzoru przy budowie  przydomowych oczyszczalni. Chodzi o słabą reakcję 

firmy na zgłaszane nieprawidłowości. 
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- Radny Lech Kędzierski – przypomina o barierce przy moście przy ulicy 

Radziwiłła w Rytwianach. Wójt odpowiedział, że sprawa jest zgłoszona do 

załatwienia. 

- Radny Michał Rajca – w  sprawie zamontowania barierki przy moście przy ulicy 

Kościuszki w Rytwianach  w pobliżu posesji P. Pabiana. Jest tam niebezpiecznie. 

- Radna Irena Pogorzelska w sprawie zadbania o place zabaw, wykoszenia 

trawy. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że Gmina ma za mało pracowników, 

którzy  koszą trawę. Nie ma chętnych do pracy w grupie  interwencyjnej. Wójt 

zasugerował poprosić  strażaków ze Święcicy o wykoszenie trawy na placu 

zabaw. 

- Radny Lech Kędzierski w sprawie oświetlenia przy ulicy Łąkowej w 

Rytwianach. Słup oświetlenia ulicznego usytuowany jest na posesji P. 

Sebastiana Bryka i nie  oświetla ulicy. 

Wójt odpowiedział , że wniosek w sprawie modernizacji oświetlenia  został 

złożony ale  jeszcze nie jest rozpatrzony. Gmina nie będzie zmieniała 

usytuowania słupów. 

- Radna Zofia Mazanka – w  sprawie zamontowania  2 słupów oświetlenia 

ulicznego  „na Węgierce” w Sichowie Dużym.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że następna sesja odbędzie się  

prawdopodobnie 9 maja. Przypomniał o  upływającym terminie składania 

oświadczeń majątkowych. Przypomniał o składce na organizację  Dnia Dziecka. 

Zaprosił wszystkich na uroczystość 3 Maja – Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, 

złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych, piknik patriotyczny. 
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Pkt 9 

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XLII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                   Jerzy  Gwizdowski 

 

 

 


