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                                      P R O T O K Ó Ł      N R    43/2018 

  z  XLIII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  11 maja 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:  Michał Rajca, Jan Tałaj, Marzena 

Kalek. 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8:05 do godz.  08:50 .  

Pkt 1     

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył obrady XLIII  sesji Rady 

Gminy Rytwiany,  powitał  wszystkich  zebranych,  stwierdził  prawomocność  

obrad  i zaproponował  dodanie  jako punktu  6 do porządku obrad: 

„Sprawozdanie Wójta Gminy Rytwiany z realizacji programu współpracy Gminy 

Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2017”. 

Propozycja zmiany została przyjęta jednogłośnie 11 głosami przy obecnych 11 

radnych podczas głosowania. 

Radny Stanisław Głowacki przybył na sesję o godz. 8:08. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLII. 

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. Sprawozdanie Wójta Gminy Rytwiany z realizacji programu współpracy Gminy Rytwiany 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2017. 

7. Interpelacje i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad sesji, 

 

który został zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami, w obecności 12 radnych. 

 

Pkt 2 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLII. 

Protokół z sesji nr 42 został  przyjęty jednogłośnie 12 głosami, w obecności 12 

radnych. 
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 Pkt 3 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

- podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Termin realizacji zadania został przedłużony aneksem do 9 lipca. Firma  

chciała przedłużyć termin realizacji zadania o 3 miesiące. Ostatecznie  aneks 

przedłuża termin realizacji zadania o 2 miesiące. Wykonano około 50 

oczyszczalni,  żadna  nie została odebrana przez inspektora nadzoru. Zbyt wolno 

usuwane są usterki wskazane przez inspektora nadzoru, 

- podjętych staraniach w celu zakupu lekkiego samochodu pożarniczo – 

gaśniczego dla OSP Szczeka z dofinansowaniem  z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Będzie konieczna zmiana w budżecie gminy w 

celu zabezpieczenia środków na dotację, 

- odbytych negocjacjach w Urzędzie Marszałkowskim dotyczących 

dofinansowania zadania zakupu komputerów dla szkół. W wyniku negocjacji 

obniżono kwotę dofinansowania tylko o 3 200 złotych. 

 

Radny Artur Dzieciuch zapytał czy jest ustalony harmonogram prac przy zadaniu 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt odpowiedział, że  był 

harmonogram, ale firma realizuje zadanie inaczej. Zrobią kilka oczyszczalni w 

jednej miejscowości, w następnej zamontują kilka i przechodzą do następnej. 

Być może  najpierw budują w poszczególnych miejscowościach według jednej 

technologii , potem będą realizować  pozostałe według innej technologii. 
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Pkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2018-2030. 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków, 

zmianie ulega także  deficyt  budżetu. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 23 987 173,64 zł. 

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 878 763,20 zł. Dochody 

ogółem po zmianach wynoszą 25 865 936,84 zł. Wydatki bieżące po zmianach 

wynoszą 23 015 064,92 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 6 354 295 zł. Zostały 

zwiększone o następujące zadania: nowoczesna baza oświatowa w Gminie 

Rytwiany – kwota 12 000 zł;  projekt Świętokrzyska odnowa wsi – kwota 10 000 

zł. Ogółem wydatki wynoszą 29 369 359,02 zł. Zostały zwiększone przychody o 

wolne środki wprowadzone do budżetu w kwocie 633 969,04 zł a w związku z 

tym zwiększono wydatki, co wpłynęło na zwiększenie  deficytu budżetu do 

kwoty 3 503 423,08 złotych. Deficyt zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi w części z wolnych środków oraz wpływami ze sprzedaży 

papierów wartościowych (obligacji). 

Pytań i dyskusji nie było.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XLIII/231/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
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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. 

Zmiany  w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zwiększono plan wydatków o kwotę 633 969,04 zł  z przeznaczeniem  min. na 

zabezpieczenie udziału własnego do planowanych wydatków inwestycyjnych:  

odbudowy dróg „powodziowych”,   Nowoczesna baza oświatowa w Gminie 

Rytwiany, zadania Świętokrzyska odnowa Wsi oraz zabezpieczono dotację do  

zakupu  samochodu dla OSP Szczeka. Wydatki  będą pokryte z wprowadzonych 

wolnych środków do budżetu. Do zadań inwestycyjnych rocznych dopisano  

dwa nowe zadania: Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany  oraz 

Projekt  Świętokrzyska Odnowa Wsi. Zmianie ulega kwota zabezpieczona na 

zadanie przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych i wynosi 280 000 złotych. W przychodach i rozchodach budżetu w 

2018 r.  wprowadzono wolne środki w kwocie 633 969,04 zł.  W  dotacjach 

celowych wpisano nowe zadanie – zakup samochodu strażackiego dla OSP 

Szczeka. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLIII/232/2018  w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie 12 głosami, przy 

obecnych 12 radnych podczas głosownia. 
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Radny Krzysztof Janik podziękował Radzie Gminy za zabezpieczenie dotacji  na 

zakup samochodu dla OSP Szczeka. 

 

Pkt 6 

Sprawozdanie Wójta Gminy Rytwiany z realizacji programu współpracy Gminy 

Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2017. 

Sprawozdanie Wójta przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska. 

Radni otrzymali sprawozdanie w wersji papierowej. 

Nie zgłoszono uwag do  sprawozdania. 

Pkt 7 

Interpelacje i wolne wnioski. 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poinformował, że  

wystosowano zaproszenie do  Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w 

Staszowie. Pan Dyrektor nie przybył na sesję. W dniu wczorajszym był w 

Urzędzie Gminy w Rytwianach i poinformował, że nie może uczestniczyć w 

sesji.  

Radna Irena Pogorzelska zakomunikowała, że niektórzy mieszkańcy Święcicy nie 

czekając na Zarząd Dróg remontują mostki we własnym zakresie.  Mostki od 

początku były źle wykonane. 
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- Radny Jacek Pytko – zapytał, czy zmieniło się coś odnośnie  określenia 

terenów zalewowych. Wójt odpowiedział, że na  razie nic nie wiadomo. Radny  

poprosił o wykoszenie trawy na placu zabaw. 

- Radny Lech Kędzierski w sprawach: barierek przy mostach przy ulicach 

Radziwiłła i Kościuszki. Wójt odpowiedział, że barierki będą zamontowane. 

- Radna Irena Pogorzelska poprosiła o  ustawienie koszy na śmieci przy 

tablicach ogłoszeń. 

- Radny Artur Dzieciuch – w sprawie wymiany starych, zniszczonych tablic z 

nazwami ulic w Strzegomku. Wójt odpowiedział, że część tablic wymieniono, 

ale nie ma środków finansowych na wymianę wszystkich. 

- Radny Kazimierz Filipowicz w sprawie skierowania koparki do Pacanówki oraz 

wyrównania  ubytków w drodze. 

Pkt 8 

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim za 

udział i zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                              Jerzy  Gwizdowski 


