
 

                             P R O T O K Ó Ł      N R    45/2018 

  z  XLV sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  30 lipca 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 10 radnych.  Nieobecni radny:  Artur Dzieciuch, Jacek Pytko, Wiesław 

Skład, Michał Rajca, Jan Tałaj.  Radny Stanisław Głowacki przybył na sesję o 

godz. 8:20. 

Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad obecna była Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak. Podczas omawiania  9 i 10 punktów 

porządku obrad na sesji obecna była Bożena Guła  inspektor ds. nieruchomości  

i rolnictwa w Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8:15 do godz.  9:15 .  

 



Pkt 1     

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył obrady XLV  sesji Rady 

Gminy Rytwiany,  powitał  wszystkich  zebranych,  stwierdził  prawomocność  

obrad  i przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLIV. 
3. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2018-2030. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany. 
11. Interpelacje i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  9 głosami. Podczas 

głosowania na sali obrad było obecnych 9 radnych. 

 

Pkt 2 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLIV. 

Protokół z sesji nr 44 został  przyjęty jednogłośnie 9 głosami, w obecności 9 

radnych. 

 

 

 



Pkt 3 

Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zaproponował odczytanie 

protokołu z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów przy omawianiu punktu  

7 porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy 

omawianiu punktu  8 porządku obrad. Radni zaakceptowali propozycję.  

 

Pkt 4 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  poinformował Radę Gminy o:  

- kontynuacji realizacji zadań rozpoczętych w poprzednich miesiącach i 

tygodniach (budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowie dróg 

gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, budowie  budynku 

socjalnego w Kłodzie), 

- nieuzyskaniu odpowiedniej liczby punktów dla wniosku dotyczącego 

modernizacji oświetlenia ulicznego (zabrakło 1 punktu). Wniosek zostanie  

złożony ponownie w kolejnym naborze, 

- uzyskaniu akceptacji dla wniosku dotyczącego pracowni komputerowych   

w szkołach. Wniosek przyjęty do wdrożenia, 

- odbytych konkursach na dyrektorów szkół w Strzegomiu i Sichowie Dużym.  

W szkole w Strzegomiu dyrektorem będzie p. Jolanta Bąk,  w szkole w Sichowie 

Dużym  p. Dorota Karasińska- Kozłowska. 

Pytań nie było. 

 

Pkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2018-2030.  



Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-

2030 przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany w WPF 

spowodowane są wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego 

pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę 

strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę 

wiejską – kwota 20 000 złotych. Zwiększono też wydatki majątkowe na  

przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  

o kwotę 90 000 złotych, zmniejszając jednocześnie wydatki  na zadanie 

wieloletnie dotyczące rozbudowy infrastruktury sportowej oraz doposażenia 

pracowni dydaktycznych w  szkole w Rytwianach. Dokonano weryfikacji 

wydatków na obsługę długu, wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu 

kwoty odsetek od zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty na 

poszczególne lata zgodnie z harmonogramem spłat. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał treść projektu uchwały 

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLV/240/2018 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została 

podjęta jednogłośnie  10 głosami. Podczas głosowania na sali obrad  było 

obecnych 10 radnych. 

 

Pkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok. 

 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Mirosława Szewczyk. Zmiany 

dotyczą min.: 

- zwiększenia planu dochodu i wydatków o kwotę 4 000 złotych (na utrzymanie 

bezdomnych zwierząt w schronisku),  

- zmiany w planie wydatków  na kwotę 114 000 złotych ( zwiększenie wydatków 

o 20 000 złotych na nowe zadanie inwestycyjne przebudowa strażnicy OSP  

w Niedziałkach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską – na 

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zmniejszenie 



wydatków na rozbudowę infrastruktury sportowej w ZSO w Rytwianach  

o 90 000 złotych i zwiększenie wydatków na przebudowę dróg gminnych  

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 90 000 złotych). 

Zmiany te powodują  zmiany w załączniku dotyczącym limitów wydatków na 

wieloletnie planowane przedsięwzięcia do poniesienia w 2018 r. oraz w 

załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r. 

Uchwała nr XLV/241/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

została podjęta jednogłośnie  10 głosami. Podczas głosowania na sali obrad 

było obecnych 10 radnych. 

 

Pkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki odczytał 

protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27.07.2018 r. Komisja 

zapoznała się z propozycją Wójta Gminy dotyczącą emisji obligacji. Gmina 

Rytwiany ma zamiar wyemitować 5000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 

złotych na łączną kwotę 5 000 000 złotych. Emisja obligacji nastąpi poprzez 

propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie 

mniejszej niż 100 osób. Obligacje będą emitowane w seriach w latach 2018 – 

2019. Wykup obligacji nastąpi w latach 2026-2030.  Celem  emisji obligacji jest 

spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu. Emisja obligacji jest alternatywą  do zaciągania kredytu. Może 

być bardziej opłacalna od kredytu. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz dodał, że Gminę Rytwiany czekają duże wydatki. 

Przygotowując budżet na 2018 r. Wójt sygnalizował Radzie Gminy  możliwość 

emisji obligacji. Kredyt bankowy jest mniej korzystny. Na każdy kredyt trzeba 



ogłaszać przetarg, obligacje emituje się raz na kilka lat seriami. Jeżeli nie będzie 

takiej konieczności nie wszystkie serie zostaną wyemitowane. 

Radny Krzysztof Janik zapytał  o oprocentowanie obligacji.  Obligacje 

przeważnie są lepiej oprocentowane od lokat. Wójt powiedział, że w tej chwili 

trudno sprecyzować, ale na pewno mniejsze od kredytu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Stanisław Głowacki dodał, że  aby Gmina 

mogła wyemitować obligacje musi być odpowiednia opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLV/242/2018 w sprawie  emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została podjęta  jednogłośnie  10 

głosami, przy obecnych 10 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach. 

Członek Komisji Rewizyjnej Lech Kędzierski odczytał protokół z posiedzenia 

komisji odbytego w dniu 27 lipca 2018 r. Komisja na posiedzeniu w dniu  

27 lipca 2018 r. zapoznała się z: 

- pisemną odpowiedzią Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

na zarzuty P. Pawelca, 

- decyzją Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach utrzymującą  

w mocy decyzję wydaną przez Kierownika GOPS o uchyleniu prawa do 

świadczenia przyznanego siostrze P. Pawelca, 

oraz wysłuchała wyjaśnień pracownika socjalnego P. Małgorzaty Pawelec. 

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zarzuty wobec Kierownika GOPS w Rytwianach  

są bezzasadne. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak  wyjaśniła,   

że podłożem zażalenia złożonego przez Pana Pawelca jest utrata świadczenia 



przez siostrę. Siostra pana Pawelca z chwilą uzyskania prawa do emerytury 

utraciła prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu 

sprawowania opieki nad bratem. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej nie przysługuje  

w przypadku, gdy opiekun posiada ustalone prawo min. do emerytury. Siostra 

pana Pawelca złożyła odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach od decyzji Kierownika GOPS uchylającej prawo do świadczenia 

opiekuńczego. Samorządowe Kolegium odwoławcze utrzymało w mocy 

zaskarżoną decyzję. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał, czy wszystkie kryteria 

związane z pomocą dla Pana Pawelca zostały spełnione. Kierownik  GOPS Ewa 

Majsak odpowiedziała, że jeżeli pan Pawelec zwraca się do GOPS o pomoc,  

a przepisy prawa pozwalają to taką pomoc otrzymuje. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zaznaczył, że przedmiotem skargi jest świadczenie 

opiekuńcze dla siostry pana Pawelca. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLV/243/2018 w sprawie rozpatrzenia 

skargi Józefa Pawelca na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rytwianach została podjęta jednogłośnie 10 głosami. Podczas 

głosowania  na sali obrad było obecnych 10 radnych. 

 

Pkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023. 

Inspektor ds. nieruchomości i rolnictwa  Bożena Guła przedstawiła uzasadnienie 

do projektu uchwały. Wieloletni program gospodarowania   mieszkaniowym 

zasobem  Gminy Rytwiany na lata 2018-2023 określa podstawowe zasady 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany oraz warunki 

racjonalnego gospodarowania i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej. 

Pytań i dyskusji nie było. 



Uchwała nr  XLV/244/2018 w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023 

została podjęta jednogłośnie 10 głosami. Podczas głosowania na sali obrad było 

obecnych 10 radnych. 

 

Pkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany. 

Inspektor d/s nieruchomości i rolnictwa Bożena Guła  przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. Uchwała określa zasady wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Rytwiany, kryteria 

wynajmowania oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  członków 

wspólnoty samorządowej Gminy Rytwiany. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Uchwała nr XLV/245/2018 w sprawie  zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany została podjęta 

jednogłośnie 10 głosami. Podczas głosowania na sali obrad było obecnych 10 

radnych. 

 

Pkt 11 

Interpelacje i wolne wnioski. 

W interpelacja i wolnych w nioskach głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapoznał radnych z pismem  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18.06.2018 r. znak:DOZ-

PRD.6530.231.2018 dotyczącym udzielenia Kościołowi Rektoralnemu w 

Rytwianach dotacji w wysokości 280 000 złotych – na prace konserwatorskie 

oraz pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w 

Kielcach z dnia 05.07.2018 znak: ZRRiD.D.5124.1.56.2018  w sprawie udzielenia 

dotacji celowej dla Kościoła Rektoralnego w Rytwianach w kwocie 20 000 

złotych na prace konserwatorskie. 



- Radna Irena Pogorzelska w sprawie wykoszenia poboczy przy drogach 

powiatowych i gminnych. 

- Radna Mieczysława Sikora – w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w 

Kłodzie.  Radna  uważa, że remont drogi w Rudzie jest mniej zasadny od 

budowy drogi w Kłodzie (Glinik).  

Wójt odpowiedział, że jeżeli będą środki w budżecie to będzie świetlica. 

Odnośnie drogi w Rudzie to droga ta ujęta jest w protokole szkód i jest 

remontowana, natomiast drogi w Kłodzie tzw. Glinika nie udało się ująć  

w protokole szkód. Wójt Grzegorz Forkasiewicz uważa, że w Kłodzie ważniejszy 

jest remont drogi do Klasztoru i ta droga będzie remontowana. Radna 

Mieczysława Sikora zwróciła uwagę na konieczność remontu  ulicy Leśnej  

w Kłodzie. 

- Radny Lech Kędzierski – przypomnienie w sprawie barierek przy mostach. 

Wójt odpowiedział, że barierki są zamówione. 

- Przewodniczący Rady Gminy w sprawie usunięcia powalonego drzewa przy 

ulicy Kościelnej w Rytwianach. 

 

Pkt 12 

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XLV sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

Kierownik USC                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                  Jerzy  Gwizdowski 

 

 


