
 

                             P R O T O K Ó Ł      N R    46/2018 

  z  XLVI sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  31 sierpnia 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 11 radnych.  Nieobecni radny:  Michał Rajca, Wiesław Skład, Jacek 

Pytko, Jan Tałaj. Radni  Krzysztof Drzazga i Mieczysława Sikora opuścili obrady  

o godz. 9:50. 

Obrady sesji trwały od godz. 8:05 do godz. 10:20. 

II. Przebieg obrad: 

Pkt 1     

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył obrady XLVI  sesji Rady 

Gminy Rytwiany,  powitał  wszystkich  zebranych,  stwierdził  prawomocność  

obrad  i  zaproponował zmianę porządku obrad sesji poprzez dodatnie jako 

punktu 3 odczytanie protokołu z posiedzenia komisji i jako punktu 4  podjęcie 

uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 



1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Rytwiany.  

Radni jednogłośnie 11 głosami wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach  

i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany. 

5. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I półrocze 2018 roku  

w tym: 

a/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

b/ informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niżej wymienionych jednostek 

za I półrocze 2018 roku uwzględniająca w szczególności stan zależności i zobowiązań,  

w tym wymagalnych: 

- Gminny Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Rytwianach 

- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na 

lata 2018-2030. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok. 

9. Interpelacje i wolne wnioski. 



10.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  11 głosami. Podczas 

głosowania było obecnych 11 radnych. 

Na początku obrad sesji obecny był doradca Wojewody Świętokrzyskiego 

Tomasz Staniek, który  przekazał umowy  na dofinansowanie remontu dróg 

powodziowych na kwotę  942 000 złotych tj. 80% wartości inwestycji. Gmina 

finansuje 20% wartości zadania. Doradca Wojewody pogratulował Wójtowi 

skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych. 

 

Pkt 2 

Protokół z sesji numer XLV został przyjęty bez uwag  11 głosami. 

 

 

Pkt 3 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw 

Społecznych  odczytał Krzysztof Janik, pod nieobecność przewodniczącego 

komisji Wiesława Składa.  Uwag do protokołu nie było. 

 

 

 

 



Pkt 4 

 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany przepisów prawa. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowania.  

Uchwała nr XLV/246/2018  w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad 

udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i 

przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany, została 

podjęta jednogłośnie 11 głosami. Podczas głosowania  było obecnych 11 

radnych. 

 

Pkt 5 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę  o: 

-  remontach dróg prowadzonych w Gminie Rytwiany, 

- zbliżającym się zakończeniu prac przy budowie przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 



- zakończeniu  budowy budynku socjalnego w Kłodzie, 

- rozstrzygniętym przetargu na dowóz uczniów do szkół. 

 

Pkt 6 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła informację  o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Rytwiany na I półrocze 2018 r. 

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego na I półrocze 2018 r. 

Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rytwianach przedstawiła księgowa Magdalena Wołowiec. 

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. 

Gminnego  Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach 

przedstawiła księgowa Aleksandra Głowniak. 

Dyrektor Centrum Robert Wyrazik przedstawił krótka informację  

o  realizowanych projektach. 

Informację  z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. 

Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła księgowa Magdalena Wołowiec. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach sesji od godz. 9:50 

do godz. 10:00. 

 



Pkt 7 

 Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XLVI/247/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została podjęta 

jednogłośnie 9 głosami. Podczas głosowania było obecnych 9 radnych. 

 

Pkt 8 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Mirosława Szewczyk. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały  

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLVI/248/2018 w sprawie  zmian  

w budżecie Gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie  9 głosami. Podczas 

głosowania obecnych  było 9 radnych. 

 

Pkt  9 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

-  Radny Lech Kędzierski podziękował za  namalowanie pasów drogowych na 

ulicy Radziwiłła oraz montaż barierki przy moście. 



-  Radna Irena Pogorzelska  w sprawach:  wadliwych przepustów drogowych, 

uszkodzonych mostków i braku reakcji ze strony Zarządu Dróg od 2013 r; 

oczyszczenia rowów w Święcicy. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że był objazd z Dyrektorem Zarządu 

Dróg i problem został dostrzeżony. 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawie odwodnienia drogi powiatowej w Szczece, 

oczyszczenia rowów. 

- Radny Artur Dzieciuch – w sprawie oczyszczenia rowów przy ulicy Dąbrówki 

oraz przekopania rowu pomiędzy ulicą Rytwiańska i Boczną. 

- Radna Zofia  Mazanka  podziękowała za drogę „Aleja Lipowa”. 

 

Pkt 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim za 

udział i zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                               Jerzy  Gwizdowski 

 

 


