
                                 P R O T O K Ó Ł      N R    47/2018 

  z  XLVII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  14 września 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 13 radnych.  Nieobecni radny:  Artur Dzieciuch, Michał Rajca. Radny 

Wiesław Skład  przybył na sesję o godz. 8:15. 

Podczas omawiania punktu 1 porządku obrad obecny był przedstawiciel WKU 

Sandomierz major Zbigniew Turczyniak. 

Podczas omawiania punktu 3 porządku obrad obecni byli: Starostowie Powiatu 

Staszowskiego Michał Skotnicki i Tomasz Fąfara. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 



 

Obrady sesji trwały od godz. 8:05 do godz.  10:00 .  

 

 

Pkt 1     

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył obrady XLVII  sesji Rady 

Gminy Rytwiany,  powitał  wszystkich  zebranych,  stwierdził  prawomocność  

obrad  i przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

4. Informacja o decyzji Starosty Staszowskiego w/s pozwolenia na zbieranie  

i magazynowanie odpadów, w tym niebezpiecznych. 

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 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

9. Interpelacje i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  12 głosami. 



Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski oddał głos przedstawicielowi 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu  majorowi Zbigniewowi 

Turczyniakowi,  który podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi 

Gminy za możliwość przedstawienia informacji na temat terytorialnej służby 

wojskowej. Major Zbigniew Turczyniak przedstawił podstawowe zadania WOT, 

kto może pełnić służbę, jak wygląda ta służba. Poprosił radnych o 

rozpropagowanie plakatów i ulotek na temat obrony terytorialnej. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował  przedstawicielowi WKU Sandomierz  

za udział w sesji. 

 

 

 

 

Pkt 2 

Odczytanie protokołu z posiedzenie komisji. 

Przewodnicząca  Komisji  Rozwoju Lokalnego Irena Pogorzelska odczytała 

protokół z posiedzenia komisji, które odbyło się 10 września 2018 r.  tematem 

posiedzenia była decyzja Starosty Staszowskiego w sprawie wydania 

pozwolenia  na magazynowanie odpadów w tym niebezpiecznych w 

Rytwianach, na terenie byłych Zakładów Naprawczych. Komisja wyraziła 

sprzeciw wobec decyzji zezwalającej na magazynowanie odpadów, w tym 

niebezpiecznych. 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał treść pisma radnego Powiatu Grzegorza 

Rajcy skierowanego do Starosty Staszowskiego, w którym  prosi o wyjaśnienie 



czy decyzja została wydania zgodnie z obowiązującym prawem , czy zostały 

zachowane odpowiednie procedury, dlaczego nie przeprowadzono żadnych 

konsultacji,  a także  dlaczego nie poinformowano mieszkańców i Wójta Gminy 

Rytwiany. 

 

Pkt 3 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

- zakończonym remoncie dróg powodziowych, 

- zakończonej budowie budynku socjalnego w Kłodzie, 

- OSP Szczeka otrzymała samochód pożarniczy. 

 

Pkt 4 

Informacja o decyzji Starosty Staszowskiego w/s pozwolenia na zbieranie  

i magazynowanie odpadów, w tym niebezpiecznych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych, że w dniu 30 sierpnia 

2018 r. Urząd Gminy Rytwiany otrzymał informację, że forma  ECO Procesing 

Sp. z o.o. deczyją Starosty Staszowskiego otrzymała zezwolenie na 



magazynowanie odpadów, w tym niebezpiecznych w Rytwianach. Zezwolenie 

dotyczy 761 kodów odpadów. W dniu 06.09.2018 r. telefonicznie pracownik 

Urzędu Gminy prosił o udostępnienie  dokumentacji z postępowania 

administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji. Gmina Rytwiany nie 

została poinformowana o toczącym się postępowaniu. Pomimo, że przepisy 

prawa nie zobowiązują Starosty do poinformowania Gminy to Wójt uważa, że w 

ramach dobrej współpracy Gmina powinna zostać poinformowana, że na jej 

terenie  będą magazynowane odpady. W dniach 10 i 14 września 2018 roku 

zostały wysłane z Urzędu Gminy Rytwiany pisma wnioskujące wznowienie 

postępowania. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Staroście Staszowskiemu. 

Starosta Michał Skotnicki wyjaśnił, że 28 lipca 2018 r. Firma  ECO Procesing 

złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na zbiórkę i magazynowanie odpadów. 

W dniu 28 sierpnia b.r. została wydana decyzja przez pracownika Starostwa ale 

oczywiście z upoważnienia Starosty.  Decyzja nie jest prawomocna. Starostwo 

nie miało obowiązku informowania Gminy Rytwiany o toczącym się 

postępowaniu. Starosta uważa, że Gmina powinna zostać poinformowana i  

szkoda, że tak się nie stało. 

Starosta zapewnił, że decyzja ta nie wejdzie do obrotu prawnego. Starostwo 

złożyło odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz  

zawiadomienie do Prokuratora. Wznowienia postępowania o które wnioskuje 

Gmina Rytwiany nie będzie ponieważ decyzja nie  jest prawomocna. Starosta 

Michał Skotnicki poinformował zebranych, że zlecił przeprowadzenie kontroli w 

wydziale starostwa, w którym wydano decyzję. Starosta  przeprosił 

mieszkańców Gminy Rytwiany za zamieszanie i oświadczył,  że magazynowania 

odpadów w Rytwianach nie będzie. 



Korzystając z obecności na sesji  Starosty Staszowskiego radni zadawali pytania:  

- Radna Irena Pogorzelska w sprawie poprawy mostków i chodników przy 

drodze powiatowej w Święcicy. Mostki i chodnik  powinny być naprawione w 

ramach gwarancji.  Sprawa jest nie załatwiona od 2013 roku pomimo licznych 

rozmów i  pism kierowanych do Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. 

Starosta Michał Skotnicki – postara się sprawę załatwić przed zimą. 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawach:  odwodnienia drogi powiatowej w 

Szczece,  podziękowania za wykonany odcinek drogi   i zapytał kiedy można 

liczyć na wykonanie kolejnego odcinka drogi  do  klasztoru. 

Starosta odpowiedział, że odwodnienie drogi to sprawa bardzo trudna. Może 

uda się zrobić przy kompromisie finansowym  Starostwa i Gminy. Co do drogi  

do klasztoru  to jest w planie przebudowa  odcinka o długości 990 mb.  

w ramach usuwania skutków powodzi. 

- Radny Jan Tałaj – w sprawie drogi powiatowej w Strzegomku „przez las”. 

Problem rowów, drzew rosnących w pasie drogowych. 

- Radna Zofia Mazanka  - w sprawie możliwości  wybudowania chodnika lub 

ścieżki rowerowej przy drodze  powiatowej Sichów Duży – Pacanówka. 

Starosta odpowiedział, że należy sprawdzić czy  pas drogi ma odpowiednią 

szerokość, a następnie starać się  o pozyskanie środków finansowych. 

- Radny Stanisław Głowacki w sprawach: 1/ wycięcia drzewa przy drodze 

powiatowej w Grobli. Pomimo pism skierowanych do Zarządu Dróg 

Powiatowych, a następnie do Starostwa sprawa jest nie załatwiona od marca 

2018 roku. Drzewo stwarza niebezpieczeństwo ponieważ rośnie w pobliżu 



przystanku autobusowego; 2/ dokładnego, szerszego wykaszania trawy przy 

drogach powiatowych,;3/budowy chodnika przy moście w Grobli. 

Starosta Michał Skotnicki zajmie się sprawą usunięcia drzewa  w Grobli. Co do 

wykaszania trawy to  Starostwo posiada dwa traktory i trzy kosiarki,  a ma do 

wykoszenia 430 km dróg. Jest ograniczony budżet i są problemy  

z zatrudnieniem pracowników do wykaszania. 

- Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski w sprawach: wycięcia drzew  

przy drodze powiatowej w okolicy szkoły oraz przejścia dla pieszych przy szkole. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował Starostom za udział 

w sesji i poinformował, że mieszkańcy Rytwian nie pozwolą na magazynowanie 

odpadów niebezpiecznych. 

Starosta podziękował za możliwość wypowiedzi na sesji i poprosił o 

uspokojenie  mieszkańców Gminy Rytwiany ponieważ  decyzja nie zostanie 

wprowadzona do obrotu prawnego. 

 

Pkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2018-2030. 

Zmiany w WPF przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk.  Zmianie 

ulegały dochody i wydatki bieżące  i  spowodowane są  wprowadzeniem 

nowego zadania pn. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 

stosowania TIK. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020. W 2018 roku 

zaplanowana  jest do wydatkowania kwota 417 834,73 zł.                                                                



Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 35 670 złotych w związku  

z zaprzestaniem realizacji  zadania  e-Rytwiany. Wielkość przychodów i 

rozchodów oraz wynik budżetu pozostaje bez zmian. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały 

i poddał pod głosowanie. Uchwała Nr XLVII/249/2018 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została 

podjęta jednogłośnie  13 glosami. Podczas głosowania było obecnych 13 

radnych. 

 

Pkt 6 

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

 

Zmiany w budżecie Gminy Rytwiany przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk. Zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu nowego 

zadania  pn. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

oraz  zakończeniem wydatków na zadanie eRytwiany i polegają na: zwiększeniu 

planu dochodów i wydatków  o kwotę 411 418,01zł;  zmianie w planie  

wydatków na kwotę 55 413,00 zł; wprowadzeniem do limitu wydatków na 

wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku nowego 

zadania pn. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLVII/250/2018 w  sprawie zmian w 



budżecie Gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami. Podczas 

głosowania było obecnych 13 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zarządził przerwę w obradach 

sesji, która trwała od godz. 9:40 do godz. 9:50. 

 

Pkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska. 

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały  maksymalną 

liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do tej pory limitowana 

była liczba punktów sprzedaży i wynosiła ona 38 do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz 7 do spożycia w miejscu sprzedaży. Po zmianie limitowana ma 

być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i będzie wynosić 40 do 

spożycia w miejscu sprzedaży oraz 10 do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XLVII/251/2018 w sprawie ustaleni a maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany została podjęta 

jednogłośnie 13 głosami. Podczas głosowania było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 8 



Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska przedstawiła uzasadnienie  do projektu 

uchwały. Uchwała określa ogólnie zasady usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany. Punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych nie mogą być zlokalizowane  w odległości mniejszej niż 25 m od 

obiektów chronionych. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych w punktach sprzedaży zlokalizowanych na 

targowiskach. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał treść projektu uchwały 

i podał pod głosowanie. Uchwała nr XLVII/252/2018 w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych została podjęta jednogłośnie  13 glosami. Podczas głosowania 

było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 9 

Interpelacje i wolne wnioski: 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Jan Tałaj zapytał Wójta o zamiary remontu dróg lokalnych w związku z 

obietnicą rządu o skierowaniu na ten cel dużych środków finansowych. 

Wójt odpowiedział, że jeżeli drogi będą się kwalifikować do objęcia  

dofinansowaniem to oczywiście  będą składane odpowiednie wnioski. 



- Radna Irena Pogorzelska  w sprawie  umieszczenia koszy na śmieci w pobliżu 

tablic informacyjnych. 

Wójt odpowiedział, że  kosze umieszczane są  w ramach możliwości 

finansowych. W  bieżącym roku środki zostały wyczerpane na ten cel. 

- Radny Kazimierz Filipowicz – w sprawie skierowania koparki do Pacanówki. 

Wójt odpowiedział, że koparka będzie skierowana. 

- Radna Zofia Mazanka – prosi o skierowanie pracowników w celu usunięcia 

zarośli przy drodze w Sichowie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przypomniał o obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych do 17.09.2018 r. 

 

Pkt 10 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XLVII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                   Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                               Jerzy  Gwizdowski 

 

 

 


