
                                 P R O T O K Ó Ł      N R    48/2018 

  z  XLVIII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  18 października 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. 

6/ Dyrektorzy szkół w Rytwianach, Sichowie Dużym, Strzegomiu – zgodnie  

      z listą obecności. 

Obecnych 13 radnych.  Nieobecni radni: Jacek Pytko, Krzysztof Drzazga. 

Radni: Artur Dzieciuch i Jan Tałaj opuścili obrady sesji o godz. 9:50. 

 

Na sesji obecna była (podczas omawiania punktów 1-6 porządku obrad) Pani 

Małgorzata Strzyż  autorka  oceny aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany. 

 

 

 



II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8:05 do godz.  11:50 .  

Pkt 1     

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył obrady XLVIII  sesji 

Rady Gminy Rytwiany,  powitał  wszystkich  zebranych,  stwierdził  

prawomocność  obrad  i przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XLVI i XLVII. 

3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

4. Informacja o realizacji zadań oświatowych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Rozwoju Szkół Gminy Rytwiany. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany uchwalonego uchwałą  

Nr XLI/215/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013 r. i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rytwiany. 

7. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy  

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Rytwiany za 2017 rok. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych  

za 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2018-2030. 

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

11. Uchwalenie Statutu Gminy Rytwiany. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rytwiany. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

15. Interpelacje i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  13 głosami. 

 

 

 



Pkt 2.  

Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XLVI i XLVII. 

 

Protokoły z sesji nr XLVI i XLVII zostały zatwierdzone jednogłośnie  13 głosami 

przy obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 3 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy  sesjami. 

Wójt gminy poinformował Radę o: 

- zakończeniu prac związanych z przebudową dróg gminnych, wszystkie drogi 

zostały odebrane przez komisję. Wniosek rozliczeniowy złożony w Urzędzie 

Wojewódzkim, 

- zakończeniu prac związanych z budową budynku socjalnego w Kłodzie. 

Budynek odebrany. Trwają przygotowania do przydzielenia lokali, 

- uroczystym przekazaniu samochodów pożarniczych ochotniczym strażom 

pożarnym  w Szczece  i Strzegomiu, 

- uzyskaniu  prawomocnego pozwolenia na budowę hali sportowej  

w Rytwianach. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił Radzie  nową Dyrektor Szkoły  

w Strzegomiu Panią Jolantę Bąk wyłonioną w drodze konkursu. Wójt przekazał 

Pani Dyrektor życzenia sukcesów w pracy zawodowej. 

 

Pkt 4  

Informacja o realizacji zadań oświatowych. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska poinformowała  radnych, że Wójt 

Gminy ma obowiązek  co roku do końca października przedstawić Radzie Gminy 



informację o stanie oświaty w Gminie Rytwiany. Radni otrzymali informację na 

piśmie razem z zawiadomieniami na sesję. 

Dyrektorzy szkół: Dorota Karsińska- Kozłowska, Jolanta Bak, Tadeusz Opala 

przedstawili informacje o działalności poszczególnych szkół. 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym Dorota Karasińska 

– Kozłowska zwróciła uwagę na potrzebę  naprawienia  kostki brukowej wokół 

budynku szkoły, zamontowania kamer w  wygospodarowanej szatni w piwnicy 

budynku, zakupienia ławek i krzeseł dla starszych uczniów szkoły. Dyrektor 

podziękowała za bardzo dobrą współpracę z samorządem Gminy Rytwiany i 

przekazała życzenia pomyślnych wyborów. 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzegomiu Jolanta Bąk  zwróciła 

uwagę  na potrzebę  modernizacji  boiska szkolnego. Dyrektor przyłączyła się do 

podziękowań i życzeń dla radnych i wójta. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach Tadeusz Opala  

zwrócił uwagę na potrzebę wydzielenia  dodatkowych toalet dla dzieci 

przedszkolnych . Dyrektor Tadeusz Opala podkreślił dbałość władz gminy o 

oświatę w Gminie Rytwiany i przyłączył się do podziękowań i życzeń składanych 

przez  przedmówczynie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował dyrektorom szkół 

za złożone informacje  i  udział w sesji. 

 

Pkt  5  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Rozwoju Szkół Gminy 

Rytwiany. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  Uchwalony w 2016 roku  Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie 

Rytwiany  należy zaktualizować tak jak przedstawia to projekt. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XLVIII/253/2018 w sprawie Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół 



Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie 12 głosami. Podczas głosowania 

na Sali obrad było obecnych 12 radnych. Radny Jan Tałaj na chwile opuścił 

obrady sesji. 

 

Pkt  6  

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany uchwalonego 

uchwałą Nr XLI/215/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013 r.   

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy 

Rytwiany. 

Pani Małgorzata Strzyż autorka opracowania  przedstawiła ocenę aktualności 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Rytwiany 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 

Rytwiany.  Radni otrzymali opracowanie w wersji elektronicznej. 

Radny Wiesław Skład powiedział iż uważa, że w sytuacji zmian dokonywanych 

w planach będących następstwem zmiany przepisów prawa, to za zmianą 

prawa powinny iść środki finansowe za dostosowanie planów do tych zmian. 

Radny Jan Tałaj zwrócił uwagę na  chaos  urbanistyczny w Kielcach. 

Radny Krzysztof Janik –  w związku z terenami zalewowymi  przy rzece Czarnej, 

zapytał czy jest możliwość  aby Starostwo  przejęło zadanie dostosowania planu 

do potrzeb mieszkańców. 

Pani Małgorzata Strzyż odpowiedziała, że  budowanie  na terenach zalewowych 

jest zawsze zagrożeniem. Starostwo nie zajmie się tym ponieważ przepisy 

prawne nie pozwalają. Jeżeli dopuści się zabudowę terenów zalewowych to w 

sytuacji powodzi Gmina będzie płacić odszkodowania. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XLVIII/254/2018 w sprawie oceny aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany 

uchwalonego uchwałą Nr XLI/215/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 

2013 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 



Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie  13 głosami. Podczas głosowania 

na sali obrad było obecnych 13 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zarządził przerwę w obradach 

sesji od godz. 9:50 do godz. 10:15. 

 

Pkt 7  

 

Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu 

Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Rytwiany za 2017 rok. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz przedstawił informację o oświadczeniach 

majątkowych za 2017 rok. Wszystkie osoby zobowiązane do składania 

oświadczeń majątkowych Wójtowi uczyniły to w ustawowym terminie. 

Oświadczenia  zostały opublikowane w BIP Urzędu Gminy i przesłane do Urzędu 

Skarbowego w Staszowie. 

Pytań i uwag  nie było.  

 

Pkt  8  

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych 

radnych za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przedstawił informację o 

oświadczeniach majątkowych  składanych przez radnych. Wszystkie 

oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w  Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Rytwiany i przesłane do Urzędu Skarbowego  

w Staszowie. 

Pytań i uwag nie było. 



 

Pkt 9  

 

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. 

Dochody bieżące uległy  zwiększeniu z powodu zwiększenia subwencji 

oświatowej, zwiększenia wpływu z innych opłat lokalnych,  otrzymanej dotacji 

ze Starostwa Powiatowego i WFOŚiGW na usuwanie azbestu oraz zwrotem 

25tys. zł dotacji udzielonej dla OSP Szczeka. Zwiększeniu uległy wydatki 

majątkowe. Zwiększenia dokonano na zadaniu Budowa budynku z lokalami 

socjalnymi w Kłodzie. Wprowadzono także  nowe zadanie do wydatków 

majątkowych pn. Zakup systemu do elektronicznej obsługi obrad rady. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr XLVIII/255/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została podjęta 

jednogłośnie  11 głosami. Podczas głosowania było obecnych 11 radnych. 

 

 

Pkt  10  

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

 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy. Są następstwem zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030. 

Dyskusji i pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie. 



Uchwała nr XLVIII/256/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytwiany na 

2018 rok została podjęta jednogłośnie 11 głosami. Podczas glosowania było 

obecnych 11 radnych 

Pkt  11  

Uchwalenie Statutu Gminy Rytwiany. 

 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska  przedstawiła uzasadnienie do uchwały 

w sprawie statutu. Zmiany wprowadzone w  ustawie o samorządzie gminnym 

powodują konieczność zmiany statutu. 

Radny Stanisław Głowacki powiedział, że  na mapie  miejscowości stanowiącej 

załącznik do statutu nie ma miejscowości Gaj Święcicki. Wnioskuje aby dopisać 

na mapie do sołectwa Tuklęcz miejscowość  Gaj Święcicki. W obecnej sytuacji  

na mapie są wszystkie miejscowości oprócz Gaja Święcickiego.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Stanisława 

Głowackiego o dopisanie na mapie miejscowości Gaj Święcicki. Za 

uwzględnieniem wniosku głosowało 11 radnych, przy jedenastu obecnych. 

Ustalono, że mapka stanowiąca  załącznik do statutu,  będzie zatytułowana jako 

wykaz miejscowości z podziałem na sołectwa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr XLVIII/257/2018 w sprawie Statutu Gminy 

Rytwiany została podjęta jednogłośnie  11 głosami. Podczas głosowania 

obecnych było 11 radnych. 

 

Pkt  12  

Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. Podjęcie uchwały wynika ze zmiany przepisów  ustawy o samorządzie 

gminnym. 

Pytań i dyskusji nie było. 



 

Uchwała nr XLVIII/258/2018 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów 

uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej została 

podjęta jednogłośnie 11 głosami. Podczas głosowania było obecnych 11 

radnych. 

 

Pkt  13  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia  trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rytwiany. 

 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. Jest to uchwała porządkująca,  zgodna z przepisami  o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XLVIII/259/2018  w sprawie określenia  

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Pkt  14  

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska poinformowała, że w dniu 19 września 

2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy od Wojewody Świętokrzyskiego skarga Pana 

Krzysztofa Wnuka na działalność Wójta Gminy Rytwiany. Skarga dotyczy  

prowadzenia przez Pana Mariusza Filipowicza działalności gospodarczej w 

Rudzie związanej z naprawą i lakierowaniem pojazdów, która zgodnie z 

obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nie powinna być  tam prowadzona. Sekretarz Gminy 

przedstawiła  stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi  



Pana Krzysztofa Wnuka na działalność Wójta Gminy  Rytwiany. Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16.10.2018 r. po zapoznaniu się z 

dokumentami w sprawie oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu 

Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Gminy w Rytwianach,  

stwierdziła, że skarga jest niezasadna. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  powiedział, że po zapoznaniu 

się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i po analizie materiałów przesłanych radnym 

wynika,  że skarga nie jest zasadna. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr XLVIII/260/2018  w sprawie rozpatrzenia skargi 

Pana Krzysztofa Wnuka na działalność Wójta Gminy Rytwiany została podjęta 

jednogłośnie 11 głosami. Podczas głosowania obecnych 11 radnych. 

 

Pkt  15  

Interpelacje i wolne wnioski. 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Stanisław Głowacki – w sprawie ujęcia miejscowości Gaj Święcicki w 

treści statutu. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że uchwała w sprawie statutu 

została podjęta a w treści statutu są wymienione jedynie sołectwa, natomiast 

Gaj Święcicki jest częścią sołectwa i nie ma potrzeby wymieniać go w tym 

miejscu. Ponadto wniosek radnego o dopisanie na mapie Gminy, która jest 

załącznikiem do statutu został uwzględniony w podjętej już uchwale.   

- Radny Wiesław Skład – w sprawie oczyszczenia rowu przy ulicy Kolejowej  

w Rytwianach. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz, Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska, 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski,  Zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy Krzysztof Janik podziękowali za dobrą, spokojną współpracę  

w mijającej kadencji. 



 

Pkt  16  

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy  podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady 

XLVIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Jerzy  Gwizdowski 

 

 


