
 

 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   X/ 2019 

                                z  X  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej  

                  w dniu 30 maja 2019 roku  w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności  - obecnych 11 radnych. 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Marianna Stryszowska – zastępca Wójta Gminy 

4/ Tomasz Fąfara – Sekretarz Gminy 

5/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

6/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 13:15 do godz. 14:40. 

Radna Aneta Szul przybyła  na sesję o godz. 13:50 

Podczas omawiania punktów  1-5 porządku obrad w sesji uczestniczyła Dyrektor 

Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym Dorota Karasińska – 

Kozłowska. 

 

 



 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył  X sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich zebranych. 

 

Pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność radnych , stwierdził obecność 

10 radnych i prawomocność obrad. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
6. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
8. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2019 – 2030. 
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
10. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Rytwiany oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 2019 roku. 

11. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych  
przez Gminę Rytwiany. 

12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rytwiany  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2018. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 10 głosami „za”. 

 



Pkt 4 
 
Protokół z sesji nr IX został zatwierdzony jednogłośnie 10 głosami „za”. 
 
Pkt 5 
 
Przed odczytaniem protokołu z posiedzenia komisji zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy Krzysztof Janik podziękował radnym za udział w przygotowaniu 

młodzieżowej sesji w postaci pleneru malarskiego. Prace wykonane przez 

uczniów naszych szkół są udostępnione na sali obrad. Podziękował także pani 

Dorocie Karasińskiej –Kozłowskiej za zorganizowanie tego pleneru. Dyrektor 

Dorota Karasińska – Kozłowska złożyła Radzie  Gminy relację z przebiegu 

tegorocznego pleneru malarskiego odbytego w Sichowie Dużym, w którym 

uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkól prowadzonych przez Gminę Rytwiany. 

Podziękowała za możliwość zorganizowania i przeprowadzenia pleneru. 

Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Społecznych Krzysztof 

Janik  odczytał  protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 30 maja  

2019 r.  Komisja  zajmowała się następującymi sprawami: zaopiniowaniem 

uchwał w sprawie  planu sieci publicznych szkół podstawowych i planu sieci 

publicznych przedszkoli; informacją z przebiegu realizacji  działań związanych z 

Młodzieżową Sesją Rady Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Irena Pogorzelska przedstawiła 

protokół z posiedzenia wyjazdowego komisji odbytego w dniu 7 maja 2019 r. 

Komisja dokonała przeglądu dróg gminnych i powiatowych oraz rowów przy 

drogach gminnych i powiatowych. 

 

Pkt 6 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz przedstawił informacje o realizacji uchwał 

podjętych na ostatniej sesji. Wszystkie  uchwały podjęte na ostatniej sesji  



zostały przesłane do nadzoru i przekazane do realizacji. 

 

Pkt 7 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o: 

- podjęciu decyzji o zawieszeniu realizacji  budowy hali sportowej przy szkole w 

Rytwianach. Kłopoty z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę  

spowodowane  procedurą odwoławczą właścicielki sąsiedniej działki na której 

planowana jest inwestycja spowodowały, że realizacja inwestycji  została 

opóźniona o około 2 lata.  Obecnie najkorzystniejsza oferta złożona w 

procedurze przetargu na realizację inwestycji  zawiera kwotę  9 700 tys. złotych. 

Niestety nie udało się uzyskać informacji czy pozyskamy środki z Ministerstwa 

Sportu na dofinansowanie inwestycji, a aby przystąpić do realizacji Gmina 

musiałaby przedstawić zabezpieczenie finansowe na około 4 mln złotych.  

Zaciągnięcie kredytu na ten cel byłoby ryzykowne. Regionalna Izba 

Obrachunkowa nie wydałaby pozytywnej opinii ponieważ kolejny kredyt  

spowodowałby  przekroczenie wskaźników zadłużenia Gminy. W obecnej 

sytuacji rozsądnie jest przesunąć  na razie realizację inwestycji, 

- wystąpieniu nawalnych opadów deszczu na terenie gminy Rytwiany  i szkodach 

spowodowanych ulewami. Wystąpiły lokalne podtopienia. Najbardziej 

ucierpiały sołectwa Święcica i Podborek. Uszkodzony został most w Podborku. 

Wojewoda Świętokrzyski został poinformowany o niekorzystnych zjawiskach 

pogodowych, podane zostały wstępnie szacunkowe straty. Komisje przystąpią 

do szacowania strat. Protokoły  zostaną przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. 

-  odbytym pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego  

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, 

- trwających pracach przy remoncie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 



Niedziałkach, 

- rozstrzygniętym konkursie i podpisanej umowie przez Powiat Staszowski na 

remont  drogi powiatowej Klasztor – Szczeka. Wpłynął także wniosek Starostwa 

o dofinansowanie 50% udziału własnego tego zadania tj.  około 50 tys. zł. 

- ogłoszonym konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Rytwianach, 

- rozpoczętym wykaszaniu poboczy przy drogach gminnych oraz podjęciu 

interwencji w sprawie wykoszenia poboczy przy drogach wojewódzkich. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odnosząc się do budowy hali 

sportowej w Rytwianach powiedział, że jest to bardzo przykra informacja, że 

inwestycja nie może być realizowana. Przykra szczególnie dla niego, ponieważ 

osobiście bardzo zabiegał o budowę tej hali. Miał nadzieję, że pomimo 

pojawiających się trudności uda się rozpocząć to zadanie. Z wyjaśnień Wójta 

zrozumiał, że wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu został złożony 

ale do tej pory nie ma odpowiedzi. Wójt Grzegorz Forkasiewicz potwierdził, że 

nie ma odpowiedzi, a chcąc przystąpić do realizacji zadania Gmina musi mieć 

zabezpieczone środki i należało taką informację przekazać do Urzędu 

Marszałkowskiego. Odpowiedź z Ministerstwa Sportu będzie za około miesiąc, a 

informację o posiadanych środkach należało podać już teraz do Urzędu 

Marszałkowskiego.  Wójt powiedział, że nie ma wystarczającego zabezpieczenia 

środków, więc należy realizację zadania przesunąć w czasie. Nie można podpisać 

umowy z wykonawcą nie mając zabezpieczenia finansowego. Takie działanie 

byłoby przekroczeniem uprawnień. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w okresie późniejszym będzie  można 

bazować na tym samym projekcie i pozwoleniu na budowę. Wójt odpowiedział, 

że projekt jest gotowy, a pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata. 



W uzupełnieniu informacji o pracy pomiędzy sesjami Wójt Grzegorz 

Forkasiewicz poinformował,  że  w ostatnim czasie na konto Gminy wpłynęły 

środki w wysokości 1,5 mln złotych z tytułu rozliczenia  zadania oczyszczalni 

ścieków. 

 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany 

na lata 2019 – 2030. 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w Wieloletniej 

Prognozie  Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030.Dochody bieżące  po 

wprowadzonych zmianach zarządzeniami Wójta Gminy wynoszą 25 887 999,38 

zł. Dochody majątkowe nie uległy zwiększeniu i są one w kwocie 3 2020 829 zł. 

Dochody ogółem wynoszą 29 090 828,38 zł. Wydatki bieżące po 

wprowadzonych zmianach zarządzeniami Wójta Gminy wynoszą 25 358 167, 

32zł. Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 7 724 365,10 zł. 

Zmiany w wydatkach wprowadzonych uchwałą polegają na przesunięciu 

pomiędzy rozdziałami i paragrafami przyjętego planu finansowego. Ogółem 

wydatki wynoszą 33 082 532,42 zł. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr X/56/19 w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030 została podjęta 

jednogłośnie  11 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 11 radnych. 

 

Pkt 9 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 



Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Projekt zakłada zmiany w planie wydatków na kwotę 215 134 zł i dotyczą one 

przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w szkołach, a także 

przeznaczenia kwoty 10 000 złotych na remont placów zabaw przy szkołach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie . Uchwała nr  X/57/19 w sprawie zmian w budżecie 

gminy została podjęta 11 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 11 

radnych. 

 

Pkt 10 

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Rytwiany oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Wójta Gminy Marianna 

Stryszowska.  Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe Rada Gminy ustala                                                  

plan sieci szkół  i określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych.  

Uchwała podjęta w 2017 roku  określała plan sieci szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Rytwiany na okres do 31 sierpnia 2019 r. Obecnie 

konieczne jest podjęcie uchwały określającej plan sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 r. 

Zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska zgłosiła autopoprawkę do 

projektu dotyczącą tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym. 

Powinno być  „Dz.U.  z 2019 r. poz. 506”. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr X/58/19 w sprawie ustalenia planu sieci 



publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rytwiany oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 

września 2019 roku została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”. Podczas 

głosowania było obecnych 11 radnych. 

 

Pkt  11.  

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych  

przez Gminę Rytwiany. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Wójta Gminy Marianna 

Stryszowska. Uchwała Rady Gminy z 2011 roku określająca plan sieci 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rytwiany  traci moc ze 

względu na utratę mocy ustawy na podstawie której została podjęta. Konieczne 

jest podjęcie nowej uchwały. Plan sieci przedszkoli nie ulega zmianie. Zmiana 

jest redakcyjna. W związku ze zmianą nazw dwóch szkół nazwy przedszkoli przy 

tych szkołach zostały dostosowane  do nazwy tych szkół.  

Przewodniczący  Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr X/59/19 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rytwiany została podjęta 

jednogłośnie 11 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 11 radnych. 

 

Pkt 12 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rytwiany  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2018. 

 

Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fafara. Radni otrzymali 

sprawozdanie w wersji papierowej. Sprawozdanie stanowi załącznik do 



niniejszego protokołu. 

 

Pkt 13 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Sławomir Strycharz  w nawiązaniu do zniszczeń po ulewnych deszczach 

w Podborku poinformował, że rolnicy udostępniają swoje działki w celu 

utworzenia tymczasowej drogi pod warunkiem przywrócenia  później do stanu 

poprzedniego. Zwrócił uwagę na konieczność  udrożnienia przepustów ( po 

otrzymaniu pieniędzy z tytułu szkód powodziowych). Przedstawił koncepcję 

budowy drogi ewakuacyjnej umożliwiającej wyjazd z Podborka na wypadek 

powtórzenia się sytuacji jaka ostatnio miała miejsce. 

- Radna Irena Pogorzelska: zgłosiła problem z bobrami w Święcicy, 

wyczyszczenia stawu w Święcicy z przeznaczeniem na zbiornik retencyjny, 

wyczyszczenia rowu przy drodze powiatowej w Święcicy (po drugiej stronie 

drogi). 

- Radny Krzysztof  Janik: zgłosił problem bobrów w Szczece, konieczność 

wyczyszczenia rowu przy drodze powiatowej, prosi o wystosowanie monitu do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich o dokończenie remontu przepustu pod drogą 

wojewódzką na pograniczu Kłody i Szczeki. 

- Radny Andrzej Chłodnicki –  proponuje  wystosować zaproszenie na sesję dla 

przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

- Radny Krzysztof Drzazga- przypomina się  w sprawie pogłębienia rowu. Wójt 

odpowiedział, że sprawa przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych. 

- Radna Dorota  Saramak w sprawach:  naruszonej barierki  po deszczach przy 

drodze powiatowej w Strzegomiu;  niesprawnego przepustu  przy drodze 



powiatowej w Strzegomiu - naprzeciwko posesji nr 149 i  konieczności 

zamontowania  barierki. 

- Radna Irena Pogorzelska – w sprawie  skierowania koparki na rowy 

melioracyjne. Wójt odpowiedział, że prawo stanowi, że właściciel gruntu 

powinien dbać o drożność rowów melioracyjnych. 

- Radny Sławomir Strycharz uważa, że rolnicy zrobili błąd wycofując się ze 

spółek wodnych. Rowy melioracyjne „dziczeją”. Należy wystąpić z inicjatywą 

samoopodatkowania  przez rolników  na  meliorację. 

- Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowski zapytał czy wiadomo coś w sprawie 

dawnych Zakładów Mechanicznych. Wójt odpowiedział, że nie się nie dzieje. Z 

informacji uzyskanych od Komornika wiadomo, że będzie licytacja części 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady zapytał ile jest zaległości wobec Gminy. Skarbnik 

odpowiedziała, że  około 1,5 – 1,8 mln złotych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w związku z wygaszaniem gimnazjów 

będą zwolnienia nauczycieli. Zastępca Wójta  Marianna Stryszowska 

odpowiedziała, że nie będzie zwolnień. 

 

Pkt 14 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział 

i zamknął X sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

Kierownik USC                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                      Jerzy Gwizdowski 
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Rytwiany, dn. 10.05.2019r. 

OR. 523.1.2019.EM 

 

SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY RYTWIANY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO               

ZA ROK 2018 

 

I. Wprowadzenie 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 

z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Informacja o sposobie realizacji "Programu współpracy                               

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego   na 2018r." jest dokumentem podsumowującym 2018 rok  

w zakresie współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi.  

Gmina Rytwiany w 2018r. współpracowała z organizacjami  

pozarządowymi realizując Program współpracy Gminy Rytwiany                           

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego,  który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rytwiany Nr  

XXXVIII/199/2017  z dnia 29 listopada 2017r. ( zmieniony uchwałą Rady 

Gminy Rytwiany Nr XXXIX/208/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.). Uchwalenie 



3 

 

programu poprzedziły konsultacje przeprowadzone w terminie od 21.11.2017r. 

do 28.11.2017r., zakończone otwartym spotkaniem w dniu 28 listopada 2017r., 

na które zaproszono organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  działające na 

terenie Gminy. Ponadto projekt  programu był umieszczony był w ramach  

konsultacji na stronach  www.rytwiany.com.pl,  www.rytwiany.bip.jur.com.pl 

oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rytwiany. 

Zgodnie z w/w Programem, przedmiotem współpracy władz Gminy 

Rytwiany z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego było 

przede wszystkim: 

- realizacja zadań Gminy określonych w ustawach, 

- tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

- określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania. 

Na terenie Gminy Rytwiany w 2018 roku działało: 

- 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu,  

2.Ochotnicza Straż Pożarna  w Tuklęczy, 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Niedziałkach,  

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie, 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie,  

6.Ochotnicza Straż Pożarna  w Rytwianach, 

7.Ochotnicza Straż Pożarna w Święcicy,  

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Sichowie Małym, 

9. Ochotnicza Straż Pożarna  w Szczece. 

- 1 klub sportowy, tj.: Klub Sportowy „Baszta” Rytwiany, 

-  1 uczniowski ludowy kluby sportowy, tj. Uczniowski  Ludowy Klub 

Sportowy „GRYF” Rytwiany, 

- 3  Koła Gospodyń Wiejskich, tj.:  

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Tuklęczy,  

http://www.rytwiany.com.pl/
http://www.rytwiany.bip.jur.com.pl/
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2. Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicy, 

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie, 

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegomiu, 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie, 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym. 

- stowarzyszenia i fundacje, tj.: 

1.  Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu  w Rytwianach, 

2. Stowarzyszenie Strzegomskie,  

3. Stowarzyszenie „ Wspólne Dobro Naszej Wsi” w Święcicy,  

4.Stowarzyszenie Lotnicze „RYTWIANY” im. Mieczysława Marcinkowskiego,  

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i okolic,  

6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pacanówka,  

7. Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp”,  

8. Stowarzyszenie „Aktywna Kłoda”,  

9. Stowarzyszenie „Przyjazna Ruda”, 

10. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Tarnobrzegu 

Sekcja w Rytwianach,  

11. Koło Grodzkie PTTK im. Adama Bienia w Staszowie 

Sekcja Krajobrazowo - Turystyczna w Rytwianach,  

12.Stowarzyszenie „Nasze Rytwiany”,  
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13. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”, 

14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Strzegom „Runo Leśne”,  

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie”,  

16. Stowarzyszenie „Eubiota”, 

17.  Fundacja Zwierząt Bez Domu „Vendi Vigilas”,  

18.Stowarzyszenie  „Wspólna  Szczeka”,  

19.Stowarzyszenie „Mieszkańcy Podborka”,  

20. Stowarzyszenie „Inkubator Kultury”, 

21. Sichowska Fundacja Edukacyjna w Sichowie Dużym, 

22. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. 

 Rada Gminy Rytwiany uchwałą Nr XIX/109/2012 z dnia 30 stycznia 

2012r. podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Rytwiany do Lokalnego 

Partnerstwa dla Młodzieży, utworzonego w drodze porozumienia przez 

jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu staszowskiego, a także 

gmin z terenu woj. świętokrzyskiego, organizacje pozarządowe, organizacje 

przedsiębiorców, którego liderem jest Fundacja Aktywizacji  i Rozwoju 

Młodzieży  FARMA    z siedzibą  w Sielcu.  Uczestnictwo Gminy Rytwiany                   

w Lokalnym Partnerstwie dla Młodzieży ma na celu stworzenie młodzieży                    

z terenu Gminy Rytwiany warunków do wszechstronnego rozwoju  w miejscu 

zamieszkania.  

  Współpraca Gminy Rytwiany  z organizacjami pozarządowymi                           

i podmiotami  w 2018r. odbywała się m.in.  w obszarze: 
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1) kultywowania lokalnej tradycji, obyczajów, obrzędów, utrwalania postaw 

patriotycznych, 

2) upowszechniania kultury fizycznej  i sportu , szkoleń sportowych młodzieży 

oraz organizacji zawodów i rozgrywek sportowych, 

3) promocji gminy; 

4) oświaty; 

6) wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, uzależnień, 

9) działań proekologicznych; 

10) alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży               

i dorosłych, 

11) propagowania i wspierania turystyki pieszej i rowerowej, 

12) wspierania działań na rzecz osób starszych i samotnych, 

13) organizacji  cyklicznych imprez plenerowych, 

14) przeciwdziałaniu bezrobociu, 

15) przedsiębiorczości, 

16) ratownictwa i ochrony ludności. 

Współpraca Gminy Rytwiany w 2018 roku z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy. 

II. Współpraca o charakterze pozafinansowym. 

a. organizacje pozarządowe informowane były na bieżąco o wszelkich 

planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, 

b. w ramach współpracy pozafinansowej organizacje miały możliwość przesyłać 

do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rytwiany informacje na temat 

różnorodnych działań, które zamieszczane były na bieżąco na stronie 

internetowej Urzędu oraz  na tablicach ogłoszeń, 

c. sprawowano patronat Wójta Gminy Rytwiany nad przedsięwzięciami 

realizowanymi przez organizacje przy realizacji zadań objętych programem, 
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d. wspólnie rozpoznano potrzeby społeczności lokalnej i wspólnie planowano 

działania służące zaspokojeniu tych potrzeb, 

e. zapewniono organizacjom materiały promocyjne ( foldery, publikacje 

książkowe, kalendarze, pocztówki, gadżety promocyjne, itp.), 

f. gminna strona internetowa w działach:  Instytucje kultury                                             

i stowarzyszenia/Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz                   

Organizacje, firmy i instytucje, zawiera spis organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność  na terenie Gminy ( KGW, kluby sportowe, pozostałe 

stowarzyszenia), nazwiska przedstawicieli tych organizacji, dane kontaktowe, 

logo, zakres działalności, a także odnośniki do ich stron internetowych). 

g. organizacje pozarządowe mogły uzyskać  pomoc merytoryczną w Referacie 

Organizacyjnym Urzędu Gminy Rytwiany.  

g. angażowano organizacje pozarządowe do wymiany doświadczeń i prezentacji 

osiągnięć, 

h. wspierano organizacje w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł 

zewnętrznych, w tym udzielano informacji o istnieniu innych źródeł 

finansowania. 

Gmina Rytwiany bezpłatnie  użycza stowarzyszeniom i Kołom Gospodyń 

Wiejskich lokale będące jej własnością na działalność statutową i pozostałą. 

Ponadto Stowarzyszenie  „Przyjazna Ruda”, Koło Gospodyń Wiejskich                      

w Strzegomiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicy, Stowarzyszenie 

„Wspólne Dobro Naszej Wsi” w Święcicy, Koło Gospodyń Wiejskich               

w Tuklęczy, Koło Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym, Koło Gospodyń 

Wiejskich w Kłodzie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały 

„Sichowianie”,  Stowarzyszenie  „Nasze Rytwiany” bezpłatnie wykorzystują 

pomieszczenia w miejscowych remizach OSP. Stowarzyszenie LGR 

„Świętokrzyski Karp”, Stowarzyszenie Lotnicze RYTWIANY oraz Koło 

Grodzkie PTTK im. Adama Bienia w Staszowie Sekcja Krajobrazowo - 
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Turystyczna w Rytwianach, Stowarzyszenie „Inkubator Kultury”                                

w Rytwianach,  bezpłatnie użytkują pomieszczenia w lokalu Gminnego Centrum 

Kultury Sportu  i Informacji Turystycznej w Rytwianach. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Pacanówka skupia swoją działalność w   lokalu filii GCKSiIT                  

w Pacanówce, z którego  stowarzyszenie korzysta bezpłatnie. Stowarzyszenie 

„Wspólna Szczeka” korzysta bezpłatnie z pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz 

remizy OSP Szczeka. Stowarzyszenie „Mieszkańcy Podborka” korzystają                                

z pomieszczeń filii GCKSiIT w Podborku. 

 Urząd Gminy Rytwiany współpracuje z Fundacją Miśka Zdziśka                    

„ Błękitny Promyk Nadziei” z siedzibą w Jędrzejowie. Uczestniczymy w akcji 

p.n. „ Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki”, polegającej na pomocy dzieciom, 

osobom  chorym  i niepełnosprawnym z terenu województwa świętokrzyskiego 

poprzez   zbiórkę plastikowych nakrętek i propagowaniu  wśród mieszkańców 

Gminy Rytwiany tej inicjatywy.  

Ponadto Urząd Gminy Rytwiany oferuje możliwość udostępnienia sali 

konferencyjnej w Urzędzie Gminy  wraz z wyposażeniem na spotkania                       

i szkolenia każdej organizacji z terenu gminy, która zwróci się o to z prośbą. 

III. Współpraca o charakterze  finansowym. 

W 2018 roku w celu poprawy warunków uprawiania sportu na terenie 

Gminy Rytwiany oraz zwiększeniu dostępności mieszkańców do uprawiania 

piłki nożnej, Gmina Rytwiany zleciła  realizację zadania publicznego  p.n. 

„Organizacja  szkoleń, imprez sportowych i udział w zawodach oraz 

rozgrywkach w piłce nożnej w 2018r.” Klubowi Sportowemu „Baszta” 

Rytwiany. Umowę na realizację powyższego zadania, opiewającą na kwotę  

70.000 zł.,  zawarto na podstawie Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 28 lutego 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z  2011r. Nr 
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97, poz. 1044). Dotacja została wykorzystana  w całości, w sposób prawidłowy.  

W ramach realizacji tego zadania około 153 zawodników wzięło udział                               

w rozgrywkach piłkarskich w 2018r.  Rezultatem realizacji tego zadania było 

podstawowe szkolenie sportowe  ( poprawa sprawności fizycznej, wyszkolenia 

technicznego i taktycznego, poprawa kondycji ruchowej) członków drużyn, 

podniesienie sprawności fizycznej dzieci  i młodzieży, aktywny udział                      

w rozgrywkach prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej oraz 

promowanie Gminy Rytwiany, poprzez osiągnięcia  sportowe zawodników 

„Baszty”  w prasie lokalnej, wojewódzkiej i w Radio Kielce. 

 Dzięki zwycięstwu Klubu Sportowego Baszta Rytwiany                              

w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez firmę kosmetyczną NIVEA            

i otrzymaniu  profesjonalnego  sprzętu  sportowego (stroje, piłki, bramki, 

akcesoria treningowe) wartego  kilkadziesiąt tysięcy złotych powstała szkółka 

piłkarska, w której trenują dzieci z terenu Gminy Rytwiany  oraz gmin 

sąsiednich w wieku od 5 do 11 lat.  Profesjonalne treningi przeprowadzają 

specjalnie wyszkoleni  trenerzy z licencjami UEFA. Szkółka piłkarska 

nieodpłatnie korzysta z obiektów sportowych na terenie Gminy Rytwiany.  

  Uczniowski Ludowy  Klub Sportowy „GRYF”  Rytwiany w 2018r. 

otrzymał dotację  w kwocie 10.000 zł. na realizację zadania publicznego p.n.               

„ Organizacja szkoleń, imprez sportowych i udział w zawodach 

lekkoatletycznych”.  Środki finansowe wykorzystane zostały na udział 

zawodników sportowych w krajowych i wojewódzkich imprezach 

lekkoatletycznych, uczestnictwo w obozach treningowych, zakup sprzętu. 

Dotacja została wykorzystana w całości w sposób prawidłowy. 

 We współpracy z ULKS  „GRYF” prowadzone są także zajęcia sportowe dla  

mieszkańców Gminy Rytwiany na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących   

w Rytwianach  m.in. z zakresu : lekkoatletyki, unihokeja, siatkówki,  ćwiczeń na 

siłowni. Na prowadzenie tych  zajęć w 2018r. wydatkowano z budżetu gminy  
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kwotę 28.447,10 zł. Ponadto ze środków Gminy zakupiono dla zawodników 

stroje do gry w unihokeja w kwocie 1.230 zł. 

Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich  biorące udział w różnorodnych 

konkursach organizowanych podczas imprez plenerowych oraz uroczystości na 

terenie Gminy Rytwiany w 2018r. otrzymały nagrody pieniężne w łącznej 

kwocie 7.450 zł. 

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały w 2018r. dotacje na bieżące 

funkcjonowanie, tj.: OSP Kłoda – 7.500 zł; OSP Rytwiany – 5.800 zł.; OSP 

Strzegom – 5.000 zł.; Sichów Mały – 17.400 zł. OSP Szczeka otrzymała dotację 

na zakup nowego średniego samochodu ratownictwa technicznego  w kwocie 

130.000 zł. 

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA z siedzibą  w Sielcu                    

w ramach realizacji zadania publicznego p.n. „ Lokalny Program Grantowy dla 

Młodzieży Mania Działania otrzymała w 2018r. środki finansowe  w kwocie 

5.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowano realizację  

następujących projektów społecznych: 

1. Grupa nieformalna „Modomaniacy” zrealizowała projekt pt. „#express 

yourself”, czyli warsztaty piękna dla kobiet. 

2. Grupa nieformalna „Kumple” zrealizowała projekt pt. „ Parkingowy 

playground”, czyli parkingowy plac  gier i zabaw. 

Efektem udziału młodzieży w Programie „Mania Działania” są m.in. 

wzmocnione postawy obywatelskie, zbudowanie poczucia przynależności  do 

swej Małej Ojczyzny, znajomość środowiska lokalnego, aktywność 

społeczna i obywatelska, poczucie związku i współodpowiedzialności za 

swoje środowisko. 

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA z siedzibą  w Sielcu                    

w ramach realizacji  drugiego zadania publicznego p.n. „ Wspomaganie 

rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany” otrzymała w 2018r. 
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środki finansowe  w kwocie 3.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia 

dofinansowano realizację  następujących projektów społecznych: 

1.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie”                     

w Sichowie Małym,  przy współpracy z OSP w Sichowie Małym oraz 

Zespołu Ludowego „Sichowianie” zrealizowało projekt pt. „ To, co dla nas 

najcenniejsze, co polskie”, w ramach  którego  zorganizowało m.in.  II 

Przegląd Pieśni Folklorystycznych  „ Na ludową nutę” oraz wydało śpiewnik 

pt.” Sichowskie śpiwanie”. 

2. Grupa nieformalna Łączymy Pokolenia ze Strzegomia,  przy wsparciu 

OSP w Strzegomiu realizowała projekt „ By nie zapomnieć”, którego 

efektem jest szereg spotkań  międzypokoleniowych oraz   publikacja 

książkowa pod tym samym tytułem, zawierająca wspomnienia mieszkańców 

Strzegomia. 

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej w Staszowie, skupiające                       

w swych szeregach także członkinie z terenu Gminy Rytwiany, otrzymało                    

w 2018r. dotację  w kwocie 1.000 zł.  na realizację zadania publicznego p.n.               

„Rehabilitacja fizyczna członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej 

w Staszowie.” 

Stowarzyszenie „Inkubator Kultury” w Rytwianach  otrzymało w 2018r. dwie 

dotacje: 

-   I dotacja  na dofinansowanie zadania publicznego  p.n. „ Festiwal Kultury 

Rytwiańskiej” w kwocie 4.700 zł.,  

- II dotacja na zadanie publiczne p.n. „ Pokrycie opłat związanych z wdrażaniem 

projektu „ Festiwal Kultury Rytwiańskiej”  w kwocie 840 zł. 

 

IV. Podsumowanie. 

W roku 2018 wiele osób zaangażowanych było w realizację przez  

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
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publicznego różnorodnych zadań (w tym nauczyciele, opiekunowie, 

organizatorzy, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń, strażacy ochotnicy).  

Ważne  jest również to, jak wiele osób zostało objętych działaniami, 

wynikającymi z realizacji zadań publicznych. Należy jednak podkreślić, iż 

liczba osób zaangażowanych   w realizację zadań   i liczba osób objętych 

działaniami wynikającymi z zadań, to jedynie  przybliżone wartości 

szacunkowe, podawane w sprawozdaniach składanych przez organizacje do tego 

zobowiązane. Osoby objęte tymi działaniami, to osoby bezpośrednio związane   

z realizacją zadania, np. zawodnicy, ale również organizatorzy i kibice (liczna 

publiczność), biorący udział w wydarzeniach sportowych, imprezach 

plenerowych lub wszelkiego rodzaju uroczystościach odbywających się na 

terenie Gminy Rytwiany. Na uwagę zasługuje  także fakt rozwoju wolontariatu 

dzieci  i młodzieży w realizowanych zadaniach. 

Środowiska organizacji pozarządowych są bardzo ważnym źródłem 

pozyskiwania informacji o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, 

zrzeszania mieszkańców, poziomu rozwoju kapitału społecznego w Gminie 

Rytwiany. Sektor publiczny  pełni w Gminie Rytwiany wiele istotnych                     

i bardzo cennych funkcji społecznych, takich jak: 

- działania na rzecz społecznej integracji, 

- pomoc wzajemna, 

- przeciwdziałanie społecznej marginalizacji i wykluczeniu, 

- obniżenie kosztów świadczenia niektórych usług społecznych, 

- mobilizowanie jednostek i grup, 

- kształtowanie kultury obywatelskiej w społeczeństwie, awans społeczno 

– edukacyjny, poprzez aktywne uczestnictwo w organizacjach pozarządowych, 

- powiększanie kapitału społecznego. 

Nadal najpilniejsze potrzeby i problemy organizacji pozarządowych to m.in.: 

- brak odpowiedniej liczby członków  i wolontariuszy, 



13 

 

- trudności we współpracy i angażowaniu społeczności lokalnej oraz                  

w nawiązywaniu partnerstw z innymi podmiotami zarówno z terenu gminy, jak             

i spoza gminy, 

- brak wystarczających środków finansowych na działalność statutową, 

- trudności w sprostaniu wszystkich obowiązkom formalnym, 

- braki lokalowe i braki w wyposażeniu. 

 Najdotkliwsze są dla organizacji problemy związane z pozyskiwaniem                        

i rozliczaniem środków. Trudności w zdobywaniu funduszy i sprzętu 

doświadcza większość organizacji. Dla większości podmiotów problemem są 

również skomplikowane formalności dotyczące korzystania ze środków 

grantodawców, sponsorów lub funduszy unijnych. Wśród organizacji występują 

również potrzeby związane z zasobami ludzkimi. Większość organizacji ma 

problemy z problemy z pozyskaniem osób gotowych działać społecznie, kłopoty 

z utrzymaniem wolontariuszy, a także   z „wypalaniem się” liderów. Występują 

także problemy związane z sektorem pozarządowym jako środowiskiem, w tym 

m. in. brak współpracy i konflikty we własnym środowisku. 

Szansą dla organizacji pozarządowych jest względnie duża liczba osób 

zainteresowanych działaniami organizacji i stopniowy wzrost liczby organizacji, 

a także możliwości  zasilenia sektora ze środków zewnętrznych. 

Analiza realizacji Programu współpracy Gminy Rytwiany z sektorem 

pozarządowym dowodzi,  że Samorząd Gminy Rytwiany jest dla lokalnych 

organizacji najważniejszym partnerem . 

Nadmienić należy, iż 14 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy 

Rytwiany odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych                    

i podmiotów wymienionych  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( tekst jednolity: Dz. U.                

z 2018r. poz. 450 z poźn. zm.)  działającymi na terenie Gminy Rytwiany,                       

w sprawie konsultacji  dotyczących projektu  Programu współpracy Gminy 
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Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.  W wyniku 

przeprowadzonych konsultacji  zgłoszono uwagi do projektu Programu. 

Zasygnalizowano  m.in. potrzebę promocji lokalnych produktów                           

z poszczególnych sołectw, takich, jak: uprawa truskawki w Rudzie, wędzony 

karp w Rytwianach, zorganizowania spotkania z przewodnikami z terenu 

województwa świętokrzyskiego na temat walorów przyrodniczych                                 

i turystycznych Gminy Rytwiany, oznakowania ścieżek rowerowych                               

i wytyczenia szlaków pieszych oraz szlaku edukacyjnego, uwzględniającego 

rozlewiska bobrowe, promocji działalności stowarzyszeń, stworzenia 

interaktywnej mapy Gminy Rytwiany z możliwością pobrania na telefon, 

dopracowania regulaminów konkursów w tym: konkurs na palmę wielkanocną, 

itp., usprawnienia przepływu informacji miedzy stowarzyszeniami,                                  

a jednostkami organizacyjnymi Gminy Rytwiany. 

 Obecnie informacje na temat organizacji pozarządowych, znaleźć można 

na stronie www.rytwiany.com.pl w zakładce:  Instytucje kultury                                        

i stowarzyszenia:   http://witrynawiejska.org.pl/  oraz  http://www.ngo.pl/ . 

W realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Rytwiany 

włączany jest coraz szerszy krąg stowarzyszeń działających na terenie gminy                  

i powiatu. Dzięki temu, odbiorcami zadań staje się większa liczba mieszkańców, 

zróżnicowana pod względem wieku czy płci. Cel główny programu określony 

jako budowanie partnerstwa między Gminą Rytwiany, a podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez efektywne 

wykorzystanie ich aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy Rytwiany został osiągnięty. 

Opracowanie: Ewa Maciejska                                                                                          Wójt Gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz 
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