
 

 

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

                                z  XII  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej  

                  w dniach 8 sierpnia 2019 roku  w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności . 

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. 08:05 do godz.  10:40. Nieobecni radni:  Dorota 

Saramak, Michał Rajca, Krzysztof Drzazga. Radny Artur Dzieciuch przybył na 

sesję o godz. 8:15. 

Podczas omawiania 10 punktu porządku obrad na sesji obecny był Kierownik 

Gminnego Zakładu Komunalnego  w Rytwianach  Piotr Błąk. 

 

 



Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XII sesję Rady Gminy, 

powitał wszystkich zebranych. 

 

Pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność radnych , stwierdził obecność 

11 radnych i stwierdził prawomocność obrad. 

 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski przedstawił porządek obrad. 

Radna Irena Pogorzelska  poprosiła o dodanie jako punktu 5 do porządku obrad 

odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 7 sierpnia 

2019 r. Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod glosowanie. Za 

wprowadzeniem zmiany głosowali wszyscy obecni radni – 11 osób. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad wraz ze 

zmianą: 

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 Rozwoju Lokalnego. 
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 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Rytwiany. 
11. Uchwała w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 
12. Sprawy różne i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 



 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 11 głosami „za”. 

 

Pkt 4 
 
Protokół z sesji nr XI został zatwierdzony jednogłośnie 11 głosami „za”. 
 
Pkt 5 
 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Irena Pogorzelska odczytała 

protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu  7 sierpnia 2019 r. Tematy 

omawiane na posiedzeniu komisji: propozycja lasów Państwowych dotycząca 

zamiany drogi, przewozy autobusowe, likwidacja przejazdów kolejowych przez 

PKP. 

 
 
Pkt 6 
 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 
 
Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę, że wszystkie uchwały podjęte 

na sesji nr XI zostały przesłane do nadzoru (Regionalnej Izby Obrachunkowej lub 

Wojewody Świętokrzyskiego). 

 
Pkt 7 
 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
 
Wójt Grzegorz  Forkasiewicz poinformował  Radę o: 

- ogłoszonym przetargu na rewitalizację miejscowości Rytwiany, 

- otrzymanej informacji, że wniosek o dofinansowanie przebudowy oświetlenia 

ulicznego jest na liście rezerwowej, 



- ogłoszonym kolejnym naborze wniosków  na dofinansowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W II etapie zaplanowano budowę 60 przydomowych 

oczyszczalni, 

- odbytym odbiorze remontu drogi powiatowej w Szczece. Remont drogi 

dofinansowany był przez Gminę Rytwiany, 

- otrzymanej informacji, że wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi w 

Kłodzie (ulica Długa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, został 

umieszczony na liście zadań przeznaczonych do realizacji, 

- ogłoszonym  naborze wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Pod uwagę brane są dwie drogi: w Pacanówce  i  w Strzegomiu (remont 

nawierzchni i budowa chodnika). Drogi do remontu muszą spełniać określone 

parametry określone przy naborze wniosków w ramach tego funduszu (min. 

odpowiednia szerokość drogi, szerokość chodnika), 

- otrzymanej informacji, że wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o 

dofinansowanie remontu dachu remizy OSP w Sichowie Małym został 

pozytywnie rozpatrzony. Nie wiadomo jeszcze jaka będzie kwota 

dofinansowania, 

- przesłaniu protokołu strat powodziowych w infrastrukturze komunalnej 

sporządzonego prze Gminną Komisję  do Wojewody Świętokrzyskiego, Gmina 

oczekuje na ustalenie terminu przyjazdu Komisji Wojewody, która zweryfikuje 

prace Komisji Gminnej, 

- braku  informacji o rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie remontu drogi w 

Rytwianach (ulica Brzozowa), złożonego do Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych, 

-  wejściu w życie w lipcu br. ustawie w sprawie Funduszu Przewozów 

Autobusowych mającej na celu likwidację białych plam komunikacyjnych. 

Termin składania wniosków jest krótki bo do 12 sierpnia br. Po dokonaniu 



analizy Wójt poinformował, że w pierwszym terminie Gmina nie będzie składała 

wniosku. Należy  dokładnie  zastanowić się czy jest potrzeba uruchomienia  

przewozów  i  do których miejscowości. Czy należy uruchomić linie przewozu 

osób w ramach gminy, czy wejść w porozumienie z sąsiednimi gminami  i 

uruchomić dłuższe linie przewozu. Podstawowa zasada jest taka, że  nie można 

uruchomić w ramach tego funduszu linii przewozu osób do danej miejscowości  

jeżeli  już istnienie. Będą jeszcze kolejne nabory wniosków. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych o  zamiarze likwidacji 

przez PKP niektórych  przejazdów kolejowych na terenie gminy Rytwiany. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2015 roku mówi o dostosowaniu 

przejazdów kolejowych na drogach wewnętrznych do określonej kategorii lub 

ich likwidacji. Zarządca drogi wewnętrznej może taki przejazd kolejowy 

wydzierżawić od PKP, opłacić czynsz, wyposażyć w atestowane rogatki, barierki 

oraz odpowiednie urządzenia do łączności. Taki przejazd będzie zamknięty i gdy 

użytkownik drogi będzie chciał przejechać  sygnalizuje taki zamiar do dróżnika. 

Dróżnik przyjeżdża, otwiera przejazd i potem zamyka. Zatrudnienie dróżników, 

utrzymanie, konserwacja przejazdów należeć będzie do zarządcy drogi – czyli 

Gminy. Na terenie gminy jest 7  zagrożonych przejazdów kolejowych : 

1/ Rytwiany Glinki (2 przejazdy – własność PKP) 

2/ Rytwiany ul. Kolejowa (1 przejazd –własność PKP) 

3/ Rytwiany ul. Kwiatowa – (1 przejazd, droga wewnętrzna własność Gminy) 

4/ Kłoda ul. Spokojna (1 przejazd, droga wewnętrzna własność Gminy) 

5/ Niedziałki (1 przejazd, droga wewnętrzna własność Gminy) 

6/ Niedziałki (1 przejazd, droga wewnętrzna własność PKP). 

Można podjąć próbę uratowania przejazdów kolejowych poprzez zmianę 

kategorii dróg wewnętrznych należących do Gminy na drogi gminne. Taka droga 



musi spełniać określone wymagania.  Pozostałe  4  przejazdy – można tylko  

odkupić od PKP bo zmiana kategorii nie wchodzi w grę. Gmina będzie 

podejmować działania zmierzające do rozwiązania problemu.  PKP na bieżąco 

informuje o swoich działaniach. 

Wójt poinformował, że w podobnej sytuacji są  Lasy Państwowe. Mają przejazd 

kolejowy przez drogę  wewnętrzną będącą ich  własnością. Aby uratować 

przejazd Lasy Państwowe zwróciły się z wnioskiem o zamianę dróg  i przejęcie 

drogi wewnętrznej przy przejeździe kolejowym przez Gminę Rytwiany i zmianę 

tej drogi na gminną. W zamian Lasy Państwowe przejęłyby drogę gminną Grobla 

– Stefanówek. Jest dobra wola ze strony Gminy i Lasów Państwowych,  

pozostaje tylko wypracowanie dobrego rozwiązania zamiany dróg. 

 

- unieważnieniu ogłoszonego przetargu na dowóz uczniów do szkół. Wpłynęła 

tylko jedna oferta z PKS Staszów na kwotę 290 tys. złotych. W budżecie Gminy 

nie ma takiej kwoty na to zadanie. W bieżącym roku szkolnym  koszt dowozu 

dzieci to 209 tys. złotych. Zostanie ogłoszony następny przetarg, zadanie 

podzielone zostanie na 5 tras. Będą mogli uczestniczyć w przetargu mniejsi 

przewoźnicy i być może będzie to dla Gminy korzystniejsze. 

- dokonaniu analizy wydatków na odpady komunalne za I półrocze 2019 r. 

Wpływy z opłat wyniosły około 269 tys. złotych, poniesione przez Gminę koszty 

za odpady wyniosły około 290 tys. złotych. Jest niedobór około 20 tys. złotych. 

 

 
 
 
Pkt 8 
 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zwiększone zostały dochody bieżące o 



kwotę  124 369,77 złotych (zwiększenie min.  subwencji oświatowej  o kwotę  

84 871 zł).  Dochody majątkowe  zostały zwiększone o kwotę 78 312 złotych 

(dotacje otrzymane z samorządu województwa w kwocie 30 312 złotych i z 

powiatu w kwocie 48 000 złotych).  

Zwiększono wydatki bieżące na zadanie „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego 

w zakresie stosowania TIK o kwotę 29 100 złotych – w pozycji udział własny. 

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę  158 625 złotych na realizacje nowych 

zadań inwestycyjnych: 

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rytwianach – 

kwota 60 625 złotych, 

2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany – kwota 61 000 

złotych, 

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany (II etap 

dokumentacja) kwita 10 000 złotych, 

4. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem 

na modernizację stacji uzdatniania wody w Rytwianach, kwota 40 000 

złotych. 

Dokonano również przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia na nowe 

zadania:  Przebudowa dachu na budynku OSP w Sichowie Małym – kwota 

100 000 złotych, przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Kłoda ulica Długa – 

kwota 48 000 złotych. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała NR XII/68/19 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030 została podjęta 

jednogłośnie  12 głosami. Podczas głosowania obecnych było 12 radnych. 



 
 
 

Pkt 9 

 Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany  dotyczą:  

- zwiększenia planu dochodów i wydatków na kwotę 202 681,77 złotych (min. 

dotacje celowe z samorządu województwa i z powiatu, zwiększenie subwencji 

oświatowej),   

- zmiany w planie wydatków na kwotę 254 583 złotych  (przeniesienia pomiędzy 

paragrafami), 

-zmniejszenie wydatków  na przebudowę strażnicy OSP w Niedziałkach, 

- zwiększenie udziału własnego  na  zadanie Rozwój edukacji kształcenia 

ogólnego w zakresie stosowania TIK, 

- wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych rocznych (przebudowa drogi  

w Kłodzie ul. Długa, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Rytwianach, modernizacja kanalizacji w Gminie Rytwiany, budowa 

przydomowych oczyszczalni  ścieków w Gminie Rytwiany II etap), 

- udzielenia dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach na 

modernizację  ujęcia wody. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał treść projektu uchwały 

i poddał pod głosowanie.  Uchwała nr XII/69/19  w sprawie  zmian  w budżecie 

gminy na 2019 rok została podjęta jednogłośnie 12 głosami. Podczas głosowania 

było obecnych 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach od godz.  9:00 do 

godz. 9:15. 



 

Pkt 10 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Kierownik Gminnego Zakładu 

Komunalnego Piotr Błąk.  

Projekt  regulaminu został opracowany zgodnie z uwagami Wojewody i 

przesłany został do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie. Projekt  regulaminu został pozytywnie zaopiniowany  przez Wody 

Polskie. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy  Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie.  Uchwała nr XII/70/19   w sprawie uchwalenia  

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Rytwiany została podjęta jednogłośnie 12 głosami.  Podczas głosownia 

obecnych było 12 radnych. 

 

Pkt 11 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 

Zgłoszenie  kandydata na ławnika złożone  Radzie Gminy   nie spełnia wymagań 

formalnych określonych  w art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, w związku z powyższym  pozostaje bez dalszego biegu. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  przeczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr  XII/71/19  w sprawie pozostawienia 



zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu  została podjęta 

jednogłośnie 12 głosami. Podczas głosowania było obecnych 12 radnych. 

 

Pkt  12 

 

W sprawach  różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Sławomir Strycharz  w sprawie konieczności budowy drogi „do Wygody” 

w związku z uszkodzonym mostem w Podborku,  prosi o wprowadzenie 

tymczasowego  rozwiązania aby ludzie mieli przejazd, 

- Radny Artur Dzieciuch  w sprawach:  usunięcia gałęzi dębu przy ulicy 

Rytwiańskiej,  zabezpieczenia nasypu kolejowego przy ulicy Rytwiańskiej, 

- Radny Andrzej Chłodnicki w sprawach:  naprawy przejazdu kolejowego w 

Kłoda – Monastyrek  (zapadnięte płyty),  wycięcia drzew przy ulicy Jodłowej w 

Kłodzie, 

-  Radna Irena Pogorzelska wnioskuje o wygospodarowanie środków 

finansowych na zakup  sprzętu do wycinania krzewów przy drogach, 

- Radny Tomasz Sosin w sprawach:  umieszczenia lustra przy skrzyżowaniu Ulic 

Polnej i Długiej,  naprawy nawierzchni ulicy Golejowskiej,  „przycięcia” drzew 

świerków przy  skrzyżowaniu ulic  Golejowska – Staszowska.  Radny Tomasz 

Sosin poprosił  Wójta  o informację na temat przydomowych oczyszczalni 

ścieków, czy  inwestycją objęta jest cała Gmina. Wójt Grzegorz Forkasiewicz 

odpowiedział, że inwestycja nie obejmuje miejscowości w których jest sieć 

kanalizacji (Kłoda, Szczeka, Niedziałki, Rytwiany) oraz wyłączone są tereny 

zalewowe. 

- Radna Aneta Szul  w sprawie zniszczonych znaków drogowych przy drodze 

powiatowej. 

 



 

 

Pkt 13 

  

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim za udział 

w obradach i zamknął XII sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U. Marczewska 

kierownik USC 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                           Jerzy Gwizdowski 


