
 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   XIV/19 

         z  XIV sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 13 września 2019  rok 

                                         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 Rytwiany 

4/ Tomasz Fafara – Sekretarz Gminy Rytwiany 

5/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

6/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Nieobecni radni: Dorota Saramak,  Jarosław  Gil,  Krzysztof  Janik. 

 

II. Przebieg obrad: 

 

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

 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XIV sesję Rady Gminy 

Rytwiany (nadzwyczajną), powitał wszystkich  zebranych. 

 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 12 radnych  

i prawomocność obrad sesji. 



Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu  7 

dotyczącego regulaminu wynagradzania nauczycieli. O wyjaśnienie przyczyny 

wykreślenia poprosił  Zastępcę Wójta Gminy Mariannę Stryszowską. 

Pani Marianna Stryszowska wyjaśniła, że nie została dokończona procedura 

wysłuchania  stanowiska i opinii  wszystkich uprawnionych związków zawodowych 

podczas posiedzenia Komisji Oświaty, a warunek ten musi zostać spełniony. Stąd 

wniosek o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycję wykreślenia z porządku 

obrad punktu 7. Wszyscy  obecni radni ( 12 radnych)  głosowali za wykreśleniem punktu 

7 z porządku obrad. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
5. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030. 
6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty 12 głosami „za”. Podczas głosowania było 

obecnych 12 radnych. 

 

 

Pkt 4 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy 

pomiędzy sesjami, a mianowicie o: 

- rozstrzygniętym przetargu na rewitalizację Rytwian. Firma  Walczyk z Rudnik odstąpiła 

od podpisania umowy. Przetarg został unieważniony i będzie ogłoszony kolejny, 

- zamiarze podpisania umowy na remont ulicy Brzozowej, 



- przeprowadzonym  i unieważnionym z powodu wysokiej ceny (190 tys. złotych) 

przetargu na remont dachu OSP w Sichowie. Przeprowadzono ponownie przetarg i jest 

wykonawca za kwotę 169 tys. złotych. Konieczna będzie zmiana w budżecie na 

zabezpieczenie  finansowe inwestycji, 

-opublikowanej liście  zadań  z Funduszu Dróg Samorządowych z kwietniowego naboru 

wniosków, na której jest zadanie remontu drogi w Kłodzie od mostu w Kłodzie do mostu 

w Niedziałkach (nawierzchnia asfaltowa, budowa chodnika, przyjścia dla pieszych). 

Wartość zadania 1 400 tys. złotych,  dofinansowanie będzie na poziomie 60% 

(wnioskowane było 80% dofinansowania). 

Wójt poinformował, że wszystkie zadania o które wnioskował Powiat Staszowski na 

terenie gminy Rytwiany zostały umieszczone na liście podstawowej tj. remont drogi w 

Rudzie, poprawa bezpieczeństwa drogi w Rytwianach na odcinku od Domu Kultury do 

Grobli, budowa chodnika w Sichowie Małym i budowa chodnika od drogi wojewódzkiej w 

Kłodzie do mostu w Kłodzie. Powiat wnioskował o 80% dofinansowania, będzie 50 % 

dofinansowania. Udział finansowy Gminy Rytwiany w tych zadaniach drogowych 

wyniesie około 600 tys. złotych. Rada Gminy podejmie decyzję o dofinansowaniu tych 

zadań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski zapytał czy określone są granice 

remontu  ulicy Brzozowej. Wójt odpowiedział, że  odcinek 160 m.b. 

Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił uwagę na problem zbierającej się wody po 

opadach deszczu na drodze  w Kłodzie w pobliżu posesji pana Darowskiego i pana 

Dorosińskiego. Podczas remontu drogi trzeba zwrócić uwagę i wyeliminować problem. 

 

 

Pkt 5 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. 



Zmiany w WPF  dotyczą: 

- dochodów bieżących i dochodów majątkowych i spowodowane są otrzymaniem dotacji 

z województwa w kwocie 18 000 zł  i  z powiatu w kwocie 6 000 zł, a także  

zmniejszeniem dotacji zawartych w dochodach majątkowych otrzymanej z województwa 

o kwotę 9 312 zł oraz dotacji otrzymanej z powiatu o kwotę 3 000 zł. 

-wydatków bieżących, które zwiększono o kwotę 52 325 złotych i wydatków majątkowych 

(zmiany w wydatkach na zadania: przebudowa dachu na budynku OSP Sichów Mały, 

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów, tworzenie nowych usług w przestrzeni i 

obiektach publicznych), 

- udzielenia dotacji dla zakładu budżetowego w kwocie 58 000 zł oraz OSP w kwocie 

6 000 zł. 

 

Radny Michał Rajca zapytał, czy Gmina otrzymała  subwencję oświatową zwiększoną o 

kwotę  podwyżek dla nauczycieli. Skarbnik Mirosława Szewczyk odpowiedziała, że  

subwencja nie została  zwiększona. Wójt Grzegorz Forkasiewicz przewiduje, że około 

50% skutków finansowych podwyżek dla nauczycieli Gmina będzie musiała 

zabezpieczyć z własnych środków. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XIV/72/19 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2019 – 2030  została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”. Podczas 

głosowania było obecnych 12 radnych. 

 

Pkt 6 

 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany dotyczą: 

- zwiększenia planu dochodów i wydatków  na kwotę  85 449 złotych,  

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków  na kwotę 12 312 złotych, 

- zmian w planie wydatków na kwotę 163 625,60 złotych, 



- zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 

2019 roku (zmniejszenie kwoty o 31 tys. zł  na zadanie „Tworzenie nowych usług w 

przestrzeni i obiektach publicznych.), 

-  zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 r. (spowodowanych min.  

otrzymaniem dofinansowania remontu drogi 21 tys. zł, otrzymaniem dofinansowania  na 

przebudowę dachu na remizie OSP 18 tys. zł), 

- udzieleniem dotacji w kwocie 58 tys. zł dla samorządowego zakładu budżetowego oraz 

dotacji dla OSP w kwocie 6tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały  

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr  XIV/73/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2019 rok została podjęta jednogłośnie  12 głosami „za”. Podczas głosowania było 

obecnych 12 radnych. 

 

Pkt 7 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radna Irena Pogorzelska w sprawach: wycięcia krzaków i zarośli  przy drodze w 

kierunku Stefanówka; wyczyszczenia cieku wodnego w Święcicy (niedrożność 

spowodowana przez bobry stwarza zagrożenie podtopienia posesji podczas opadów 

deszczu); ustawienia koszy przy tablicach ogłoszeniowych,  wymiany zniszczonego 

kosza w Święcicy, 

Radna Irena Pogorzelska zwróciła uwagę na problem z bobrami i brak reakcji ze strony 

Wód Polskich. 

- Radny Andrzej Chłodnicki – w sprawie wycięcia zarośli przy drodze powiatowej w 

Kłodzie (ulica Długa), 

 - Radny Sławomir Strycharz – sugeruje  aby wykorzystać fakt, że bobry są pod ochroną i 

starać się o  dotację na zbiornik. 

 



Wójt odpowiedział, że droga zostanie wyczyszczona z zarośli. Będzie opracowywany 

budżet można zgłosić wniosek w sprawie zbiornika w Święcicy. Wójt zgłosi problem z 

bobrami  do Wód Polskich, 

- Radny Artur Dzieciuch – zgłosił problem z bobrami w Strzegomku; potrzebę wykoszenia 

trawy przy chodniku przy drodze powiatowej , 

Radni zaproponowali aby zaprosić przedstawiciela Wód Polskich na sesję Rady Gminy 

Rytwiany, 

-  Radny Krzysztof Drzazga – w sprawach:  zamontowania lamp oświetlenia ulicznego  

przy ulicy Połanieckiej w pobliżu dawnych zakładów oraz przy ulicy Leśnej;  czyszczenia 

rowu przy ulicy Klasztornej, 

- Radna Irena Pogorzelska -  wnioskuje o zamontowanie 1 lampy oświetlenia  ulicznego 

w pobliżu posesji pana Balawender. 

Radna Irena Pogorzelska zaprosiła wszystkich na  Święto Pieroga  w Święcicy w dniu 

22.09.2019 godz. 15.00. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że kolejna sesja planowana jest 

na 23.09.2019 r. godz. 14.30. 

 

Pkt  8 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział  

i zamknął XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot.  

U. Marczewska, kierownik USC 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                             Jerzy  Gwizdowski 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


