
 

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

         z  XV sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 23 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 Fąfara – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Nieobecni radni: Michał Rajca, Sebastian Bryk, Artur Dzieciuch 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 14:35  do godz. 15:40 

W sesji uczestniczyła przedstawicielka  Związku Nauczycielstwa Polskiego  Oddziału w 

Rytwianach  P. Barbara Dynak oraz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Strzegomiu P. Jolanta Bąk. 

 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XV sesję Rady Gminy 

Rytwiany (nadzwyczajną), powitał wszystkich  zebranych. 

 



Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 12 radnych  

i prawomocność obrad sesji. 

 

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. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
6. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
7. Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, 

szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie sesji. 

 

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

było obecnych 12 radnych. 

 

Pkt 4 

 

Wójt Gminy  Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że dwie uchwały podjęte na ostatniej 

sesji  zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Pkt 5 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował o pracy Urzędu Gminy miedzy sesjami, a 

mianowicie o: 

- odebraniu promesy na przebudowę drogi w Kłodzie (ulica Długa) oraz ogłoszonym 

przetargu na to zadanie w formie  „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawca  ma zaprojektować 

zadanie, uzyskać odpowiednie pozwolenie i uzgodnienia w imieniu Gminy, a następnie 

wykonać zadanie w terminie do 30 sierpnia 2020 r. Powiat Staszowski otrzymał również 



projektowe standaryzacje zadań. Cztery zadania są do wykonania na terenie naszej 

Gminy (przebudowa  drogi powiatowej na odcinku Rytwiany- Grobla, budowa chodnika w 

Sichowie Małym, budowa chodnika w Kłodzie od drogi wojewódzkiej do mostu na rzece 

Czarnej, przebudowa drogi z poboczem w Rudzie). Zadania te mogą być realizowane 

pod warunkiem zabezpieczenia około 600 tys. zł  jako finansowego udziału Gminy 

Rytwiany  do realizacji tych przedsięwzięć.  

-  zamiarze podpisania w najbliższym czasie umowy na przebudowę ulicy Brzozowej w 

Rytwianach, 

-  ogłoszonym ponownie przetargu na rewitalizację  miejscowości Rytwiany po wycofaniu 

się z podpisania umowy oferenta. Otwarcie ofert  nastąpi 1 października br. Na konto 

Urzędu Gminy wpłynęła kwota 20 tys. zł od  oferenta, który zrezygnował z podpisania 

umowy, 

- otrzymanej wiadomości z Urzędu Marszałkowskiego o możliwości  otrzymania 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do zadania 

przebudowy boisk sportowych w Strzegomiu. W dniu dzisiejszym został podpisany aneks 

w Urzędzie Marszałkowskim przedłużający termin opracowania dokumentacji na to 

zadanie – do 30 marca i zostały doręczone  wymagane dokumenty do podpisania 

umowy. 

 

Od godz. 14.35 do godz. 14:51 Przewodniczący  Rady Gminy Jerzy Gwizdowski 

zarządził przerwę w obradach z przyczyn technicznych. 

 

Pkt 6 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Krzysztof  Janik 

odczytał protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 września 2019 r w urzędzie 

Gminy  w Rytwianach. Na posiedzeniu  przedstawione zostały stanowiska związków 

zawodowych dotyczące rozbieżności pomiędzy zgłoszonymi uwagami a projektem 

uchwały oraz pozytywnie został zaopiniowany  przez komisję regulamin wraz z 



poprawkami. 

 

 

Pkt 7 

 

Zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska wyjaśniła, że  posiedzenie  Komisji 

Oświaty zakończyło się rozbieżnością stanowiska pomiędzy NSZZ Solidarność i Wójta 

Gminy w kwestii kwoty dodatku  funkcyjnego dla opiekuna oddziału przedszkolnego. 

Po wysłuchaniu członków komisji, dyrektorów szkół Wójt Gminy wraz z Skarbnikiem 

Gminy podjęli decyzję o podniesieniu dodatku dla opiekunów oddziału przedszkolnego 

do kwoty 300 złotych, a więc rozbieżność została usunięta. Wystosowano pismo do 

wszystkich związków zawodowych o naniesieniu  autopoprawek do regulaminu 

dotyczących podwyższenia dodatku funkcyjnego dla opiekunów oddziałów 

przedszkolnych  z kwoty 200 złotych do kwoty 300 złotych oraz autopoprawek 

redakcyjnych. 

 

W dyskusji na projektem uchwały  udział wzięli: 

- Radna Dorota Saramak podziękowała w imieniu  wszystkich nauczycieli za  

podwyższenie dodatku dla nauczycieli w przedszkolach. 

- Prezes Związku Nauczycielstwa  Polskiego Oddziału w Rytwianach Barbara Dynak 

zapytała  o zasadę podziału środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli dla 

poszczególnych szkół. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że  dyrektorzy szkół składają wnioski do 

projektu budżetu Gminy uwzględniające potrzeby finansowe szkół na określony rok 

kalendarzowy. Gmina weryfikuje wnioski i umieszcza w projekcie budżetu, który 

przedkłada Radzie Gminy do uchwalenia. Nie da się wyodrębnić w budżecie Gminy  

konkretnej kwoty na dodatki. 

- Radny Krzysztof Janik –  zapytał, czy znana jest kwota „dodatku wyrównawczego” jaką 

będziemy musieli wypłacić nauczycielom z art. 30. Wójt odpowiedział, że jeszcze nie jest 



znana. Będzie znana  na koniec grudnia, początek stycznia.  

 

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

Uchwała nr XV/74/19 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków 

do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Rytwiany została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”. 

Podczas głosowania było obecnych 12 radnych. 

 

Pkt 8 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radny Tomasz Sosin w sprawach: sprawdzenia w ramach gwarancji pęknięcia  jezdni 

ulicy Golejowskiej;  zamontowania progu zwalniającego na jezdni ulicy Golejowskiej w 

pobliżu posesji P. Kazimierskiego;  oświetlenia  ulicy Golejowskiej od ulicy Staszowskiej 

do posesji P. Kaczanowskiego, oświetlenia ulicy Kolejowej od P. Przeworskiego do 

końca.  

Wójt odpowiedział, że w sprawie progu zwalniającego zastanowiłby się nad potrzebą 

montażu. Co do oświetlenia ulicznego  to w budżecie jest około 30 tys. złotych i w 

pierwszej kolejności realizowane są  dotychczasowe wnioski.  

- Radna Irena Pogorzelska w sprawach:  potrzeby zamontowania lustra przy 

skrzyżowaniu drogi powiatowej  i drogi gminnej obok posesji P. Boronia; dokończenia 

wykaszania traw. Radna poinformowała także o  zanieczyszczeniu drogi powiatowej  

szkłem podczas wywożenia odpadów o dużych gabarytach. 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawach:  wycięcia zarośli przy drodze  powiatowej 

Klasztor – Szczeka;  udrożnienia przepustu przy drodze wojewódzkiej na pograniczu 

miejscowości Kłoda – Szczeka. Zapewnienia, że prace zostaną wykonane do 30 

czerwca br. nie zostały spełnione; złożenia wniosku do województwa  w sprawie 



wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej łączącego  Szczekę i Niedziałki. 

- Radna Aneta Szul – w sprawach:  wniosku mieszkańców wsi Ruda, którzy nie chcą 

poszerzenia drogi z poboczem dla pieszych. Chcą aby wybudować chodnik. Radna 

zapytała także czy z autobusu dowożącego dzieci młodsze mogą korzystać dzieci 

starsze. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że problem z drogą w Rudzie spowodowany 

jest konfiguracją terenu. Na pewnym odcinku tej drogi (około 200 m.b.) jest problem z 

usuwaniem wód opadowych. Chodnik spowoduje, że woda z opadów nie będzie 

odprowadzana. Dlatego  jest założenie aby poszerzyć drogę z wyznaczeniem pobocza 

dla pieszych. Wójt powiedział, że zrobi rozeznanie czy jest szansa  na zmianę i czy jest 

sens podjęcia takich działań.  

Co do korzystania z autobusu przez starsze dzieci Wójt sprawdzi czy są wolne miejsca 

bo tylko wtedy dzieci mogą korzystać z przewozu.            

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach: zamontowania lamp oświetlenia ulicznego 

obok przystanku przy drodze powiatowej; oczyszczenia rowu przy drodze gminnej                                                      

w pobliżu posesji P. Opałki.             

 

Pkt 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął XV sesję Rady Gminy Rytwiany.  

 

 

Prot..  

U. Marczewska, kierownik USC 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                             Jerzy  Gwizdowski 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


