
 

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

z  XVI  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 16 października 2019 roku 

w  Urzędzie Gminy Rytwiany 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności   

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Tomasz Fąfara – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/Dariusz Ciepiela- Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska 

6/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Nieobecni radni: Saramak Dorota, Dzieciuch Artur, Janik Krzysztof,  

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8.10 do godz.09:30. 

Podczas omawiania punktu 9 porządku obrad na sesji był obecny Kierownik 

Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska w Rytwianach Dariusz 

Ciepiela. 

 

 

 

 



Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XVI sesję Rady 

Gminy Rytwiany powitał wszystkich zebranych. 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  stwierdził obecność 11 

radnych i  stwierdził prawomocność obrad. 

 

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji . 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XIII, XIV, XV. 

5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2019 – 2030. 

8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

9. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie 11 

głosami, w obecności 11  radnych  na sali obrad podczas głosowania.  

 

Pkt 4 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał radnych czy są uwagi 

do protokołów z sesji nr XIII, XIV, XV. Uwag nie było. Radni przyjęli protokoły 

jednogłośnie 11 głosami. 

 

Pkt 5 

Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowaki poprosił o sprawozdanie Wójta  



z wykonania uchwał z poprzedniej sesji. 

Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz poinformował , że na ostatniej 

sesji została przyjęta jedna uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli która 

została przesłana do Wojewody Świętokrzyskiego. 

 

Pkt 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poprosił Wójta o 

przedstawienie informacji o pracy Urzędu w okresie między sesjami. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

-zakończeniu i rozstrzygnięciu przetargu na rewitalizację Rytwian,  

 w poniedziałek 21.10.2019r. będzie podpisana umowa z firmą z gminy Tuczępy, 

-rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi w Kłodzie wgrała lokalna firma, 

podpisanie umowy w czwartek, 

-podpisanie umowy pomiędzy Gminą Rytwiany a Województwem 

Świętokrzyskim na przebudowę boisk bieżni , skoczni, oświetlenia przy Szkole 

Podstawowej w Strzegomiu, rozstrzygnięto ofertę na opracowanie dokumentacji 

projektowej, 

- zadanie realizowane z funduszu dróg samorządowych na drogi powiatowe, 

planowane było poszerzenie drogi w Rudzie o ciąg pieszy taką koncepcję 

wybrali pracownicy z ZDP, natomiast mieszkańcy nie zgadzają się na takie 

rozwiązanie chcą chodnika, w dniu 17.10.2019. ma dojść do kolejnych 

pomiarów w Rudzie  jeśli znajdzie się sposób na odprowadzenie wód 

opadowych wniosek na poszerzenie drogi o ciąg pieszy zostanie wycofany i 

ponownie będzie składany wniosek na opracowanie drogi z chodnikiem ale 

prawdopodobnie w 2021r., jednak złożenie kolejnego wniosku nie gwarantuje 

przyznania pieniędzy na tą drogę ponieważ przy drodze w Rudzie nie ma żadnej 

szkoły, przedszkola a za to są przyznawane punkty, 

-trwa modernizacja stacji uzdatniania wody w Rytwianach pracuje już 1 nowy 

odmanganiacz który poprawia parametry wody, 

-trwają prace związane z uruchomienie odkamieniaczy, trwa wymiana złóż 

filtrujących, 

- trwają prace związane z remontem, modernizacją sieci kanalizacyjnej , 

- trwa analiza gospodarki odpadami za 9 miesięcy, od września zmiana ustawy o 

utrzymaniu czystości ,rok zostanie zamknięty strata ponieważ mamy większe 

wydatki za wywóz śmieci niż wpłaty. 

 

 

 

 



Pkt 7 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk 

Zmiany WPF dotyczą: 

-dochody bieżące zostały zwiększone i po wprowadzeniu zmian wynoszą 

27 011 495,85 zł, zwiększenie dochodów bieżących wynika ze zwiększenia 

subwencji oświatowej a także wprowadzeniu dotacji WFOŚiGW i NFOŚiGW 

-dochody majątkowe  pozostają bez zmian i wynoszą 3 292 829 zł, 

-dochody ogółem wynoszą 30 304 324,85 zł, 

-wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 317 951, 79 zł, 

-wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7 978 077,10 zł zmiany dotyczą 

przesunięcia zadania pn. :Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003245T  w 

miejscowości Kłoda ul. Długa 

-zwiększenie wydatków na dotację celową z budżetu  na dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczonych bo sfp 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVI/72/19 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 8 

 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany  

 dotyczą: 

 

-zwiększeniu dochodów o kwotę 164 057,00 zł  przeznaczone na wypłatę 

wynagrodzeń pracowników, 

- zmniejszenie subwencji oświatowej o 10 698,00 zł na zakup pomocy 

 dydaktycznych  

- zmiany w planie wydatków na kwotę 33 400 zł, 

-zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie zadania „Rytwi@ny na cyfrowej 

fali” 

-limity wydatków na przebudowę odcinka drogi w Kłodzie ul. Długa na kwotę 

1 305 000,00 zł, 

-zadania inwestycyjne roczne w 2019r. wynoszą 39 000,00 zł 

- zwiększenie kwoty dotacje celowe w 2019 r. na kwotę 58 000 zł. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVI//19 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 



rok została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”. Podczas głosowania było 

obecnych 11 radnych. 

 

 

Pkt 9 

 

W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany przedstawił 

kierownik referatu inwestycji, infrastruktury i środowiska Dariusz Ciepiela. 

Kierownik poinformował obecnych iż Gmina Rytwiany wspólnie z Gmina 

Staszów znajduje się w aglomeracji. Kierownik poinformował , że zmieniła się 

sytuacja ponieważ przez to , że jesteśmy w aglomeracji ze Staszowem jesteśmy 

odcięci od funduszy Unijnych ponieważ jesteśmy za dużą aglomeracją. Pomysł 

jest aby wystąpić z aglomeracji Staszów i utworzyć aglomeracje Rytwiany 

obejmując tereny już skanalizowane oraz 4 dodatkowe ulice w miejscowości 

Rytwiany ul. Niwy,  Długa, Piaskowa, Brzozowa i wschodnią część 

miejscowości Ruda, wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi Gminie 

uregulowanie gospodarki wodnościekowej oraz ubieganie się o środki z 

funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem 

aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił że jest brana pod uwagę tylko 

jedna strona Rudy ponieważ wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 

120 stałych mieszkańców aglomeracji na 1 km planowanej budowy sieci 

kanalizacyjnej. 

Radny Sebastian Bryk zapytał czy wiadomo już coś co z nowymi planami 

odnośnie terenów zalewowych. 

Wójt wyjaśnił , że cały czas trwają pracę tak twierdzą przedstawiciele Wód 

Polskich. 

 

 

Pkt 10. 

 

Informacje  o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok przez 

pracowników  Urzędu Gminy Rytwiany odczytał Wójt Gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz. 

Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych 

gminy Rytwiany  odczytał Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowski. 

 

Pkt 11 

 

W sprawach różnych i wolnych głos zabrali: 

-Radny- Sławomir Strycharz w sprawie remontu mostu na Podborku. 

Wójt poinformował , że ostatnio w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 

mieszkańców wsi Podborka ze Starostą miało dojść do podpisania umów na 



wydzierżawienie działek i nie doszło do tego. 

-Radna- Irena Pogorzelska  w sprawie chodników w Święcicy. 

Wójt poinformował , że jeszcze nie było komisji ds. szacowania strat od 

Wojewody. 

-Radny –Andrzej Chłodnicki w sprawie zatkanych przepustów na drodze 

Wojewódzkiej. 

Zaproponował zaproszenie na sesje przedstawicieli przedstawicielu Wód 

Polskich. 

-Radna –Irena Pogorzelska w sprawie wyczyszczenia przepustów na moście w 

Święcicy. 

-Radny –Andrzej Chłodnicki  w sprawie problemu dotyczącego wysypywania 

śmieci na poboczu w Kłodzie. 

Wójt poinformował , że postara się dowiedzieć kto jest sprawcą. 

-Przewodniczący Jerzy Gwizdowski odczytuje pismo Zarządu Dróg 

Powiatowych dot. Podniesienia przejazdów  kolejowych położonych w 

Rytwianach i w Szczece. 

 

Przewodniczący Rady Jurek Gwizdowski poprosił aby na kolejną sesję zaprosić 

przedstawicieli Wód Polskich. 

 

Pkt 12 

Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął XVI sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. 

K. Meszek, Sekretarka 

 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Gwizdowski 


