
 

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

         z  XVII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 31 października 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 listą obecności. 

7/ Dyrektorzy szkół – zgodnie z listą obecności. 

 

Nieobecni radni:,  Jarosław  Gil,  Michał Rajca, Andrzej Chłodnicki, Tomasz Sosin. 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 14:15 do godz. 15:42. 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XVII sesję Rady Gminy 

Rytwiany powitał wszystkich  zebranych. Przewodniczący Rady Gminy  poinformował 

radnych, że Wójt Gminy zawnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu do 

porządku obrad  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  nr XVI/77/19 z dnia  

16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Grzegorza Forkasiewicza o uzasadnienie 

wniosku. 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz   wyjaśnił, że w uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru  

i granic aglomeracji Rytwiany z dnia 16 października 2019 r.  jest zapis  w § 4  o utracie 

mocy uchwały  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Staszów, w zakresie Gminy Rytwiany. Wojewoda Świętokrzyski 

zakwestionowała ten zapis ponieważ uważa, że Rada Gminy nie może stanowić  

o uchyleniu uchwały Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego. Wobec powyższego 

należy podjąć uchwałę  uchylającą  § 4  w uchwale z dnia 16 października 2019 r. 

 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 11 radnych  

i prawomocność obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poddał pod 

głosowanie propozycję zmiany porządku polegającego na dodaniu  jako punktu  

7 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr XVI/77/19 z dnia 16 

października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany. 

Za przyjęciem zmiany w porządku obrad głosowało 11 radnych. Podczas głosowania 

obecnych było 11 radnych. 

 

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. Zatwierdzenie protokołu z sesji XVI. 

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

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr XVI/77/19 z dnia 16 października 

2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany. 

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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rytwiany za rok szkolny 2018/2019. 



11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty 11 głosami „za”. Podczas głosowania było 

obecnych 11 radnych. 

 

Pkt 4 

Zatwierdzenie protokołu z sesji XVI. 

 

Protokół z sesji nr XVI  został zatwierdzony jednogłośnie 11 głosami. 

 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że na ostatniej sesji  zostały podjęte trzy 

uchwały. Dwie zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jedna do 

Wojewody Świętokrzyskiego. 

 

Pkt 6 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy 

pomiędzy sesjami, a mianowicie o: 

- podpisaniu umowy na realizację przebudowy drogi w Kłodzie (ulica Długa), 

-odbytym w dniu 28 października br. zebraniu wiejskim w miejscowości Ruda 

dotyczącym przebudowy drogi  powiatowej. Przebudowa drogi zakłada poszerzenie pasa 

drogi i wybudowanie pobocza z masy bitumicznej dla pieszych. Na to zadanie zostały 

pozyskane środki i jest możliwe do realizacji w przyszłym roku. Mieszkańcy wyrazili 

opinię, że lepszym rozwiązaniem będzie budowa chodnika, który w większym stopniu 

poprawi bezpieczeństwo pieszych. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 30 mieszkańców 



sołectwa,  z których za budową chodnika głosowało 16 osób, za poboczem  bitumicznym 

głosowało 14 osób. Uczestnicy zebrania zostali poinformowani, że rezygnacja  

z przebudowy drogi z poboczem spowoduje, że  wniosek nie będzie realizowany i należy 

w przyszłym roku  składać nowy wniosek na przebudowę drogi. Koszt tej  inwestycji  

z budową chodnika będzie dużo większy i należy liczyć się z tym, że perspektywa  

budowy chodnika może być odległa w czasie, 

- trwającym remoncie  strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedziałkach, 

- wizycie Komisji Wojewody Świętokrzyskiego weryfikującej straty po nawalnym deszczu, 

- trwających pracach na projektem budżetu gminy. 

 

Pkt 7 

Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr XVI/77/19 z dnia  
16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził, że uzasadnienie podjęcia 

uchwały Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił  w punkcie 1 porządku obrad.. Pytań 

nie było. 

Przewodniczący rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVII/78/19 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr 

XVI/77/19 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Rytwiany została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”. Podczas głosowania 

było obecnych 11 radnych. 

 
 
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 wynoszą 27 139 462,85 zł. Zostały zwiększone dochodami w kwocie  127 967 



zł wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy. Dochody majątkowe pozostają bez 

zmian i wynoszą 3 292 829 zł. Dochody ogółem wynoszą 30 432 291,85 zł. 

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 440 918,79 zł. Wydatki majątkowe po 

zmianach wynoszą 7 983 077,10 zł. Zostały one zwiększone o kwotę  5 000 zł  

z przeznaczeniem na  zwiększenie środków  na zadanie inwestycyjne roczne „Zakup 

urządzeń do ochrony sieci internetowej”.  

Ogółem wydatki wynoszą  34 423 995,89 zł. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

glosowanie. Uchwała nr XVII/79/19 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. 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w budżecie gminy . Zmiany  

dotyczą planu wydatków na kwotę  204 337,00 zł i spowodowane są właściwie 

przesunięciami w planie finansowym szkół oraz zwiększeniem wydatków na  o 5 000 

złotych na  zakup urządzeń do ochrony  sieci internetowej. Zmianie uległ załącznik 

„zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.”  w związku z zwiększeniem kwoty wydatków na 

zakup urządzeń do ochrony sieci internetowej. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytać projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVII/80/19  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

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

radnych. 



Pkt 10 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rytwiany za rok szkolny 

2018/2019. 

Zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska przedstawiła ogólne  informacje o stanie 

realizacji zadań oświatowych  Gminy Rytwiany za rok  szkolny 2018/2019. Następnie 

dyrektorzy szkół kolejno: w Sichowie Dużym  Dorota Karasińska Kozłowska,  

w Strzegomiu Jolanta Bąk i w Rytwianach Tadeusz Opala  przedstawili informacje  

w odniesieniu do  poszczególnych szkół. Informacja stanowi załącznik  do niniejszego  

protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował dyrektorom szkół dobrych wyników. 

 

Pkt 11 

 

Sprawy rożne i wolne wnioski. 

 

- Radna Dorota Saramak – w sprawie zamontowania ławek  przy przystankach   

w pobliżu szkoły  i  w Strzegomiu. 

- Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poinformował radnych o treści pism 

które wpłynęły do Rady Gminy: 

1/ Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Kielcach o 

udzieleniu dotacji celowej w kwocie 40 000 złotych dla Kościoła Rektoralnego   

w Rytwianach. 

2/ Pismo  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa z dnia 24.10.2019 z którego 

wynika, że nie zachodzi podstawa do zmiany kategorii przejazdu kolejowego na wyższą 

na koszt i z inicjatywy Spółki.  Spółka  w najbliższym czasie nie przewiduje prowadzenia 

działań inwestycyjnych na linii kolejowej nr 75  Rytwiany -Połaniec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ze strony Gminy będą podejmowane 

jeszcze działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przejazdu kolejowego. 



3/ Skarga mieszkańca wsi Strzegom na działalność Wójta Gminy Rytwiany. 

Przewodniczący Rady Gminy skierował  skargę do Komisji Rady Gminy Rytwiany  do 

spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Wójt Grzegorz Forkasiewicz, wyjaśnił  że sprawa sięga 

wydarzeń  z przed 30 lat  i dotyczy  budowy wodociągu i niewykonania przyłącza do 

skarżącego, pomimo wpłaty określonej kwoty pieniędzy przez skarżącego na ten cel. 

- Radna Irena Pogorzelska zapytała o drogi  uszkodzone przez ulewne deszcze. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że komisja Wojewody  przeprowadziła wizję 

lokalną na każdym zgłoszonym odcinku dróg. Urząd  Gminy do końca roku otrzyma 

protokół z pracy komisji i będzie wiadomo które z uszkodzonych dróg  zostały 

zaakceptowane. 

 

Pkt 12 

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział  

i zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Załącznik do protokołu: 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rytwiany za rok szkolny 

2018/2019. 

 

 

Prot. 

Urszula Marczewska                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

kierownik USC                                                                 Jerzy Gwizdowski 


















































































































