
 

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

         z  XVIII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 27 listopada 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 

5/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

6/ Sołtysi zgodnie z listą obecności. 

 

Nieobecni radni: Sławomir Strycharz. 

Podczas omawiania punktów 13,14,15  była obecna na sesji Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak. 

W obradach sesji uczestniczyli: Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Piotr Radomski, 

przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  

w Sandomierzu, Nadzór Wodny w Staszowie Piotr Kowalski. 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 13.10 do godz. 18.05. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał klauzulę dotyczą ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XVIII sesję Rady Gminy 



Rytwiany powitał wszystkich  zebranych.  

 

 

Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  sprawdził obecność i stwierdził 

prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 14 radnych.  

 

Pkt 3 

Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o wprowadzenie jako 23 dodatkowego 

punktu do porządku obrad  w sprawie  Apelu Rady Gminy Rytwiany o utrzymanie 

dotychczasowego projektu  organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 764. O podjęcie 

apelu wnioskują mieszkańcy, których reprezentuje Pan  Stanisław Wilk. 

Za wprowadzeniem dodatkowego punktu obrad głosowało14 radnych.  

 Następnie 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 nr XVII. 
5. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji. 
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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego. 
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytwiany. 
14. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 



w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób 
bezdomnych oraz schroniskach  dla osób bezdomnych  z  usługami opiekuńczymi 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym  osobom bezdomnym, 
które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rytwiany. 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Rytwiany na lata 2020-2022. 

16. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

17. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany. 

18. Uchwała  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Rytwiany. 

19. Uchwała  sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

20. Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie dowozu 
uczniów niepełnosprawnych do szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu. 

21. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2020. 

22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany. 
23. Apel Rady Gminy Rytwiany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 
24. Sprawy różne i wolne wnioski. 
25. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami. 

 

Pkt 4 

 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XVII. 

Protokół z sesji nr XVII został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zaprosił radnych do 

zadawania pytań zaproszonym na sesje gościom. 



 

- Radna Irena Pogorzelska – zwróciła się z wnioskiem do przedstawiciela Nadzoru 

Wodnego w Staszowie o podjęcie działań w kierunku rozwiązania problemu z bobrami w 

Święcicy, które stwarzają zagrożenie podtopienia pobliskich zabudowań. .Wnioskuje  

o podjęcie konkretnych działań w celu wyeliminowania zagrożenia oraz udrożnienie 

kanału w kierunku miejscowości Koniemłoty. 

Przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Staszowie Piotr Kowalski odpowiedział, że problem 

z bobrami w Święcicy jest chwilowo rozwiązany, ale  obecność zarośli sprzyja  bytowaniu 

borów w tym miejscu. Oczyszczenie  terenu z zarośli spowoduje, że bobry nie będą 

miały warunków do bytowania. Przyznał, że potok wymaga udrożnienia i zostanie 

włączony do „planu utrzymaniowego”. 

- Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Krzysztof Janik – zgłosił problem:  z bobrami 

przy cieku wodnym w Szczece, który nie został ujęty w ewidencji Wód Polskich. 

Wymieniony ciek wodny wpływa do rzeki Czarnej i zdarza się, że  następuje tzw. cofka  i  

tworzy się rozlewisko. Radny zapytał, czy planowane są jakieś prace mające na celu  

poprawę sytuacji oraz wycięcie powalonych drzew. 

Przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Staszowie Piotr Kowalski odpowiedział, że Wody 

Polskie przyjęły do ewidencji wszystkie naturalne cieki wodne. Być może przedmiotowy 

ciek wodny w Szczece jest rowem melioracyjnym. Należy skierować pismo do Wód 

Polskich w tej sprawie. Pan Piotr Kowalski poinformował, że w bieżącym roku 

prowadzone są prace na Moczydlnicy  i na rzece Czarnej, usuwane są powalone 

drzewa. Pan Piotr Kowalski wyjaśnił rozbieżność w nazwie rzeki Czarnej. Rzeka Czarna 

rozwidla się w Rytwianach na dwa cieki  wodne, z których jeden ma nazwę Moczydlnica, 

drugi ma nazwę Czarna. Moczydlnica będzie oczyszczona w całości, rzeka Czarna 

etapami. 

- Radny Artur Dzieciuch  w sprawie usunięcia żeremi bobrów  przy rzece Trzcianka w 

Strzegomku. 

Przedstawiciel  Nadzoru Wodnego Piotr Kowalski odpowiedział, że rzeka Trzcianka jest 

pod nadzorem Sandomierza i tam trzeba skierować żądanie. 



- Radny Sebastian Bryk zapytał  ile metrów wynosi granica brzegu  przy rzece Czarnej, 

Moczydlnicy. 

Przedstawiciel  Nadzoru Wodnego odpowiedział, że szerokość działki należącej do rzeki 

jest różna. Na przykład przy budowie ogrodzenia  odstęp od naturalnej linii brzegu 

powinien wynosić 1,5 mb. 

- Radny Andrzej Chłodnicki- w sprawie umocnienia brzegu rzeki Czarnej w Kłodzie, 

koryto rzeki wchodzi w pobocze ulicy Długiej.  Zwrócił także uwagę na drzewa powalone  

w korycie rzeki. 

Przedstawiciel Nadzoru Wodnego odpowiedział, że  skarpa będzie umocniona. 

Wójt  zwrócił uwagę, że planowany jest remont tej drogi i  trzeba drogę zabezpieczyć 

przed podmywaniem, żeby po remoncie drogi nie było szkód. 

- Radny Michał Rajca – zapytał o termin zakończenia oczyszczenia rzeki Moczydlnica. 

Przedstawiciel Nadzoru Wodnego  - nie może podać konkretnej daty. Może podać  datę 

zakończenia prac na początku przyszłego roku. 

- Radny Sebastian Bryk – w sprawie zredukowania liczby bobrów, czy można wyłapać  

i przewieźć  w inne miejsce. 

Przedstawiciel  Nadzoru Wodnego odpowiedział, że prawo chroni bobry. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował  przedstawicielowi Nadzoru 

Wodnego w Staszowie Panu Piotrowi Kowalskiemu za udział w sesji. 

 

Następnie radni kierowali pytania do przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Staszowie  Pana Piotra Radomskiego. 

- Radny Andrzej Chłodnicki – odnośnie odśnieżania chodników przy drodze wojewódzkiej 

764. 

Kierownik Piotr Radomski odpowiedział, że nie chodniki nie są odśnieżane ze względu 

na brak środków finansowych. 

- Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Krzysztof Janik w sprawach: 1/ usunięcia 

gałęzi drzew przy drodze wojewódzkiej, które stwarzają zagrożenie. 2/  budowy chodnika 



przy drodze wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Kłoda  - Niedziałki.  

Kierownik Piotr Radomski zapewnił, że wszystkie gałęzie będą usunięte jeszcze w tym 

roku. Jeżeli drzewo rośnie na gruncie prywatnym to właściciel jest zobowiązany usunąć 

gałęzie. 

 Radny Sebastian Bryk – w sprawie remontu barierek  przy drodze wojewódzkiej w m. 

Rytwiany. 

- Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Krzysztof  Janik – w sprawie oświetlenia 

przyjścia dla pieszych. 

- Radny Stanisław Głowacki – w sprawie remontu barierek w pobliżu Urzędu Gminy. 

- Radny Artur Dzieciuch – w sprawie umieszczonego znaku drogowego  w pasie 

chodnika. 

- Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski – w sprawie braku  znaku drogowego 

o skrzyżowaniu drogi 764 z ulicą Armii Krajowej. 

- Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski zapytał, czy był robiony pomiar i 

natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej  po oddaniu do użytku mostu na  Wiśle. 

Kierownik Piotr Radomski odpowiedział, że badania będą przeprowadzane w 2020 roku. 

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Piotr radomski  poprosił, aby wszystkie wnioski 

zebrać w jednym piśmie i przekazać do  Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

- Przewodniczący Rady Gminy  zapytał Pana Piotra Radomskiego czy planują jakieś 

zmiany w organizacji ruchu na drodze 764. 

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Piotr Radomski odpowiedział, że nic nie wie o 

zmianie organizacji ruchu na drodze 764. Ograniczenie tonażu do 12 ton jest 

wprowadzone na stałe. Co roku  wydawana jest zgoda na oznakowanie drogi o 

ograniczeniu tonażu i kierowanie tranzytu na objazd na drogi krajowe.  

Na pytanie Wójta czy  nie będzie zmiany w ograniczeniu tonażu – Kierownik Piotr 

radomski odpowiedział, że nie słyszał o zniesienie ograniczenia tonażu. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poprosił radnych o składanie wniosków do pracownika 

Urzędu Gminy i wnioski przekazane zostaną jednym pismem. 

Przewodniczący rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował  Kierownikowi  Rejonu 



Zarządu Dróg Wojewódzkich za udział w sesji. 

 

 

 

Pkt 5 

Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji. 

 

Protokoły z posiedzeń komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego i Komisji Rozwoju 

Lokalnego zostaną odczytane przy uchwałach podatkowych. Protokół z posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostanie odczytany przy uchwale w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

 

Pkt 6 

Sprawozdanie z wykonania uchwał rady Gminy z poprzedniej sesji. 

 

Wójt Gminy  poinformował Radę, że podjęte na ostatniej sesji 3 uchwały zostały 

przesłane do nadzoru i są realizowane. 

 

Pkt 7 

Informacja Wójta o pracy  między sesjami. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o pracy Urzędu w okresie od 

ostatniej sesji, a mianowicie: 

- remont strażnicy OSP przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, 

- zakończono prace związane z remontem  ulicy brzozowej w Rytwianach. Komisja 

dokonała odbioru prac i przygotowano wniosek o refundację, 

- zaplanowano spotkanie na 3 grudnia br. z  firmą realizującą zadanie rewitalizacji 

Rytwian, 

- zaplanowanym  na 3 grudnia br. spotkaniu z wykonawcą przebudowy drogi w Kłodzie 



na temat zaawansowania prac projektowych, 

- przekazano projekt budżetu  gminy na 2020 rok Przewodniczącemu  Rady Gminy, 

- odbyto posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rytwianach. Tematy posiedzenia min.: objecie opieką 

stomatologiczną uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rytwiany oraz Szkoły 

Rolniczej  w Sichowie Dużym; zatrudnienie na umowę – zlecenia drugiego lekarza  

pediatry, 

-  w dniu 28 grudnia br.  ma zostać podpisana  umowa w Starostwie Powiatowym na 

przebudowę dróg powiatowych ( Kłoda – budowa chodnika, Sichów Mały – budowa 

chodnika). 

 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2019-2030. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 

28 235 596,39 zł.. Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Ogółem dochody wynoszą  

31 528 425,39 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą   27 537 052,33 zł. Wydatki 

majątkowe nie uległy zwiększeniu i są na poziomie 7 983 077,10 zł.  Ogółem wydatki 

wynoszą 35 520 129,43 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski poddał treść projektu uchwały pod 

głosowanie. Uchwała nr XVIII/81/19  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 9 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 



Szewczyk. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 131 446,50 zł . Dokonano 

zmian w planie wydatków na kwotę 68 500 zł. W zadaniach inwestycyjnych rocznych 

zmniejszono wydatki o 15 000 złotych na zadanie rozbudowy sieci wodociągowej w 

Strzegomku i zwiększono o tę kwotę wydatki na zadanie budowy oświetlenia ulicznego. 

W załączniku dotacje podmiotowe zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o 

kwotę 2 500 zł. 

Radny Artur Dzieciuch zapytał o przesunięcie środków z zadania rozbudowy sieci 

wodociągowej w Strzegomku. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że Gmina podpisała umowę na opracowanie 

dokumentacji technicznej na to zadanie i więcej wydatków bieżącym roku  na wodociąg 

nie będzie. Dokonano przesunięcia środków na inny cel. Jeżeli w przyszłym roku będą 

potrzebne środki na realizację przebudowy wodociągu to będą zabezpieczone. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała nr XVIII/82/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 10 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił uzasadnienie do  projektu  3 uchwał 

podatkowych. Wyjaśnił konieczność podwyższenia stawek podatkowych. 

Wzrost wydatków na oświatę  przy zmniejszonej subwencji, szereg zaplanowanych 

zadań inwestycyjnych, wzrost ceny za energię elektryczną, wzrost najniższego 

wynagrodzenia powodują, że należy zatroszczyć się o dochody do budżetu. Stawki 

podatkowe muszą zostać podwyższone. Jest to warunek zbilansowania budżetu gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego  Stanisław Głowacki  



poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r.  zatwierdziła 

proponowana kwotę  58,00 zł za 1 dt będącej podstawą do  ustalenia podatku rolnego  

na rok podatkowy 2020. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i poddał pod 

glosowanie. Uchwała nr XVIII/83/19  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego została podjęta jednogłośnie 14 

głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził o godz. 14.43  10 minutową przerwę w obradach. 

 

Pkt  11  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Stanisław Głowacki przedstawił 

zatwierdzone przez Komisję w dniu 13 listopada 2019 r.  propozycje stawek podatku od 

nieruchomości: 

1)  

od gruntów:  

a)  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,  

b)  

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,  

c)  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł. od 1 m2 powierzchni,  



d)  

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i 

położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 

wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 

czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15zł od 1 

m2 powierzchni;  

2)  

od budynków lub ich części:  

a)  

mieszkalnych – 0,54zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

b)  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,30 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej,  

c)  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

d)  

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87zł od 1 

m2 powierzchni użytkowej,  

e)  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,05 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej;  

3)  



od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 

 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVIII/84/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas głosowania było 

obecnych 14 radnych. 

 

 

Pkt 12 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Stanisław Głowacki 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019  zatwierdziła 

zaproponowane stawki podatku od środków transportowych. Przewodniczący Komisji 

poinformował, że wszystkie stawki wzrastają o 3% w porównaniu do roku 2018. 

 

Dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVIII/85/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas 

głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt  13  

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytwiany. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak. Podjęcie uchwały podyktowane jest potrzebą 



zweryfikowania dotychczasowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytwiany. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr XVIII/86/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytwiany została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 14  

 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych 

oraz schroniskach  dla osób bezdomnych z  usługami opiekuńczymi udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym w tym  osobom bezdomnym, które ostatnie 

miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rytwiany. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Ewa Majsak. Konieczność podjęcie uchwały wynika z  zmiany przepisów 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i podał pod 

głosowanie. Uchwała nr  XVIII/87/19  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, 

schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach  dla osób bezdomnych z  

usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym  

osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 

Rytwiany została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas głosowania  na sali 

obrad było obecnych 14 radnych. 

 



Pkt 15 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Rytwiany na lata 2020-2022. 

 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Ewa Majsak.  Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Rada Gminy uchwala  gminne programu wspierania rodziny uwzględniając 

potrzeby w tym zakresie przedstawione przez Wójta. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, 

mianowicie w  § 1 powinno być  „na lata 2020-2022”  zamiast  „na lata 2017-2019”. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał komu przydzielany jest asystent 

rodziny. Kierownik Ewa Majsak odpowiedziała, że  asystent rodziny pracuje z rodziną w 

której są dzieci i  w której są problemy wychowawcze. 

Radny Artur Dzieciuch zapytał ilu jest asystentów w Gminie. Kierownik Ewa Majsak 

odpowiedziała, że jest zatrudniony 1 asystent rodziny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  poddał projekt uchwały pod glosowanie. Uchwała nr  

XVIII/88/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Rytwiany na lata 2020-2022 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas 

głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt  16  

Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących 

opłaty za odbiór odpadów. Powiedział, że w ostatnich latach obserwuje się duży wzrost 



ilości odbieranych odpadów komunalnych. Rośnie ilość odpadów segregowanych, ale i 

innych wielkogabarytowych oraz „bio”. W 2019 roku na koniec III kw.  wydatki za odbiór  

odpadów przekroczyły o 60 tys. zł planowane wpływy z opłat od mieszkańców. Na koniec 

roku strata może  wynosić około 80 tys. zł (planowane wpływy ok. 526 tys. zł, planowane 

wydatki ok. 593 tys. zł).Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 

podwyższa  od 2020 r. opłatę za  przyjmowane odpady o 100 zł  za 1 tonę. Za odpady 

zmieszane  trzeba będzie zapłacić około 360 zł za 1 tonę. Na wzrost  ustalonej stawki 

ma wpływ wzrost opłaty „składowiskowej”, którą uiszcza ZGOK w Rzędowie na rzecz 

Urzędu Marszałkowskiego, wysokość której określa Minister Środowiska. Opłata 

„składowiskowa” w 2019 roku wynosiła 170 zł, a w 2020 roku będzie wynosiła 270 zł. Na 

wzrost opłaty za odpady będzie miał wpływ wzrost cen energii elektrycznej, 

podwyższenie  kwoty minimalnego wynagrodzenia. Należy się spodziewać, że opłata za 

odpady może być jeszcze wyższa od obecnie zakładanej. Wójt poinformował Radę, że  

symulacja kosztów za odpady na 2020 rok przedstawia się następująco: około 380 tys. zł 

za składowanie odpadów w Rzędowie plus około 300 tys. zł za transport odpadów do 

Rzędowa, co daje kwotę około 680 tys. zł.  Należy się także spodziewać, że koszty 

transportu odpadów mogą być większe od zakładanych 300 tys. zł. Zależy od ilości firm 

chętnych do  transportu odpadów i wyniku przetargu. Biorąc powyższe pod uwagę 

zaproponowana stawka opłaty  za odpady to 11 zł miesięcznie od osoby, która segreguje 

odpady i posiada kompostownik na odpady bio oraz 16 zł miesięcznie od osoby, która 

segreguje odpady ale nie posiada kompostownika. Wójt  Grzegorz Forkasiewicz 

poinformował, że będzie  przeprowadzona akcja szkoleniowa dla mieszkańców gminy na 

temat segregacji odpadów. Wprowadzona zostaje nowość w deklaracjach dotyczących 

odpadów. Dodana została rubryka, w której mieszkańcy określają czy posiadają 

kompostownik czy nie posiadają. Wszystkie odpady powinny być segregowane. Osoby, 

które nie segregują  maja wyższą opłatę. W odbieranych odpadach bardzo dużo jest 

frakcji „bio”, która jest najcięższa i bardzo podwyższa koszty. W warunkach wiejskich 

gospodarstw domowych można odpady bio kompostować. Wójt  przewiduje, że na 1100 

ton wyprodukowanych i odebranych odpadów od mieszkańców naszej gminy około 300 



ton to odpady „bio”, które można  wykorzystać na kompost.. 

Wójt powiedział, że stawki opłat za odpady komunalne nie mogą  przekraczać 

określonych wskaźników. Stąd autopoprawka do uchwały trafiła dzisiaj do radnych. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego  zapoznała Radę z protokołem z 

posiedzenia Komisji odbytego 13 listopada 2019 r. Komisja zatwierdziła następujące 

stawki opłat za odpady: 

11 złotych od osoby za odpady segregowane z własnym kompostownikiem 

16 złotych  od osoby za odpady segregowane bez własnego kompostownika 

48 złotych od osoby za odpady niesegregowane (opłata karna 3x16 zł) 

Pojemniki: 

120 l –  opłata 16,50 zł za odpady segregowane; 49,50 zł za odpady niesegregowane, 

1100 l – opłata  54 zł za odpady segregowane, 162 zł za odpady niesegregowane, 

Kp-7 (7000 l) – oplata 343 zł za odpady segregowane, 1029 zł za odpady 

niesegregowane.  

Opłata od  domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe – opłata 86 złotych na rok za odpady segregowane i 172 zł 

za odpady niesegregowane. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVIII/89/19  w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami  „za”. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy w obradach od godz. 16:26. 

 

Pkt  17  

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XVIII/90/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie  

14 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 18 

Uchwała  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Rytwiany. 

 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że  w druku deklaracji dochodzi   tabela 

dotycząca odpadów „bio”. 

Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara  zgłosił autopoprawkę w §  2 ust. 4 pkt 2 – skreślamy,  

w treści deklaracji  w  F2 – wpisujemy „worka”. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVIII/91/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie 14 

głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 19  

 

Uchwała  sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie.  Uchwała nr XVIII/92/19 sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie  

14 głosami „za”. Podczas głosowania obecnych było 14 radnych. 

 

 

Pkt 20  

 

Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno – Wychowawczych w Mielcu. 

 

Wójt Grrzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Krzysztof Janik zapytał jaki będzie koszt 

dowozu uczniów. Zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska  poinformowała, że 

wstępnie ustalony koszt  to 50 zł dziennie za dowóz 1 ucznia. Z punktu widzenia Gminy  

i rodziców jest to optymalne rozwiązanie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVIII/93/19  w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim  

w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wchodzących w skład 

Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas głosowania na Sali obrad było obecnych 14 

radnych. 

 

Pkt 21  

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020. 



 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. 

Zgodnie z przepisami ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie  Rada 

Gminy uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny 

program przed uchwaleniem poddawany jest  konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzono. Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XVIII/94/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020  została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas 

głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

 

Pkt  22  

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poinformował, że do Rady Gminy 

wpłynęła skarga mieszkańca Gminy Rytwiany na działalność Wójta Gminy. Skarga 

została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  wyjaśnił , że  Skarżący domaga się zwrotu kwoty 700 zł 

wpłaconych do Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów w Strzegomiu w roku 1996. 

Mieszkaniec Gminy Rytwiany skarży się na niewykonanie przyłącza do sieci 

wodociągowej. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał protokół z posiedzenia 

komisji, która po dokonaniu analizy skargi zarekomendowała podjęcie uchwały o uznaniu 

skargi za bezzasadną. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  projekt uchwały i poddał pod 



głosowanie. Uchwała nr XVIII/95/19  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Rytwiany  została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Pkt  23  

Apel Rady Gminy Rytwiany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poinformował Radę, że wpłynął 

wniosek  od mieszkańców Rytwian, których reprezentuje Pan  Stanisław Wilk. Wniosek 

dotyczy podjęcia przez Radę Gminy apelu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego  o podjęcie działań zmierzających do utrzymania dotychczasowego 

projektu organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 764. 

Obecny na sesji  Pan Stanisław Wilk w swoim wystąpieniu wyraził wielkie zaniepokojenie 

i obawę, że jeżeli nie podejmie się odpowiednich działań to w niedługim czasie  będzie 

zezwolenie na ruch  tranzytowy  na drodze 764. Wnioskuje do Rady Gminy Rytwiany o 

podjęcie apelu. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  zwrócił uwagę na rozbieżność pomiędzy tym co powiedział 

Kierownik Rejonu  Pan Radomski.  Zdaniem Wójta ograniczenie tonażu jest na stałe, a 

przedłużana jest co roku zgoda na oznakowanie  objazdu. Rada Gminy powinna mieć  

wiedzę czy zakaz  ograniczenia tonażu jest stały czy czasowy. 

Po dyskusji  Przewodniczący rady Gminy Jerzy Gwizdowski postanowiła  poddać apel  

pod głosowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał treść apelu i zarządził 

głosowanie. Apel Rady Gminy Rytwiany nr 2/2019 do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego o podjęcie działań zmierzających do utrzymania 

dotychczasowego projektu organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 764 na odcinku 

pomiędzy Połańcem a Staszowem i nadania mu charakteru stałego, został podjęty 

jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Pan Stanisław Wilk podziękował Radzie Gminy za uchwalenie apelu. 



 

Pkt 24 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Irena Pogorzelska – wnioskuje o obciążenie opłatą za odpady komunalne z 

Parafii. 

Wójt odpowiedział, że będzie obciążenie kosztami. 

- Radny Andrzej Chłodnicki  zapytał o postęp  w budowie  sieci  internetowej. 

Wójt odpowiedział, że  rozpoczynają się działania w tym zakresie w Sichowie Dużym, 

Sichowie Małym, Strzegomiu. 

 

Pkt 25 

 

Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział i zamknął XVIII sesję 

Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U. Marczewska                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                            Jerzy  Gwizdowski 

         


