
P R O T O K Ó Ł NR XX/19 

z XX sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 30 grudnia 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 

5/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

6/ Sołtysi zgodnie z listą obecności 

 

 

Nieobecni radni: Artur Dzieciuch 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8:10 do godz. 11:52  

Podczas omawiania punktów 10,11,14,15 porządku obrad na sesji obecna była 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak 

Podczas omawiania punktów 17,18,19 porządku obrad na sesji obecny był Piotr 

Kutyła- pracownik Urzędu Gminy 

Radna Irena Pogorzelska opuścił obrady o godz. 11:36 

 

 
Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył XX sesję Rady 

Gminy Rytwiany powitał wszystkich zebranych.  

 

Pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 14radnych 

i prawomocność obrad sesji.  

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

7. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 



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 zmiany Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Rytwiany na 2019 rok. 

11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2019 roku. 

12. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2020 – 2029. 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2020 rok. 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 

2020 rok. 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Rytwiany w 2020 roku. 

16. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0839T 

w miejscowości Kłoda, ul. Słoneczna. 

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 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/94/19 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 27.11.2019r. w  sprawie  przyjęcia  Programu  

współpracy  Gminy  Rytwiany   

z  organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

20. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na 

działalność Wójta Gminy Rytwiany 

21. Sprawy różne i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie obrad sesji. 

          

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty 14 głosami „za”. Podczas 

głosowania było obecnych 14 radnych. 

Pkt 4 

 

Zatwierdzenie protokołu z sesji XIX. 



Protokół z sesji nr XIX został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami. 

 

Pkt 5 

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że na ostatniej sesji zostały podjęte 

cztery uchwały. Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2019-2030, Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 

lata 2019r., które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

a także  Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie 

Rytwiany na rok szkolny 2019/2020 i Uchwała w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały przekazane 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 tym, że 

Realizowane były zadania związane z zakończeniem roku budżetowego, 

głównie w dziale finansowym. Porządkowane były spraw w poszczególnych 

wydziałach. Realizowane są jeszcze zadania wieloletnie takie jak: Remont 

strażnicy OSP w Niedziałkach. Pozostałe zadania, które były zadaniami 

jednorocznymi zostały w dużej mierze zrealizowane  i z budżet opłacone. 

Skupiliśmy się na zakończeniu roku w kwestiach finansowych, na regulowaniu 

faktur i zobowiązań. Odbył się przetarg na transport odpadów komunalnych. 

Przetarg ten został unieważniony. Został ogłoszony ponowny przetarg, którego 

otwarcie nastąpiło 27 grudnia. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Są dwa 

rozwiązania albo unieważniamy i ogłaszamy kolejny przetarg - ten kierunek 

wiąże się z dużym ryzykiem ponieważ nie mamy pewności jakie i ile będzie 

ofert. Może się zdarzyć, że będzie tylko jedna oferta, co wiąże e się z wyższą 

ceną. Drugim wariantem jest podpisanie umowy i wprowadzenie autopoprawki 

do projektu budżetu, ponieważ nikt wcześniej nie przewidział takiego wzrostu 

cen w transporcie odpadów komunalnych. Widoczna jest tendencja do zaniżania 

cen przez spółki na terenach własnych gmin a nadrabianie dochodami z gmin 

sąsiednich. Tak drastyczny wzrost kosztów za transport odpadów przekłada się 

na zweryfikowanie stawki opłaty za usuwanie odpadów – o czym będzie mowa 

w pkt związanym z odpadami. 

 

Pkt 7 

 

Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 



Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany zaproponował aby protokoły z 

posiedzeń komisji były omawiane przy poszczególnych punktach obrad. 

 

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 28 800 584,39 zł. 

Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 292 829 zł. 

Dochody ogółem wynoszą 30 432 291,85 zł. 

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28 102 040,33 zł.  

Wydatki majątkowe  nie uległy zwiększeniu i są w kwocie: 7 983 077,10 zł.  

Ogółem wydatki wynoszą 36 085 117,43 zł. Wielkość przychodów, rozchodów, 

wynik budżetu na rok 2019 oraz lata pozostałe pozostaje bez zmian. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr XX/100/19 w sprawie zmiany 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.  

Zmiany w budżecie zawierały zmiany dostosowujące plany finansowe do 

planowanych do poniesienia wydatków głównie zabezpieczały wydatki w 

rozdziale 75412 dotyczące udzielonych dotacji, jak również regulowały 

dochody i wydatki w obszarze wydatków  z tytułu gromadzenia środków, opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska. 

Radny Krzysztof Janik zadał pytanie o wydatki gromadzone na wydzielonym 

rachunku. Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to wydatki związane  

z wyżywieniem dzieci w szkole. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/101/19 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2019 r została podjęta jednogłośnie 14 głosami  „za”. Podczas 

głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 10 

 



Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy Rytwiany z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2019 rok. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Ewa Majsak  

przedstawiła zmiany w uchwale. Zmianie uległy wydatki w porównaniu do 

wydatków które były w uchwale  Nr IV/25/2018. Wydatki zostały na poziomie 

wydatków znajdujących się w budżecie na 2019 rok.  

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/102/19 w sprawie zmian Uchwały Nr 

IV/25/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2019 rok została podjęta jednogłośnie 14 

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

 

Pkt 11 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy Rytwiany  

z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na 

realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Rytwiany w 2019 roku. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Ewa Majsak  

przedstawiła zmiany w uchwale. Zmianie uległy wydatki w stosunku do 

wydatków przedstawionych w uchwale Nr IV/26/2018. Wydatkowane zostały 

takie kwoty jakie były w budżecie na 2020 rok. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/103/19 w sprawie zmian Uchwały Nr 

IV/26/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2019 roku została podjęta 

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

 

 

 

Pkt 12 

 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

Prognozę Finansową Gminy Rytwiany przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk.  

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2020 

wynosi 33 084 312,27 zł. z czego dochody bieżące w kwocie 29 866 401,04 zł 

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 217 911,23 zł. 



Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2020 

wynosi 33 225 962,77 zł. Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowano na 

poziomie 28 252 990,96 zł z czego wydatki na wynagrodzenia wynoszą 

12 283 757,96 zł. Wydatki majątkowe na 2020 zaplanowano w kwocie 

4 972 971,81 zł. W roku 2020 planowany  jest budżet deficytowy w kwocie 

141 650,50 zł, na kolejne lata tj. od 2021 do 2029 roku prognozowane są 

budżety nadwyżkowe. 

W budżecie  planuje się przychody  w wysokości 1 149 946,46 zł., które są 

przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 141 650,50 zł oraz spłaty 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 008 295,96 zł. Dalsza spłata 

zobowiązań będzie następować zgodnie z harmonogramem spłat.  

Kwota długu w stosunku do obowiązującej Wieloletniej prognozy Finansowej 

uległa zmniejszeniu o kwotę 1 000 000 zł. Wynika to z niewykonania planu  

w zakresie przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z tytułu 

wyemitowanych obligacji i ostatecznie wynosi 8 158 372,16 zł. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że wskaźniki finansowe 

wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.   

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/104/19 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029 została podjęta 

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

 

Pkt 13 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2020 rok. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił założenia budżetu na rok 

2020. Szczegółowo omówił wydatki dotyczące realizowanych inwestycji jak 

również źródeł ich finansowania. Poruszał problem utrzymania oświaty w naszej 

gminie jak również problem związany z usuwaniem odpadów komunalnych 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła Radzie projekt budżetu 

Gminy Rytwiany na 2020 rok.  Wspomniała o autopoprawce, którą należy 

wprowadzić w samej treści uchwały. Autopoprawka dotyczyła zwiększeń 

dochodów i wydatków w rozdziale 90002.   

 

W temacie rozwinęła się dyskusja:  

Radna Dorota Saramak zapytała o drogę w Strzegomiu, czy to chodzi o ul. 

Kościelną. Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że sprawa dotyczy  

ul. Kościelnej i jest to zadanie wieloletnie. 

Radny Sebastian Bryk zadał pytanie dotyczące drogi Rytwiany – Łubnice. Czy 

już się wyjaśniło czy to jest remont czy przebudowa? Wójt Grzegorz 

Forkasiewicz odpowiedział: Wstępne porozumienie, które przygotował powiat 



dotyczyło przebudowy drogi Rytwiany Łubnice od zakładów naprawczych po 

most na Grobli. We właściwym porozumieniu przedstawionym w listopadzie 

mowa jest o remoncie. Remont to są wydatki bieżące. Problem ma teras 

Starostwo, ponieważ takiego porozumienia nie możemy podpisać gdyż nie ma 

pieniędzy na wydatki bieżące. Z wydatkami na przebudowę nie było by 

problemu gdyż są to wydatki inwestycyjne. Starostwo wnioskowało na remont 

drogi.  Nazwy zadania nie da się zmienić wiec na chwile obecną nie wiadomo 

jakie będzie rozwiązanie. Starostwo jest już po przetargu i umowa jest już 

podpisana. My możemy przekazać środki tylko na przebudowę. Na konwencje 

wójtów w starostwie chcemy poznać stanowisko Starosty czy współpraca ze 

wszystkimi samorządami wygląda tak samo.  

Radna Irena Pogorzelska zapytała o drogę w Święcicy. Wójt odpowiedział, że 

jest to droga powiatowa wobec tego wystąpimy z wnioskiem o informację do 

powiatu.  

Radny Sławomir Strycharz zapytał o drogę na Podborku. Wójt Gminy Grzegorz 

Forkasiewicz odpowiedział, że powyższa droga znajduje się w protokole  

a także, że drogę na Podborku trzeba potraktować priorytetowo. 

Radna Dorota Saramak zabrała głos w sprawie oświaty: W prognozie wiele się 

mówi o wydatkach na oświatę. Czy ta prognoza gwarantuje utrzymanie trzech 

szkół w Gminie, szczególnie chodzi o szkoły w Strzegomiu i Sichowie Dużym. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz w temacie wyjaśnił: Wieloletnia prognoza 

nie gwarantuje utrzymania trzech szkół ponieważ  była ona opracowana 

wcześniej, wówczas nie był przewidziany wzrost wydatków na oświatę.  Temat 

ten był szeroko omawiany na komisji oświaty. Nie da się dalej funkcjonować  

w  takim stanie, trzeba podjąć pewne działania żeby ograniczyć wydatki w 

naszych placówkach. Głównie mowa o placówkach w Sichowie i Strzegomiu 

gdzie są bardzo małe klasy. Na komisji edukacji zostały wskazane trzy możliwe 

rozwiązania. Jeśli w tym momencie nie podejmiemy żadnych kroków, w 

kolejnych latach wskaźniki budżetowe nie pozwolą nam na przyjęcie budżetu – 

dodała Pani Skarbnik. Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowski również 

potwierdził, że  na chwilę obecną nie ma mowy o żadnej likwidacji szkół.      

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/105/19 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Rytwiany na 2020 rok  została podjęta jednogłośnie 14 głosami  

„za”. Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt14 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2020 rok. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak 

poinformowała, że co roku jest podejmowana uchwała w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

w Gminie Rytwiany i może być on przyjęty tylko na jeden rok. Program 



obejmuje w głównej mierze działania skierowane do dzieci i młodzieży 

szkolonej.  

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XX/106/19 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Rytwiany na 2020 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami  „za”. 

Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 15 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2020 roku. 

 

W punkcie 15 Kierownik GOPS Ewa Majsak  wyjaśniła , że ustawa pozwala 

przyjąć uchwałę w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 5 lat i my tak uchwalamy. 

Wydatki dostosowane są do wydatków ujętych w budżecie. Środki 

wydatkowane są z wpływów z koncesji na alkohol. 

Pytań i dyskusji nie było 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/107/19 w sprawie przyjęcia 

preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2020 roku została podjęta jednogłośnie 14 

głosami  „za”. 

Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

 

Pkt 16 

 

Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0839T w miejscowości 

Kłoda, ul. Słoneczna. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  poinformował o wpłynięcie wniosku od 

mieszkańców miejscowości Kłoda o utworzenie dwóch przystanków w Kłodzie 

przy ul. Słonecznej  po obu stronach drogi. Uchwała jest odpowiedzią na 

wniosek mieszkańców.   

 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/108/19 w sprawie wskazania 

wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze 



powiatowej nr 0839T w miejscowości Kłoda, ul. Słoneczna została podjęta 

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

 

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. 

Wójt Gminy Rytwiany przedstawił sytuację jaka zaistniała w temacie kosztów 

ponoszonych za odpady. Ustalenie nowej stawki jest pochodną ceny jaką 

musimy ponieść za transport odpadów. System powinien być samofinansujący 

się. Nikt nie przewidywał w listopadzie, że w przetargach w grudniu będzie tak 

rażący wzrost cen.  

Obecnie stawki przedstawiają się następująco:  

Stawka 14 zł przy posiadanym kompostowniku 

Stawka 20 zł jeśli odpady BIO będą oddawane  

Stawka podwyższona 60 zł – naliczana za brak selektywnej zbiórki. 

Stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 20202  roku 

Każdy na mocy ustawy ma obowiązek segregacji. Nie mamy wpływu na 

wysokość opłaty środowiskowej, nie mamy też wpływu na wysokość ofert. 

Mamy natomiast wpływ na segregację z naciskiem na bioodpady a mianowicie 

na kompostowanie odpadów.  

Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowski zwrócił uwagę na to, że trzeba 

uświadomić społeczeństwo o skali problemu.  

W danym problemie rozwinęła się dyskusja. Głos zabrali: 

Radny Krzysztof  Janik zapytał o możliwość powiazania ewidencji osób 

deklarujących odpady  z ilością zużycia wody czy innym składnikiem. 

Wójt wyjaśnił, że możemy zwiększyć częstotliwość kontroli, zweryfikować 

ilość osób zamieszkałych z zadeklarowanymi. Pracownik na bieżąco weryfikuje 

z meldunkami, przyłączami wodociągowymi.  

Radny Sławomir Strycharz zapytał o możliwość rozliczania ludzi  pod 

względem ilości oddawanych odpadów np. jakieś kody kreskowe. Wówczas 

możliwość  opłaty od worka. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że można wprowadzić system z kodami 

ale przełoży się to na koszty, ponieważ firma od której będziemy wymagać 

zaopatrzenia w czytniki podniesie cenę. Istnieje tez duże ryzyko, że jeśli 

wprowadzimy opłaty od worka odpady wylądują w lesie. 

Radny Sławomir Strycharz wspomniał także o wystąpieniu do rządu  

o ograniczenie produkcji odpadów. 

Wójt wyjaśnił, że jest to tak zwana odpowiedzialność rozszerzona - 

wprowadzenie opłaty dla producentów. Producentom taniej i wygodniej 

produkuje się z komponentów niż z recyklingu.  

Radny Sławomir Strycharz zapytał również czy każdy ma mieć kompostownik  

i jak ma on wyglądać? 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że każdy kto zadeklaruje kompostownik 

w deklaracji musi go posiadać. Jeśli pracownik będzie na kontroli to musi 

widzieć ten kompostownik  wiec musi on fizycznie istnieć nie ma narzuconej 

formy jaką on ma mieć.  

Temat kompostownika poruszony został tez przez radną Dorotę Saramak. Pytała 

jak ma wyglądać kompostownik. Jak będzie wyglądała kontrola? 

Wójt Wyjaśnił, że musi on być wygodny do zidentyfikowania. Kontrola będzie 

poprzedzona wszczęciem postepowania, będą wzywani świadkowie.   

Radna Irena Pogorzelska poruszyła temat likwidacji zniżek na kartę dużej 

rodziny. 

Wójt Gminy poinformował, że przy takich kwotach wszystkich mieszkańców 

trzeba potraktować jednakowo. Nie możemy obciążać kosztami z tytułu zniżek 

za kartę dużej rodziny innych użytkowników systemu. Rada musiała by wskazać 

pozycję w budżecie na wsparcie wydatków związanych ze zniżką na kartę dużej 

rodziny – czyli wraca problem budżetu.  

Radny Stanisław Głowacki również poruszył temat kart dużej rodziny. Zapytał 

czy nie ma żadnych refundacji z tego tytułu tak jak np. na orlenie 

Otrzymał wyjaśnienie, że niestety nie ma żadnych refundacji, jest to zadanie 

własne gminy.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/109/19 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 12 głosami  „za”, 2 wstrzymało się  

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 Gminy Marianna Stryszowska  poinformował, że treść uchwały nie uległa 

zmianie, zmieniony został załącznik czyli deklaracja. W nowej deklaracji nie ma 

Karty dużej rodziny, istnieje tez możliwość kompostowania przez rodziny  

w budynkach wielorodzinnych.   

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/110/19 w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Rytwiany  została podjęta jednogłośnie 13 głosami  „za”. Podczas głosowania 

było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 19 



 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/94/19 Rady Gminy Rytwiany z 

dnia 7.11.2019r.w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Rytwiany 

z  organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że w uchwale musi znaleźć 

się zapis: „Uchwała   wchodzi   w życie     po  upływie   14 dni   od   dnia  

ogłoszenia   w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”. 

Wobec tego musiała być wprowadzona zmiana. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/111/19 w sprawie zmiany uchwały nr 

XVIII/94/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27.11.2019r. w  sprawie  przyjęcia  

Programu  współpracy  Gminy  Rytwiany  z  organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

została podjęta jednogłośnie 13 głosami  „za”. 

Podczas głosowania było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 20 

 

Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność 

Wójta Gminy Rytwiany 

Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że sprawa związana 

jest wciąż z tematem przyłącza w miejscowości Strzegomek z lat 90. 11 grudnia 

skarżący wniósł pismo zatytułowane skarga- nie przedstawił nowych dowodów. 

Przewodniczący Komisji Petycji, Skarg i Wniosków Michał Rajca odczytał 

protokół z dnia 18 grudnia 2019r. w którym poinformował o tym iż komisja 

zapoznała się z treścią pisma i stwierdziła, że nie zawiera ono żadnych 

elementów faktycznych i prawnych w stosunku do tych, które były przedmiotem 

rozpatrywania przy podejmowaniu uchwały z dnia 27 listopada 2019r.  

i jednogłośnie postanowiła zarekomendować Radzie podjęcie uchwały  

o podtrzymaniu poprzedniego stanowiska.   

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod glosowanie. Uchwała nr XX/112/19 w sprawie podtrzymania 

stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami  za. 

Podczas głosowania było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 21  

 

Sprawy rożne i wolne wnioski. 

- Radny Andrzej Chłodnicki – Zaproponował żeby zaprosić przedstawiciela 

kolei na spotkanie w sprawie przejazdów kolejowych. 



- Radny Krzysztof Janik wspomniał o zamykaniu przejazdów na drogach. 

Wójt Gminy poinformował, że na chwilę obecną wskazali przejazdy 

wyznaczone do likwidacji, termin mają do 15 września. Jeszcze nic się nie 

dzieje, ale nie wykluczone, że wkrótce zobaczymy pozamykane przejazdy. 

- Radna Dorota Saramak – poruszyła temat wyciętych drzew przez kolej przy 

drodze, w związku z tym czy będzie barierka. Wójt Gminy Grzegorz 

Forkasiewicz poinformował, że wystąpimy do PKP ponieważ jest to ich teren.  

 

Pkt 22 

 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za 

udział i zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. 

Joanna Kruk 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                          

Jerzy Gwizdowski 


