
 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   XXI/2020 

         z  XXI sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28 stycznia 2020  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. 

 

Nieobecny radny – Michał Rajca. 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8.10 do godz. 10.00. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał klauzulę dotyczą ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXI 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 odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XX. 
5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
7. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy za 2019 r. 
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2020 r. 
9. Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029. 
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
11. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form 
doskonalenia, na które w 2020 roku będzie przysługiwało dofinansowanie. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie sesji. 
 
 

Radna Dorota Saramak poprosiła o odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia 

komisji oświaty. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że protokół zostanie odczytany. 

 

Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami. Podczas 

głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 4 

 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XX. 

 

Protokół z sesji nr XX został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami. 

 



 

Pkt 5  

 

Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy Rytwiany z poprzedniej sesji. 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie  z wykonania 13 uchwał z sesji odbytej w dniu  30 

grudnia 2019 r. Wszystkie podjęte uchwały zostały przesłane odpowiednio do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej lub Wojewody Świętokrzyskiego oraz te które powinny 

zostały przesłane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Pytań nie było. 

 

Pkt 6  

 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował rade o prac Urzędu w okresie od 

ostatniej sesji tj. od 30.12.2019 r. 

- Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej w Staszowie na transport odpadów komunalnych. Cena za transport 1 tony 

odpadów  wynosi obecnie 410 zł. Dla porównania wzrostu w 2018 roku cena za tą usługę 

wynosiła 238 zł. 

- Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania dotyczącego rewitalizacji Rytwian 

i opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie. 

- Trwają prace remontowe budynku OSP w Niedziałkach. 

-  Modernizacja stadionu sportowego i budowa tężni w Rytwianach w ramach zadania 

rewitalizacji Rytwian:  Stowarzyszenie „Nasze Rytwiany” wnioskowało do LGD „Dorzecze 

Wisły” o dofinansowanie  modernizacji stadionu w kwocie 200 tys. złotych. Po ogłoszeniu 

przetargu wpłynęły dwie oferty na wykonanie zadania: jedna za kwotę 318 tys. zł, druga 



za kwotę 600 tys. zł. Brakuje na zadanie 118 tys. zł i stąd  jest propozycja zmian  

w budżecie gminy w celu zabezpieczenia tej kwoty dla stowarzyszenia. 

- Trwają zebrania wiejskie  informacyjne na temat odpadów komunalnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zaproponował odczytanie protokołu  

z posiedzenia komisji oświaty w punkcie 12 porządku obrad. 

 

 

Pkt 7  

 

Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy za 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał sprawozdanie z pracy komisji 

stałych przy Radzie Gminy Rytwiany. 

 

Pkt  8  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy 

na 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady 

Gminy i komisji stałych i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XXI/113/20 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2020 r. została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami.  Podczas glosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 9  

 

Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 

2029. 



 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029  przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. Zmianie ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 29 886 401, 04 zł, ogółem 

dochody bieżące  wynoszą 33 104 312,27 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 

28 272 990,96 zł. Ogółem wydatki wynoszą 32 245 962,77zł. 

 

Radna Dorota Saramak zapytała  ile  dokładnie obecnie wynosi budżet gminy, czy to jest 

kwota  33 104 312,27 złotych. Czy dochody ogółem to jest budżet naszej gminy. 

Skarbnik  Mirosława Szewczyk potwierdziła, że dochody ogółem to jest budżet gminy. 

Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski  odczytał  projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXI/114/20  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2010-2029 została podjęta jednogłośnie 13 glosami. Podczas 

głosowania było obecnych  13 radnych. Radny Sławomir Strycharz  wyszedł z sali obrad. 

 

Pkt 10  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł ;  zmian w 

planie wydatków na kwotę 140 720 zł;  dodaniu w zadaniach inwestycyjnych  rocznych 

nowego zadania -   budowa  sieci wodociągowej w m. Gaj Święcicki i zabezpieczenia 

kwoty 10 000 zł;  zmniejszenia środków na dwóch zadaniach realizowanych na 

podstawie porozumień  z Powiatem tj. przebudowa drogi  powiatowej Niedziałki-Ruda do 

kwoty 0  i przebudowa drogi  powiatowej Rytwiany – Łubnice do kwoty 264 000 zł;  

zabezpieczenia dotacji w kwocie 118 000 zł dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych. 

 



Radny Artur Dzieciuch zapytał o  zadanie  przebudowy drogi powiatowej Grzybów – 

Wymysłów. Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że zadanie dotyczy  

budowy chodnika w Sichowie Małym. 

Wójt  Gminy dodał, że zadanie budowy drogi  Niedziałki – Ruda zostało wyzerowane 

ponieważ mieszkańcy Rudy nie chcieli  inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi z 

wydzieleniem pasa dla pieszych. Mieszkańcy chcą przebudowy drogi z budową  

chodnika. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXI/115/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

została podjęta jednogłośnie 13 głosami. Podczas głosowania było obecnych 13 

radnych. 

 

Pkt 11  

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia 

specjalności i form doskonalenia, na które w 2020 roku będzie przysługiwało 

dofinansowanie. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Gminy jest uprawniona do 

uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan 

został sporządzony na podstawie wniosków dyrektorów szkół, został zaopiniowany przez 

związki zawodowe i komisję Oświaty przy Radzie Gminy. 

Przewodniczący Komisji   Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych przeczytał 

fragment protokołu z posiedzenia komisji  odbytego w dniu 12 grudnia 2019 r., dotyczący 

dyskusji na temat  projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Wójt Grzegorz Forkasiewicz  zgłosił 

autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczy  zastąpienia   w § 2 pkt 2 wyrazów 



„upośledzonym umysłowo” wyrazami „niepełnosprawnymi  intelektualnie”. 

Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara poprosił jednak o pozostawienie zapisu bez zmiany 

ponieważ w takiej formie projekt uchwały został zaopiniowany przez związku zawodowe. 

W przyszłości  takie sformułowanie nie będzie użyte. 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały (bez zmiany)  

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XXI/116/20  w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2020 roku 

będzie przysługiwało dofinansowanie została podjęta jednogłośnie 13 głosami. Podczas 

głosowania było obecnych 13 radnych. 

 

 

Pkt 12  

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawie  dostosowanie czasu oświetlenia ulicznego do 

warunków. 

Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  

Krzysztof Janik odczytał protokół z posiedzenia komisji z dnia 12 grudnia 2019 r. Komisja 

zajmowała się następującymi tematami: 1/ Opinia uchwały w sprawie określenia średnich 

cen jednostek paliwa w Gminie Rytwiany na rok szkolny 2019/2020;    2/ Opinia uchwały   

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form 

doskonalenia, na które w 2020 roku będzie przysługiwało dofinansowanie; 3/ 

Organizacja oświaty na lata 2020-2025. 

 

 



Radna Dorota Saramak (zabierała kilka razy głos w obronie szkół) - w nawiązaniu do 

planowanej reorganizacji w szkołach zmierzającej do koniecznych oszczędności środków 

na oświatę zaproponowała poszukać oszczędności  poprzez skrócenie czasu oświetlenia 

ulicznego oraz w inwestycjach. Jest wdzięczna władzom gminy za dotychczasowe 

działania w zakresie oświaty, ale  reorganizacja szkoły jest ciężka do przyjęcia. Rodzice 

nie zgadzają się na zmiany, nie zgadzają się na łączenie klas i jest obawa, że rodzice 

przeniosą dzieci do innych szkół i subwencja będzie jeszcze mniejsza. Radna Dorota  

Saramak uważa i ma nadzieję,  że da się wygospodarować środki poprzez oszczędności 

w inwestycjach i da się utrzymać szkołę w Strzegomiu. 

Radna Irena Pogorzelska stwierdziła, że szkoły są piękne, zmodernizowane, 

zainwestowano w te budynki określone środki finansowe. Skoro teraz myśli się o 

likwidacji to co będzie z tymi budynkami. Uważa,  że należy interweniować u Wojewody, 

posłów na temat sytuacji finansowej w oświacie. 

Radny Artur Dzieciuch  - koszty w oświacie rosną i  jest problem samorządów w tym 

zakresie. Powiedział, że  Związek Gmin Wiejskich przekazuje problemy samorządów do  

odpowiednich organów. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odnosząc się do  wcześniejszych wypowiedzi radnych 

powiedział, że jest problem z finansowaniem oświaty. Spada ilość urodzeń i ma to 

odzwierciedlenie  w funkcjonowaniu oświaty. Obecnie Gmina otrzymuje 5,6 mln 

subwencji na zadania w oświacie, a wydatki na ten cel wynoszą 10,9 mln zł.  Podkreślił, 

że nie mówi się o likwidacji, a o reorganizacji w szkołach. Temat jest do przemyślenia. 

Wójt uważa, że źle jest ułożona struktura szkół w Gminie i należy  to poprawić. 

Obowiązkiem Gminy jest  ułożyć strukturę szkół tak aby subwencja w maksymalnym 

stopniu  pokrywała koszty. Należy wypracować rozwiązania  prowadzące do 

zmniejszenia wydatków na szkoły. Jeżeli nie podejmie się odpowiednich działań 

oszczędnościowych to będzie problem  przy opracowaniu budżetu  gminy na następny 

rok, może być zaburzony wskaźnik zadłużenia. Wójt zaznaczył, że  szukanie 

oszczędności dotyczy wszystkich szkół.  Jeśli chodzi o oszczędności   wydatków na 

oświetlenie uliczne czy inwestycje to byłyby to działania doraźne, niewystarczające i 



nierozwiązujące problemu. Oszczędności wydatków dotyczą też Urzędu Gminy i 

prowadzone są od lat ograniczenia etatów. 

- Radny Artur Dzieciuch zwrócił uwagę na fakt, że w Strzegomiu w szkole jest dużo 

dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i jest tam większa subwencja. 

Wójt przyznał, że jest większa subwencja ale na  dzieci  z niepełnosprawnością są 

większe wydatki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski  na zakończenie dyskusji podkreślił, że 

Rada Gminy musi nieraz podejmować decyzji niepopularne i trudne. Na Radzie Gminy 

ciąży odpowiedzialność  za finanse Gminy. Niestety niekiedy trzeba podejmować trudne 

i niepopularne decyzje. Trzeba to zrobić rozważnie. 

 

Radny Jarosław Gil poinformował, że  18 styczna br. odbyło się w Sichowie Dużym 

spotkanie z rodzicami  w sprawie reorganizacji szkół. 

 

 

 

 

Pkt 13  

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim  obecnym za 

udział i zamknął XXI sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                            Jerzy Gwizdowski 


