
 
 
 
 
                                                P R O T O K Ó Ł    Nr XXII   
z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 roku w siedzibie urzędu Gminy 
Rytwiany. 
 
 
 
I. Obecni na sesji: 

 1/ Radni zgodnie z listą obecności  /obecnych - 14 radnych, nieobecny radny Jerzy  Gwiazdowski/       

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z listą obecności. 

oraz zaproszeni przedstawiciele  Nadleśnictwa Staszów: 

 

II. Porządek obrad: 

           1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3.Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.  

4.Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.  

5.Podjęcie uchwały w/s zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu o uznaniu lasów na terenie gminy Rytwiany za ochronne.  

6.Podjęcie uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Rytwiany  

             na lata 2012-2027. 

 7.Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r.  

 8. Podjęcie uchwały w/s zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony.  

9. Informacja za 2011 rok o realizacji zadań  wykonywanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rytwianach.  

10. Przedstawienie  Radzie Gminy oceny zasobów  pomocy społecznej na rok 2011 dla 
Gminy Rytwiany.  

11. Informacja o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.  

12. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Rytwiany w sprawie oświaty.  

13. Interpelacje i wolne wnioski.  

14. Zamknięcie obrad sesji.  

 

 



III. Przebieg obrad sesji. 

 

Sesja  trwała od godz. 11.10 do godz. 14.10. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, stwierdził obecność 14 
radnych, powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad. 

Zaproponował zmianę w porządku obrad  - jako punkt 3 podjęcie uchwały w/s zaopiniowania 
wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznaniu lasów na terenie Gminy 
Rytwiany za ochronne. Kolejność dalszych punktów nie ulega zmianie.  

Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad wraz ze zmianą. W głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych. 

 
 
Pkt 2 
 
Protokół z  sesji nr XXI został przyjęty bez uwag. 
 
 
Pkt 3 
 
 
Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska  poinformowała, że do Rady Gminy Rytwiany wpłynął 
wniosek  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu  w sprawie  uznania lasów za 
ochronne, położonych na terenie Gminy Rytwiany o powierzchni 2604,31 ha. Skutki finansowe w 
sferze podatku leśnego są niekorzystne dla Gminy w przypadku zwiększenia powierzchni lasów 
ochronnych. 
 
Nadleśniczy Adam Lubera przedstawił  uzasadnienie do wniosku o uznanie  lasów za ochronne. 
Wyjaśnił, że  raz na 10 lat  Nadleśnictwo opracowuje plan urządzenia lasów, w którym planuje  
min. powierzchnię lasów ochronnych. Nadleśnictwo zobowiązane jest zasięgnąć opinii danej Rady 
Gminy. Wnioskowana powierzchnia lasów  spełnia warunki określone przepisami prawa  do 
uznania lasów za ochronne. Całkowita powierzchnia leśna gruntów Skarbu Państwa będących w 
zarządzie Nadleśnictwa Staszów, położonych na terenie Gminy Rytwiany wynosi 5290ha. Łącznie 
na terenie Gminy Rytwiany do lasów ochronnych zakwalifikowano 2604 ha, co stanowi 49% 
powierzchni leśnej. Za lasy ochronne uznaje się: lasy posiadające drzewostany położone na glebach 
podatnych na erozję, lasy spełniające określone cele przyrodnicze, lasy stanowiące cenne fragmenty 
rodzimej przyrody, lasy stanowiące ostoje  zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. 
Skutki ekonomiczne utrzymania lasów ochronnych obciążają Lasy Państwowe. Z tytułu uznania 
lasów za ochronne gmina ponosi skutki związane z podatkiem leśnym należnym gminie. Lasy 
ochronne opodatkowane są 50% stawką podatku, lasy gospodarcze 100% stawką podatku, lasy   
w wieku do 40 lat zwolnione są z opodatkowania. Nadleśniczy Adam Lubera podkreślił, że uznanie 
lasów za ochronne nie powoduje ograniczeń budowy infrastruktury technicznej na terenach do nich 
przyległych, nie powoduje  ograniczeń w  pozyskiwaniu runa leśnego oraz dostępie lasu dla 
ludności. 
 
Radna Maria Woźniak -  uznanie 2604 ha czyli prawie 50% ogólnej powierzchni  lasów  



za ochronne to stanowczo za dużo. 
 
Nadleśniczy Adam Lubera odpowiedział, że  funkcja lasów ochronnych  jest określona przepisami 
prawa. 
 
Radny Jacek Pytko zapytał jaka powierzchnia lasów gospodarczych przeznaczona jest do wycięcia, 
potem nasadzona od nowa. 
Nadleśniczy Adam Lubera -  nie potrafił szczegółowo określić, ale  powierzchnia  lasów do 40 lat 
nie będzie znacząco zmieniona. 
Radny Michał Rajca zapytał po jakim czasie las może  zostać wykorzystany gospodarczo. 
Nadleśniczy Adam Lubera odpowiedział, że  po około 80 latach od nasadzenia. 
 
Radny Krzysztof Janik  - zapytał jak wygląda sytuacja w Bogorii. 
Nadleśniczy Adam Lubera odpowiedział, że w Bogorii duży obszar gruntów zakwalifikowanych 
jest do obszaru „Natura 2000”. Z mocy prawa wchodzą one w obszar lasów ochronnych. 
 
Wójt Grzegorz Forkasiewicz  powiedział, że patrząc od strony podatków korzystniej  dla Gminy  
jest  zwiększenie ilości lasów gospodarczych  /100% stawka podatku/, ale patrząc perspektywicznie 
i racjonalnie - nie jest dla Gminy niekorzystne zwiększanie powierzchni lasów ochronnych. 
Pomimo 50% stawki podatku jest do długofalowy stały dochód dla Gminy, a lasy gospodarcze 
wiadomo, że jest to dochód krótkotrwały, po wycięciu takiego lasu następuje nasadzenie nowym i 
przez okres 40 lat powierzchnia ta zwolniona jest z opodatkowania, a  więc nie ma żadnego 
dochodu dla Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zarządził przerwę w obradach od godz. 11.50 do 
godz. 12.00. 
 
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak poinformowała 
zebranych, że Komisja na posiedzeniu dniu 19 kwietnia 2012 roku  negatywnie zaopiniowała 
wniosek Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych.  
Pani Maria Woźniak powiedziała, że po powtórnej analizie wniosku uważa, że należy zaopiniować 
pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy jest  również za pozytywnym  zaopiniowaniem wniosku. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Uchwała nr  XXII/123/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu o uznaniu lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, położonych na terenie Gminy Rytwiany za 
ochronne została podjęta  12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. W głosowaniu 
brało udział 14 radnych. Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała wniosek przedstawiony przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. 
 
 
Pkt 4 
 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak odczytała protokół z posiedzenia 
komisji odbytego w dniu 19 kwietnia 2012 roku. Tematy posiedzenia to: 1/ zapoznanie z wnioskiem 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznaniu lasów za ochronne,  
2/ wypracowanie wniosków do planowanej aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju powiatu 
staszowskiego na lata 2012-2015. 
 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji  
Krzysztofa Janika o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji w punkcie 12 porządku obrad 
dotyczącym przyjęcia stanowiska Rady Gminy w sprawie oświaty. 
 
 
Pkt 5 
 
Wójt Gminy poinformował o pracy między sesjami: 
 
- trwają prace wykończeniowe przy budynku  biblioteki w Szczece. Zbliża się termin oddania 
inwestycji do użytku, 
- rozstrzygnięty został przetarg na  zagospodarowanie placu  przy kościele w Rytwianach, 
wykonawcą będzie „Adma” Rytwiany. Podpisana została umowa na dofinansowanie tego zadania z 
programu „Ryby”, 
- rozpoczęta została przebudowa  ulicy Klasztornej, 
- rozpoczął się nabór wniosków  do programu  „Cyfrowa szkoła”. Jednostkom samorządu 
terytorialnego prowadzącym publiczne szkoły podstawowe udziela się wsparcia finansowego ze 
środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych i innego 
sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Gmina Rytwiany nie planuje przystąpienia do programu. 
Przystąpienie do realizacji tego zadania wiążę się z potrzebą zaangażowania środków własnych   
/serwisowanie sprzętu, koszty koordynacji /, 
- w UG Rytwiany została przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Kontrolą objęto dotacje  na realizację zadań rządowych. Praktycznie nie było 
większych zastrzeżeń. 
Wójt Gminy zaprosił radnych na imprezy kulturalne organizowane w najbliższym czasie przez 
Centrum  Kultury, a przede wszystkim na uroczyste obchody 3 Maja w Rytwianach. 
 
 
Pkt 6 
 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła Skarbnik Gminy 
Mirosława Szewczyk Wprowadzone zostało nowe zadanie – Aktywna Kobieta, zwiększają się 
środki z Unii Europejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XXII/124/2012 w sprawie  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Rytwiany na lata 2012 -2027 została podjęta  jednogłośnie, 14 głosami, w obecności 14 
radnych na sali obrad. 
 
 
Pkt 7 
 
Zmiany w budżecie  przedstawiła Skarbnik Gminy. Zmiany dotyczą: 
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 110 260złotych /związane z zadaniem Aktywna 
Kobieta/, 
- zmian w planie wydatków na kwotę  15 936 złotych. 
 
Pytań i dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XXII/125/2012 w sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2012 rok została 



podjęta jednogłośnie  13 głosami, w obecności 13 radnych na sali obrad podczas głosowania. Radny 
Michał Rajca  opuścił na chwilę  salę obrad i nie uczestniczył w głosowaniu. 
 
 
 
Pkt 8 
 
Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że nastąpiła konieczność wprowadzenia  zmiany 
niektórych zapisów uchwały w sprawie  zasad zbywania nieruchomości. Stowarzyszenie wsi 
Pacanówka złożyło wniosek o użyczenie gruntu. Chce pozyskać środki unijne na zagospodarowanie 
tego terenu na potrzeby mieszkańców wsi. Uchwała nie przewiduje możliwości  użyczenia 
nieruchomości  na okres dłuższy niż 3 lata. Dlatego jest potrzeba  zmiany uchwały. 
 
Pytań i dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XXII/126/2012 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony została podjęta  jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 
 
 
 
Pkt 9 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa  Majsak przedstawiła  informacje o 
realizacji zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za 2011 rok, 
wykonywanych przez GOPS w Rytwianach. 
 
Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Krzysztof Janik 
poinformował, że realizacja zadań  pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej 
przedstawione zostały na posiedzeniu komisji w dniu  23 kwietnia 2012r. 
 
Dyskusji i pytań nie było. Radna Maria Woźniak stwierdziła, że należy podnieść kryterium 
dochodowe będące podstawą przyznawania pomocy, bo jest  bardzo niskie /351zł/ i coraz mniej 
ludzi będących w trudnej sytuacji kwalifikuje się do pomocy. 
 
 
Pkt 10 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak  przedstawiła  ocenę zasobów pomocy 
społecznej na rok 2011 dla Gminy Rytwiany. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła 
dotychczasowy bilans potrzeb. Analiza zasobów  pomocy społecznej przedstawia dane o sytuacji 
demograficznej, społecznej, osobach korzystających z pomocy społecznej, wybranych usługach 
pomocy społecznej, instytucjach pomocy społecznej, kosztach prowadzenia  i utrzymania  zasobu 
pomocy społecznej w  Gminie Rytwiany. 
 
Dyskusji i pytań nie było. 
 
 
 
 
 



 
Pkt 11 
 
Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska poinformowała, że  przepisy prawa  obligują organ 
wykonawczy do przedłożenia Radzie Gminy  sprawozdania z realizacji programu współpracy 
Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 
Radni otrzymali sprawozdanie wraz z zaproszeniami na sesję. 
 
Radna Lidia Dziuba  zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę Gminy Rytwiany  ze 
stowarzyszeniami. Gmina udziela szerokiej pomocy. 
 
Dyskusji i pytań nie było. 
 
 
Pkt 12 
 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o wniosku Związku Miast i Gmin 
Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach  w sprawie bardzo trudnej sytuacji finansowej większości 
gmin województwa świętokrzyskiego spowodowaną niedoborem środków na realizację zadań 
oświatowych. Jest to część ogólnopolskiej akcji samorządów mającej na celu podjęcie działań w 
celu poprawy istniejącej sytuacji. Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego podjął 
działania  w celu spowodowania zmiany przepisów normujących obecny system edukacji wraz z 
likwidacją ustawy Karta Nauczyciela. Prezes Stowarzyszenia zwrócił się z prośbą o  przyjęcie przez 
rady gmin stanowiska w sprawie istniejącej sytuacji w oświacie. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych  Krzysztof Janik 
zapoznał radnych  z protokołem z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 kwietnia 2012r. Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony  projekt stanowiska Rady Gminy Rytwiany z 
zastrzeżeniem poszerzenia katalogu postulatów na sesji Rady Gminy. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska  powiedziała, że radni otrzymali projekt stanowiska, które 
jest właściwie zestawieniem danych statystycznych.  Przedstawia sytuację w szkołach, wysokość 
subwencji i wnioski wynikające z tej sytuacji. Nie ma w nim wniosku o likwidację Karty 
Nauczyciela, ale  o jej modyfikację. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Janik poprosił radnych o dokładne zapoznanie się ze 
stanowiskiem Rady Gminy w sprawie oświaty. Uważa, że przywileje dla nauczycieli są właściwie 
tylko na papierze. 

Radna Maria Woźniak uważa, że  Karta Nauczyciela  jest hamulcem dobrego zarządzania szkołami. 
Karta Nauczyciela doprowadzi do tego, że najbardziej ucierpi dobro dzieci. Jest zbulwersowana 
wysokością odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli. 

Radna Mieczysława Sikora nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Karta Nauczyciela wpływa 
niekorzystnie na rozwój dziecka. 

Radna Maria Woźniak – sytuacja finansowa zmusza nas do łączenia zajęć w szkole, a to jest w 
jakimś stopniu niekorzystne dla dzieci. 

 

Radny Krzysztof Janik – może Karta Nauczyciela dla gminy  jest hamulcem, ale to  jest wina 
centralnego zarządzania. 

 



Przewodniczący Marek Sadowski -  powinniśmy postulować podniesienie wysokości subwencji na 
dzieci wiejskie. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz – konieczność  zwiększenia  subwencji oświatowej nie jest jedynym 
problemem do rozwiązania. Karta  Nauczyciela jest zdezaktualizowana. Dodatki: wiejski, 
mieszkaniowy – to relikty. Wysokość odpisu na fundusz socjalny. Wynagrodzenie wyrównawcze. 
To wszystko wymaga zmiany. Nauczycielowi płaci się za przyjście do pracy i odpracowane 
pensum,  a nie za wyniki. W świetle obecnych przepisów nie ma możliwości zwolnienia złego 
nauczyciela. Intencją  projektu stanowiska Rady w sprawie oświaty nie jest pozbawienie 
nauczycieli wynagrodzeń i dodatków. Dodatki powinny zostać wliczone do wynagrodzenia 
zasadniczego. 

Radny Krzysztof  Janik – nie podejmować działań zmierzających  do degradacji zawodu 
nauczyciela. 

Radna Maria Woźniak   uważa, że projekt stanowiska Rady Gminy jest bardzo dobry. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zarządził głosowanie. Za przyjęciem stanowiska  
Rady Gminy  głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
 
Pkt 13 
 
W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Radna Maria Woźniak – zwróciła się do Wójta z zapytaniem, czy udało się zmienić dostawcę 
energii elektrycznej. Wójt odpowiedział, że jest przygotowywany przetarg. 
 
Radny Jacek Pytko – czy istnieje możliwość  utworzenia straży gminnej. 
Wójt odpowiedział, że tak pod warunkiem, że sama będzie się finansować. Zatrudnienie 3 osób plus 
koszty pozostałe to wydatek około 300 -350tys. zł w pierwszym roku. 
Radny Jacek Pytko – można kupić fotoradar i będą wpływy z mandatów. 
Wójt –fotoradar to wydatek około 100tys. zł.  
 
Radny Krzysztof Janik –  wnosi o zaproszenie na sesję Komendanta Powiatowego Policji w celu 
uzyskania informacji w/s  bezpieczeństwa w gminie. 
 
Radna Mieczysława Sikora – mieszkańcy ulicy Długiej w Kłodzie  wnioskują o budowę chodnika. 
 
Pkt  14 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady 
XXII sesji Rady Gminy Rytwiany. 
 
 
Prot.  U.Marczewska 
Kierownik USC                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                           Marek Sadowski 
 
 
 
 
 


