
PROTOKÓŁ Nr XXIII 

 

Z sesji Rady Gminy Rytwiany, która  odbyła się  w dniu 6 czerwca 

2012r.  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany 

 

I. Obecni na sesji: 

1/ Radni  - zgodnie z listą obecności ( nieobecny radny Michał Rajca). 

2/Wójt Gminy Rytwiany – Grzegorz Forkasiewicz 

3/Sekretarz Gminy  - Marianna Stryszowska 

4/ Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk 

5/sołtysi - zgodnie z listą obecności. 

II. Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i przyjecie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

3. Odczytanie protokołu  z posiedzenia komisji. 

4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami 

5. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                   

w Rytwianach za rok 2011. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie GSPZOZ                            

w Rytwianach 

7. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2011 Gminnego Centrum Kultury, Sportu                       

i Informacji Turystycznej w Rytwianach. 



8. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej                              

w Rytwianach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

z tytułu wykonania budżetu za 2011r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/81/2011 Rady 

Gminy Rytwiany z dnia 29.09.2011r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Rytwiany. 

14. Podjęcie uchwały w/s programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rytwiany  

w 2012r. 

15. Interpelacje i wolne wnioski. 

16.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

III.  Przebieg obrad sesji. 

Obrady sesji trwały od godz. 11.10 do godz. 15.30. 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził obecność 14 radnych i przedstawił porządek 

obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 

radnych. 

 



Pkt 2 

Protokół z sesji nr XXII został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt  3 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Janik poprosił o możliwość 

odczytania  protokołu z posiedzenia Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej zostanie odczytany w punkcie 9.   

Pkt  4 

Wójt  Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o pracy 

w okresie pomiędzy sesjami: 

- Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Rytwiany – Luszyca ( na 

odcinku ul. Klasztornej). Wykonano już podbudowę do poszerzenia jezdni, 

trwają prace przy układaniu krawężników, 

- W ramach  środków finansowych uzyskanych z Programu Operacyjnego 

„RYBY” trwaj ą prace przy zagospodarowaniu placu wokół kościoła 

parafialnego  p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Rytwianach. 

Prawdopodobnie przedsięwzięcie to ukończone zostanie przed terminem. 

- Rozstrzygnięto przetarg na remont i  odbudowę dróg  zniszczonych w czasie 

powodzi, tj.: Strzegomek, ul. Chołocińskiego; Strzegom, ul. Kościelna; 

Rytwiany, ul. Batalionów Chłopskich. Przetarg wygrała firma Dylmex ze 

Staszowa. Gmina Rytwiany wystąpiła z prośbą o pozwolenie na rozszerzenie 

zakresu zadania. Opinia pełnomocnika wojewody okazała się pozytywna. 

- 18 maja 2012r. uroczyście otwarto boisko ORLIK w Sichowie Dużym. Boisko 

wykorzystywane jest zarówno przez uczniów szkoły podstawowej w Sichowie 

Dużym, jak również przez zawodników Klubu Sportowego „Baszta” Rytwiany.  



-  Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczece wraz ze świetlicą 

przebiega zgodnie z założonym terminem. 

-  Zbliża się budowa zbiornika na wodę pitną w Rudzie  i budowa kanalizacji na 

ul. Klasztornej i  ul. Staszowskiej  w Rytwianach. Ogłoszono już stosowne 

przetargi.  Kanalizacja na ul. Klasztornej zostanie zrealizowana jeszcze w tym 

roku, natomiast na  ul. Staszowskiej prace przy kanalizacji rozpoczną się                  

w przyszłym roku. 

- Przyjęcie projektów arkuszy organizacyjnych przedłożonych przez dyrektorów 

szkół, dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym. Były to 

najtrudniejsze od kilkunastu lat negocjacje. Niż demograficzny, 

niedofinansowanie oświaty przez państwo powodują, że zachodzi konieczność  

wprowadzenia oszczędności w tym zakresie m.in łączenia klas  na zajęciach                     

z niektórych przedmiotów, takich jak: plastyka, muzyka. Nie dojdzie jednak do 

łączenia zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych, np. przyrody, matematyki.                

W wyniku łączenia zajęć, część nauczycieli straci pewną ilość godzin.                       

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzegomiu na emeryturę odchodzi Pan 

Edward  Banaś, stąd   bilans godzin w tej placówce zostanie wyrównany.                    

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach jeden z nauczycieli 

odchodzi na emeryturę. Wolny etat zostanie rozdzielony dla nauczycieli, którzy 

utracili część nadgodzin. Ponadto zlikwidowany zostanie 1 etat w bibliotece 

szkolnej. Etat ten zajmowała bibliotekarka, która nabyła uprawnienia 

emerytalne. 

W Zespole Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym stan zatrudnienia 

pozostanie bez zmian. Wójt Grzegorz Forkasiewicz zwrócił uwagę na fakt, iż             

w porównaniu do Gminy Staszów, gdzie zlikwidowanych zostanie 24 etaty                

w szkolnictwie, w Gminie Rytwiany taka sytuacja nie będzie miała miejsca. 

 



Pkt  5 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej przedstawiła główna księgowa Pani Magdalena Wołowiec             

( stanowiące załącznik do niniejszego protokołu). Bilans kosztów jest ujemny. 

Referująca  zwróciła ona uwagę na systematycznie wzrastające koszty 

utrzymania Ośrodka Zdrowia. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty                     

z funduszu finansowego GSPZOZ w Rytwianach, na którym zostały 

zgromadzone oszczędności z poprzednich lat. Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Sadowski zapytał o przyczynę  niższych przychodów. Pani Magdalena 

Wołowiec wyjaśniła, że powodem  takiej sytuacji były m.in.  nieobecności  

lekarza ginekologa i niewykonanie zaplanowanych usług ginekologicznych na 

rok 2011, a co za tym idzie: niższa ilość punktów, a także rotacja pacjentów                                

i  systematycznie wzrastające koszty zakupu materiałów medycznych. 

Wójt  Gminy zwrócił uwagę zebranych na kontraktowanie usług 

ginekologicznych na 2012r., bowiem NFZ  Oddział w Kielcach uszczuplił 

środki finansowe,  porównując je z ilością wykonanych badań w 2011r. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapytał, jak wygląda sprawa 

związana z obowiązkowymi ubezpieczeniami pracowników GSPZOZ                      

w Rytwianach od odpowiedzialności cywilnej. Pani Magdalena Wołowiec 

poinformowała, że  obowiązkowe ubezpieczenia są koniecznym warunkiem do 

zawarcia rocznego kontraktu z NFZ. Obejmują one wszystkich pracowników 

Ośrodka i dotyczą zdarzeń zaistniałych  w czasie  pracy, na terenie Ośrodka. 

Następnie  radna Maria Woźniak zapytała o  liczbę pacjentów zapisanych 

obecnie do GSPZOZ w Rytwianach. Pani Magdalena Wołowiec poinformowała, 

że obecnie bilans pacjentów jest zerowy. Choć daje się zaobserwować tendencja 

spadkowa.  Radna Maria Woźniak zwraca uwagę na brak rezerw prostych                 

w sprawozdaniu  a także   dalszy, systematyczny wzrost cen, a tym samym  

możliwą dalszą stratę finansową Ośrodka w  bieżącym roku. Przestrzega przed 



negatywnymi skutkami tego procesu. Pani Magdalena Wołowiec zgadza się                

z opinią radnej. Stwierdziła  jednocześnie, że pacjenci są zadowoleni z usług 

Ośrodka, nie  do końca jednak są  zadowoleni z lekarzy. Radna Mieczysława 

Sikora przytacza przykład niezadowolenia z usług dr Pachowicz. Natomiast 

radne: Irena Pogorzelska i Maria Woźniak zaprzeczają, jakoby pacjenci Ośrodka 

byli niezadowoleni  z  usług lekarzy zatrudnionych w Ośrodku. Wspólnie jednak 

zwrócono uwagę na  dużą roszczeniowość pacjentów. 

Wójt  podsumowując dyskusję stwierdził, że tyle będzie opinii o pracy lekarzy, 

ilu jest pacjentów. Jednakże pacjenci powinni przekazywać swoje uwagi,  

skargi, wnioski bezpośrednio do kierownika Ośrodka Zdrowia w Rytwianach. 

On sam również zadeklarował swoją gotowość do wspólnego rozwiązywania 

problemów. Również Rada Społeczna przy GSP ZOZ w Rytwianach gotowa 

jest do współpracy. Zwrócił równocześnie uwagę na  olbrzymie trudności                   

w pozyskaniu lekarzy, pozostających na  rozregulowanym obecnie medycznym 

rynku pracy. Lekarzy, którzy zechcieliby podjąć pracę w wiejskim  Ośrodku nie 

ma, pomimo stale  i  intensywnie prowadzonych poszukiwań. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził glosowanie. Uchwała nr XXIII/127/2012 ws. zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Ośrodka Opieki 

Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2011została przyjęta jednogłośnie 14 głosami, 

w obecności 14 radnych. 

Pkt  6 

Wójt  Gminy dokonał wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmian                    

w statucie GSPZOZ w Rytwianach. Poinformował on, że konieczność zmian 

wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów dotyczących  działalności leczniczej. 

Zmiana przepisów zawarta w ustawie z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z poźn. zm.) określa  GSPZOZ jako 



podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą, działającym w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

………………………………………………………………………………… 

GSPZOZ w Rytwianach przedłożył projekt  Wójtowi Gminy. Został on 

zaopiniowany przez radcę prawnego, następnie  pozytywną opinię wyraziła 

Rada Społeczna przy GSPZOZ w Rytwianach. W stosunku do pierwotnego 

projektu zastosowano dodatkowe poprawki. Sekretarz Gminy omówiła 

niezbędne zmiany w statucie. Idea zmiany statutu, przeprowadzona  z mocy 

prawa dotyczy  zmiany statusu Ośrodka, który wg. nowych przepisów  jest 

zakładem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Poza tym nic  w tej istocie 

się nie zmienia.  

Radna Maria Woźniak zapytała, czy sprawozdanie finansowe GSPZOZ              

w Rytwianach podlega kontroli ze strony Urzędu Gminy Rytwiany ? Sekretarz 

Gminy Marianna Stryszowska odpowiedziała, że  ze względu na wielkość 

Ośrodka nie podlega ono takiej kontroli. W przyszłości zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego zastąpione zostanie jedynie przedłożeniem 

informacji, która Rada Gminy będzie przyjmować bez podejmowania uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała  Nr XXIII/128/2012  w sprawie podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany w statucie  GSPZOZ  w Rytwianach została podjęta 

jednogłośnie  14 głosami, w obecności 14 radnych. 

Pkt 7 

Księgowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej                  

w Rytwianach przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2011 GCKSiIT                   

( stanowiące załącznik do niniejszego protokołu).  Plan finansowy zakładał 

środki w kwocie  313.050,00 zł. Realne wykonanie budżetu zamknęło się kwotą 

178 011,77 zł.  Strata wynosi: 34.347, 82 zł. Największe przekroczenie środków 



finansowych odnotowano w paragrafie dot. wynagrodzeń. Wynika to ze zmian 

sposobu zatrudniania osób bezrobotnych kierowanych do pracy w GCKSiIT              

w Rytwianach przez PUP w Staszowie, w zakresie  refundowanych form 

zatrudniania. Ten sposób zatrudniania był dotychczas dominującym                        

w Centrum. Po zmianie zasad zatrudniania, zaszła konieczność zatrudnienia 

personelu ze środków własnych, co zwiększyło koszty wynagrodzeń. 

Radna Lidia Dziuba  zapytała, czy w świetle  powyższych strat  wymieniony              

w sprawozdaniu finansowym zakup laptopa na recepcję GCKSiIT był 

niezbędny? Zarówno księgowa, jak i dyrektor GCKSiIT potwierdzili 

konieczność zakupu laptopa. Dodatkowo dyrektor  wyjaśnił, że jest to 

inwestycja w bezpieczeństwo w GCKSiIT, bowiem laptop służy  m.in. do 

monitoringu sali komputerowej. Podobnie z zakupem drewnianej podłogi, który 

również był konieczny i, jego zdaniem,  zwróci się po ok. 2 latach. Dyrektor 

Centrum zapewnił, że zabiega i pozyskuje środki zewnętrzne. Tym samym,  nie 

opiera się jedynie na środkach uzyskiwanych z Gminy Rytwiany.  Następnie  

dyrektor   GCKSiIT Robert Wyrazik  szczegółowo podsumował  wszystkie 

wydarzenia kulturalne, sportowe, turystyczne, jakie miały miejsce w 2011r. na 

terenie Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach oraz na terenie gminy 

Rytwiany. Zwrócił przy tym uwagę na wzrastającą ilość różnorodnych 

konkursów   z nagrodami, organizowanych przez Centrum, adresowanych do 

mieszkańców gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski pogratulował dotychczasowej 

działalności, jednakże zwrócił uwagę na ujemny bilans kosztów Centrum, 

spowodowanym przekroczeniem środków finansowych w zakresie wynagrodzeń 

dla pracowników. 

 Księgowa Urszula Wójcicka raz jeszcze przypomniała o nowych,  

niekorzystnych zasadach zatrudniania osób bezrobotnych, które wpłynęły na 

taki stan rzeczy. 



Radna Maria Woźniak po wysłuchaniu obszernej informacji dyrektora Roberta 

Wyrazika, stwierdziła, że mnogość pozycji wymienionych przez dyrektora 

powoduje „kulturalny” zawrót głowy. Uważa, że w sprawozdaniu finansowym 

brakuje  części opisowej, m. in. danych dotyczących stanu zatrudnienia. Brak  

wyjaśnienia, dlaczego Centrum utrzymuje się jedynie ze środków publicznych.  

Jej zdaniem, środki publiczne zawsze powinny być wydatkowane niezwykle 

rygorystycznie. Tym bardziej, że pozostałe jednostki organizacyjne Gminy 

Rytwiany kierują się w swej działalności polityką oszczędności. Zdaniem 

radnej, jednostka organizacyjna gospodarująca środkami publicznymi nie 

powinna generować strat. Dlaczego dyrektor Robert Wyrazik nie zgłaszał 

wcześniej na forum Rady problemów finansowych ?  Radna pyta także , kto 

sprawuje bezpośredni nadzór nad Centrum? Skąd taka duża rozbieżność  

pomiędzy planem finansowym, a jego wykonaniem? Jaka jest obecnie sytuacja 

finansowa Centrum ? Czy placówka posiada w chwili obecnej zobowiązania, 

należności ? Jak przedstawia się frekwencja osób korzystających z oferty 

GCKSiIT w Rytwianach ? Jakie są efekty końcowe zajęć, warsztatów , etc. ? 

Skąd kwota 7.000 zł. na wypłatę świadczeń urlopowych ? Zdaniem radnych 

kwota ta nie powinna być  zlecona do wypłaty przez dyrektora GCKSiIT,                     

a księgowa nie powinna jej wypłacić. Przytacza  opinię środowiska, mówiącą            

o bardzo niskiej frekwencji na wszelkiego rodzaju uroczystościach 

organizowanych przez Centrum. Odnośnie imprez plenerowych: radna pyta, 

dlaczego nie zostały dołączone szczegółowe specyfikacje dot. wydatków z nimi 

związanych ? Reasumując swoje wystąpienie, radna Maria Woźniak 

poinformowała, że pod adresem centrum zgłaszanych jest wiele krytycznych 

uwag dotyczących funkcjonowania GCKSiIT. Raz jeszcze podkreśliła, że 

sprawozdanie finansowe nie wyczerpuje tematu m. in.  z powodu braku części 

opisowej. Dyrektor GCKSiIT w Rytwianach Robert Wyrazik poinformował, iż 

obecnie w Centrum zatrudnionych jest 9 osób, 3 stażystki i konserwator                     

w wymiarze ½ etatu. Radna Maria Woźniak, jako przewodnicząca komisji 



Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Rytwiany  postuluje, by na najbliższym 

posiedzeniu komisji sprawdzić dogłębnie organizację merytoryczną działalności 

Centrum.  Skarbnik Gminy Rytwiany Mirosława Szewczyk zwróciła uwagę, że 

do bilansu została złożona przez GCKSiIT w Rytwianach dodatkowa informacja 

oraz sprawozdanie finansowe za 2011r. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  zaznaczył, że jednostki organizacyjne nie 

mają obowiązku przedkładać sprawozdania merytorycznego za dany rok. Jeżeli 

wpłynie wniosek od radnych, nie ma przeszkód, by takie sprawozdania były 

Radzie przedkładane. Wyjaśnił dodatkowo, że dyrektor kieruje Centrum, a jego 

pracę  nadzoruje wójt.  Potwierdził również wcześniejsze wyjaśnienia dyrektora 

Centrum Roberta Wyrazika, że przekroczenie wydatkowania środków 

finansowych dot. wynagrodzeń wzięło się ze zmiany zasad zatrudniania osób 

bezrobotnych, a tym samym  konieczności zatrudnienia pracowników na umowy               

o pracę, ze środków własnych placówki. Początkowo  ambitnie zakładano, że 

większość zatrudnienia  placówka zdoła zabezpieczyć poprzez współpracę               

w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie. Tak jednak się nie 

stało. Wójt  zwrócił się do grona radnych i sołtysów obecnych podczas sesji, by 

uwagi i informacje na temat niedociągnięć zgłaszać na bieżąco, by móc im 

przeciwdziałać.  

Radna Maria Woźniak podtrzymuje swoją opinię o konieczności prezentowania 

przez jednostki organizacyjne obok  rocznych sprawozdań finansowych,  także  

rocznych sprawozdań merytorycznych. Radna  skierowała do dyrektora 

Centrum Roberta Wyrazika  pytanie, z czego zamierza pokryć  powstałą stratę ? 

Księgowa Urszula Wójcicka  odpowiedziała, że jedynym kapitałem Centrum 

jest majątek trwały, jaki Gmina Rytwiany przekazała placówce. Radna Maria 

Woźniak wyraziła opinię, że placówka winna wdrożyć działania 

oszczędnościowe, by  podobna sytuacja nie zaistniała w 2012r. Wójt Gminy 

Grzegorz Forkasiewicz podkreślił, że Centrum utrzymuje się jedynie z dotacji. 



Natomiast niewykorzystane przez  jednostki organizacyjne  pieniądze muszą 

być zwrócone do budżetu gminy. Księgowa zaznaczyła, że Centrum stara się                         

o pozyskanie sponsorów, ale  to trudne zadanie. Radna Irena Pogorzelska 

zapytała o kwotę, jaką placówka pozyskała od sponsorów w 2011r. Księgowa 

odpowiedziała, że była to kwota 3.000 zł. Wójt przypomniał zebranym, że 

GCKSiIT w Rytwianach nie może prowadzić działalności gospodarczej, 

bowiem wiąże nas 5-letni okres trwałości inwestycji dofinansowanej ze środków 

Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski również 

zwrócił uwagę na konieczność większej dyscypliny finansowej placówki,                   

a także na lepszą i  bardziej efektywną ze strony dyrektora Centrum współpracę 

z filiami GCKSiIT, znajdującymi się w Podborku, Pacanówce i Sydzynie. Wójt 

Gminy Grzegorz Forkasiewicz proponuje, by formalnie zatwierdzić konieczność 

składania przez wszystkie jednostki organizacyjne sprawozdań merytorycznych 

za dany rok obok obowiązkowych  - finansowych. Sekretarz Gminy Marianna 

Stryszowska przypomniała, że stopień szczegółowości sprawozdań określa 

właśnie rada gminy. Radny  Krzysztof Janik domaga się pisemnego programu 

naprawczego Centrum, który dyrektor przedstawiłby Radzie Gminy Rytwiany. 

Jego postulat poparła radna Maria Woźniak. Wójt Grzegorz Forkasiewicz 

sugeruje jednak, aby najpierw przeprowadzić kontrolę wewnętrzną, a potem 

dopiero konstruować program naprawczy.  Sekretarz Gminy Marianna 

Stryszowska zaproponowała, żeby na półrocze  dyrektor przedstawił poszerzoną 

informację finansowo – merytoryczną, dotyczącą funkcjonowania  Centrum. 

Radny Krzysztof Janik poinformował, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej  

planowana jest kontrola GCKSiIT. Radny Lech Kędzierski zapytał, czy możliwa 

jest każdorazowa, wcześniejsza akceptacja kosztów imprezy plenerowej ? 

Wszystko po to, by uniknąć kłopotów finansowych Centrum na koniec roku. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska odpowiedziała, że nie ma możliwości 

ręcznego sterowania jednostką. Radny Stanisław Głowacki wnioskuje, aby na 



następnej sesji dyrektor przedstawił wyjaśnienia  dotyczące merytorycznej 

strony funkcjonowania Centrum.  

Dalszych wniosków z dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził glosowanie. Uchwała nr  XXIII/129/2012 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Sportu i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach została podjęta  stosunkiem głosów: 6 osób 

zagłosowało za przyjęciem, 1 osoba  była przeciwna, a 7 osób wstrzymało się. 

Glosowanie odbyło się w obecności 14 radnych.  

Pkt  8 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach Dorota Gwizdowska  

przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2011 Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rytwianach ( stanowiące załącznik do niniejszego protokołu). 

Poinformowała, że wskaźnik wypożyczeń w powiecie staszowskim plasuje 

naszą bibliotekę na drugim miejscu po Bibliotece Miejskiej w Połańcu, a przed 

Biblioteką Miejską w Staszowie.  W 2011r. odnotowano 18.500 wypożyczeń              

i 15.676 odwiedzin w bibliotece. Drugie miejsce pośród miejskich bibliotek jest  

więc dla rytwiańskiej biblioteki dużym sukcesem.  Pochwały  odnoszące się do 

dobrego funkcjonowania GBP  w Rytwianach płyną ze strony Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Kielcach.  Ze względu na lepsze warunki techniczne, 

lepszą przepustowość sieci, wzrasta systematycznie ilość osób korzystających  

ze stanowisk komputerowych w GBP w Rytwianach oraz w jej filiach:                      

w Szczece i Sichowie Dużym. Dla porównania: w 2010r. z komputerów 

skorzystało 525 osób, a w roku 2011 – 1566 osób. Dyrektor GBP w Rytwianach 

Dorota Gwizdowska pokrótce przedstawiła kalendarz wydarzeń, jakie miały 

miejsce  przy udziale biblioteki w 2011r., rodzaj oraz frekwencję uczestników. 

Pokrótce poinformowała zebranych o poczynionych staraniach o uzyskanie 



środków zewnętrznych , m. in.  z Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły na 

doposażenie świetlicy w Szczece. Aktualnie pracownicy GBP wprowadzają do 

programu komputerowego tytuły wszystkich woluminów będących w całym 

księgozbiorze biblioteki.  

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski pogratulował Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Rytwianach dotychczasowych osiągnięć z zakresu 

pozyskiwania środków zewnętrznych i szerokiego zakresu działań, 

wykraczających często poza główną oś działalności Biblioteki. Radna Maria 

Woźniak przyłączyła się do gratulacji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała nr  XXIII/130/2012 Rady Gminy Rytwiany              

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rytwianach za rok 2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami, 

w obecności 14 radnych. 

W godzinach 14.00 – 14.15 nastąpiła przerwa w obradach sesji.  

Po przerwie wznowiono obrady sesji Rady Gminy Rytwiany. Radna 

Mieczysława Sikora opuściła obrady sesji.  

Pkt  9 

Skarbnik Gminy Rytwiany Mirosława Szewczyk  przedstawiła  szczegółowe 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r.                

( stanowiące załącznik do niniejszego protokołu). Wymieniła przy tym  

przeprowadzane  w 2011r. inwestycje roczne i wieloletnie, w tym inwestycje 

unijne, z podziałem na środki własne i zewnętrzne. Przewodniczący Rady 

Gminy Rytwiany Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i zarządził 

glosowanie. Uchwała nr XXIII/131/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 



finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych. 

Pkt 10 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny  Krzysztof Janik odczytał protokół                       

( stanowiący załącznik do niniejszego protokołu), w którym Komisja Rewizyjna 

po zapoznaniu się z dokumentacją, tj.  pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu na temat wykonania 

budżetu za 2011r., sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem                     

z wykonania budżetu za 2011r.  zaprezentowanym przez Skarbnika Gminy 

Rytwiany i informacją o stanie mienia komunalnego  - pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu gminy za 2011r. i wnioskuje na tej podstawie o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Rytwiany. 

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski odczytał treść 

projektu uchwały i zarządził glosowanie. Uchwała  Nr  XXIII/132/2012                    

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 

za 2011r. została przyjęta jednogłośnie 13 głosami i w obecności 13 radnych. 

Wójt Gminy Rytwiany serdecznie podziękował za wynik głosowania nad 

udzieleniem mu  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r. Następnie 

podsumował  cały 2011r. w zakresie przeprowadzonych inwestycji, w tym 

inwestycji z  udziałem środków unijnych. Zwrócił przy tym uwagę na stopień 

skomplikowania inwestycji,  wydłużające się procesy refundacji kosztów, 

następujących dopiero w roku kalendarzowym, następującym po roku, w którym 

przeprowadzono inwestycje. Wójt Gminy podkreślił systematycznie 

poprawiające się warunki zamieszkiwania w Gminie Rytwiany, znajdujące 

potwierdzenie w opinii mieszkańców Gminy Rytwiany i osób z zewnątrz. Wójt 

przyznał, iż zdaje sobie sprawę z niedociągnięć w funkcjonowaniu  miejscowej 

służby zdrowia oraz kultury. Zapewnił jednak, że poszukuje trwałego                          



i efektywnego rozwiązania, dotyczącego m.in. kierowania GSPZOZ                        

w Rytwianach. Jego zdaniem, prywatyzacja Ośrodka Zdrowia mogłaby zmienić 

na lepsze istniejący stan rzeczy. Wójt Gminy podkreślił wol ę i chęć dalszej 

współpracy w kierunku, w którym wspólnie z Radą został wyznaczony. 

 

 

Pkt 11 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiana w uchwale nr XV/81/2011 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 29.09.2011r. dotyczy  podwyższenia kwoty dotacji do 

inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Rytwiany – Luszyca              

z kwoty 76.000 zł. do 126.000 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XXIII/133/2012 w sprawie zmiany uchwały 

nr XV/81/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29.09.2011r.  została przyjęta 

jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych na sali obrad. 

 

Pkt 12 

 Skarbnik Gminy Rytwiany Mirosława Szewczyk  wyjaśniła  treść uchwały w/s 

zmian w budżecie Gminy na 2012r.Zmiany dot. m.in. zabezpieczenia środków 

na dotację do inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej 

Rytwiany – Luszyca. 

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany  Marek Sadowski  odczytał treść 

projektu uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIII/134/2012  została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami w obecności 13 radnych na sali obrad.    

 



Pkt 13 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że zmiana w statucie Gminy 

Rytwiany  dotyczy ujęcia w wykazie jednostek organizacyjnych Gminy 

Rytwiany Publicznego Przedszkola w Strzegomiu. Nowa nazwa placówki ujętej 

w statucie Gminy Rytwiany brzmi: Zespół Szkolno – Przedszkolny                            

w Strzegomiu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIII/135/2012  w sprawie  zmiany 

uchwały Nr IV/30/2003r. Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2003r.                        

w sprawie uchwalenia  statutu gminy ( Dz. Urz. Woj. Św. z 2003r.Nr 65, poz. 

711, zm. z 2004 Nr 185, poz. 2524, zm. z 2010r. Nr 299, poz. 3099)   została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami,  w obecności 13 radnych na sali obrad. 

Pkt 14 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  poinformował, że  do 30 marca 2012r. 

obowiązywał  dla gmin ustawowy termin uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaopiniował poprzedni program negatywnie, ze 

względu na brak umowy Gminy Rytwiany z jakimkolwiek schroniskiem na 

odławianie bezdomnych psów. Kieleckie schronisko obsługuje tylko  teren 

miasta Kielce. Brak jest innych schronisk. Mamy już  weterynarza, który  będzie 

się opiekował bezdomnymi zwierzętami i to będzie stanowiło tzw. pogotowie 

weterynaryjne na terenie Gminy Rytwiany. Ponadto podpisano już stosowną 

umowę z firmą, zajmującą się działalnością   z zakresu schroniska dla zwierząt. 

Ponadto wyznaczono osobę  z Gminy Rytwiany, która będzie się opiekować  

bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, odebranymi ich właścicielom                     

z powodu stosowania wobec nich  przemocy, głodzenia ich, itp. Funkcje tę 

będzie sprawował Pan Krzysztof Legawiec z Pacanówki.  



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu   

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy 

Rytwiany ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2012r. - została podjęta 

jednogłośnie 13 głosami,  w obecności 13 radnych na sali obrad. 

 

Pkt. 15 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rytwiany Jerzy Gwizdowski zapytał                   

o możliwość przeprowadzenia akcji informacyjnej, skierowanej do 

mieszkańców Gminy Rytwiany poprzez  Urząd Gminy Rytwiany, sołtysów, 

dzielnicowego, dotyczącej konieczności pozostawiania psów przez ich 

właścicieli na terenie zamkniętych posesji, tak, by psy nie wydostawały się na 

zewnątrz. Ostatni wypadek motocyklowy w Sichowie Dużym spowodowany 

został wydostaniem się psa z  niezabezpieczonej posesji i  jego nagłym 

wtargnięciem  na ulicę, wprost pod koła rozpędzonego motocykla. 

Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że na najbliższe 

posiedzenie Rady Gminy Rytwiany postara się zaprosić Komendanta 

Państwowej Powiatowej Komendy Policji w Staszowie. 

Radny Jacek Pytko zapytał, kiedy byłaby możliwa budowa drogi w Rudzie – 

Wilanowie ? 

Wójt odpowiedział, że obecnie brak w budżecie gminy środków na ten cel. 

Ponadto, wspomniana droga nie znalazła się w protokole zawierającym wykaz  

dróg zniszczonych w czasie powodzi. Nie  ma więc możliwości, by remont tejże 

drogi sfinansowany został ze środków powodziowych. 



Radny Krzysztof Janik wnioskował o zaproszenie Komendanta Państwowej 

Powiatowej Komendy Policji w Staszowie na najbliższe posiedzenie Rady 

Gminy Rytwiany. 

Radny Lech Kędzierski zapytał o możliwość uprzątnięcia dzikich wysypisk 

eternitu. Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma jeszcze rozstrzygnięć, co do 

dzikich wysypisk eternitu. Temat nie został jeszcze w pełni rozeznany.  

Radny Lech Kędzierski zapytał o objazd przez ul. Wesołą w Rytwianach. Jest 

on w chwili obecnej niemożliwy. Jest to duży problem, choćby ze względu na 

dojazd takich samochodów jak: karetka pogotowia ratunkowego czy samochód 

straży pożarnej.  

Wójt Gminy przyznał, że wspomniana droga znajdowała się na gruncie i wiele 

lat służyła mieszkańcom. Nowa właścicielka gruntu ogrodziła działkę i wraz                 

z nią drogę. Grunt ten stanowi więc prywatną własność.  Gmina Rytwiany nie 

posiada żadnego tytułu prawnego  do tej drogi. Brak też jakiejkolwiek mapy, na 

której ta droga byłaby naniesiona.  Ponadto, w trakcie kilku rozmów, 

mieszkańcy tejże ulicy zostali poinformowani o możliwości dochodzenia swoich 

praw na drodze sądowej –  ustanowienie tzw. drogi koniecznej.  

Radna Irena Pogorzelska zapytała o możliwość zaangażowania do prac na 

terenie sołectwa Święcica koparki z Gminnego Zakładu Komunalnego. Ponadto 

zgłosiła potrzebę prac porządkowych na terenie swojego sołectwa. Zwróciła 

uwagę na długie terminy oczekiwania na pomoc ze strony  pracowników                  

z grupy interwencyjnej. 

Wójt Gminy poinformował, że ze względu  na  niekorzystne dla samorządów 

zmiany zasad zatrudniania osób bezrobotnych, w chwili obecnej dysponujemy  

mocno ograniczoną liczbą pracowników gospodarczych. Natomiast 

systematycznie wzrasta ilość i rodzaj prac porządkowych i konserwacyjnych do 

wykonania na terenie całej gminy. 



Radna Maria Woźniak zwróciła się do Wójta Gminy Grzegorza Forkasiewicza            

o spowodowanie przyspieszenia tempa prac na drodze powiatowej Rytwiany – 

Luszyca, na odcinku ul. Klasztornej. Wójt poinformował, że wykonawcą drogi 

jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie i Firma STABIL Henryka 

Bednarskiego z Połańca. Termin wykonania prac to 30.08.2012r. 

Radna Maria Woźniak zapytała, czy Urząd Gminy Rytwiany ma możliwość 

oddziaływania na jakość prac firmy, która aktualnie buduje linię światłowodową 

na terenie Gminy Rytwiany ? 

Wójt Gminy odpowiedział, że Urząd Gminy Rytwiany nie sprawuje nadzoru 

inwestorskiego w tej kwestii. 

Radna Maria Woźniak zwróciła uwagę na brak aktualizacji Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Rytwiany, głównie w zakresie  bieżącego zamieszczania 

uchwał Rady Gminy oraz protokołów z sesji. 

Radna Zofia Mazanka zapytała, ile wynosi gwarancja dotycząca nawierzchni 

drogi powiatowej w Sichowie Dużym ? 

Wójt Gminy odpowiedział, że gwarancja ta wynosi 3 lata. 

Radny Lech Kędzierski poprosił o umożliwienie zamieszczania na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Rytwiany ogłoszeń Komornika przy Sądzie 

Rejonowym w Staszowie, dotyczących licytacji mienia firmy  Transpom Sp.             

z o.o. ( dawniej: Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa)                           

w Rytwianach.  

Radny Zdzisław Cieślik poinformował o złej nawierzchni boiska przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym  w Strzegomiu. 

Radny Krzysztof Janik poinformował, że w dniu 31.05.2012r. odbyła się 

wycieczka szkolna do Lublina i Kazimierza Dolnego. Wycieczka ufundowana 

została przez  radnych Rady Gminy Rytwiany. 



Pkt 16 

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski podziękował 

wszystkim za udział i zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Protokołowała: 

Ewa Maciejska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Sadowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

   

 


