
 

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

         z  XXIII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 27 lutego 2020  r. 

                                         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 Krzysztof Janik. Radny Jarosław Gil przybył na sesję o godz. 8:25. 

Podczas omawiania 10 punktu porządku obrad  na sesji była obecna Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak. 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8.07 do godz. 9.30. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał klauzulę dotyczą ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXIII sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  zebranych.  

 

 



Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  stwierdził obecność 13 radnych. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XXI, XXII. 
5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
7. Uchwała w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029. 
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. 
10. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 listopada 2019 r. 
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. 
13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie sesji. 

 

który został zatwierdzony jednogłośnie, 13 głosami. Podczas głosowania na sali obrad 

było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 4 

Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XXI, XXII. 

Protokoły z XXI i XXII sesji Rady Gminy Rytwiany zostały zatwierdzone bez uwag  

jednogłośnie 13 głosami. Podczas głosowania na sali obrad było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że 4 uchwały podjęte na sesji w dniu  



28 stycznia zostały przesłane odpowiednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej  oddział 

w Sandomierzu i Wojewody Świętokrzyskiego oraz 2 uchwały podjęte na sesji w dniu  

20 lutego przesłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Pkt 6 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił informację o realizowanych zadaniach przez 

Urząd Gminy: 

- zabezpieczono dostawę wody bieżącej mieszkańcom ulicy Leśnej w Strzegomku po 

poważnej awarii wodociągu. Problem został tymczasowo rozwiązany, trwają 

przygotowania do wykonania nowej sieci wodociągowej pod nasypem kolejowym. W 

miejscu awarii wodociągu podmyty został nasyp kolejowy. Gmina będzie obciążona 

kosztami naprawy nasypu. Wójt powiedział, że jest polisa ubezpieczeniowa z której 

zostaną pokryte koszty naprawy nasypu, 

- trwają prace związane z remontem strażnicy OSP w Niedziałkach, 

- trwają prace z budową chodnika przy drodze powiatowej w Kłodzie, 

- rozpoczęły się pierwsze  prace  związane z remontem drogi gminnej w Kłodzie, 

- umowa  na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego zostanie podpisana  na 

początku II półrocza br.(wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego), 

- Stowarzyszenie  „Nasze Rytwiany” podpisało umowę z wykonawcą na realizację  

modernizację stadionu sportowego i budowę  tężni, 

-  trwają przygotowania do odbudowy mostu w Podborku (zadanie Powiatu), wydana 

została decyzja środowiskowa.  

 

Pkt 7 

Uchwała w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 29 890 601,04 zł. Dochody 

majątkowe po zmianach wynoszą 2 955 287,23 zł. Dochody ogółem wynoszą 

32 845 888,27 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 

28 318 663,88 zł. Wprowadzone zostały do planu min. wydatki dotyczące projektu 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK w kwocie 41 472,92 zł. 

Są to wydatki niezrealizowane w 2019 r. Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 

33 291 635,69 zł. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu gminy i wynosi 445 747,42 zł. 

Zwiększenie deficytu wynika z niewykorzystanych środków na realizację projektu Rozwój 

edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (41 472,92 zł), a także 

środków które wpłynęły z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 262 624 zł. Środki 

te zostały wprowadzone do budżetu jako przychody w kwocie 304 096,92 zł i będą 

źródłem finansowania deficytu. Przychody po zmianach wynoszą  1 454 043,38 zł. 

Dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał  projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIII/119/20 w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029 została podjęta jednogłośnie   

14 głosami. 

 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków  o kwotę 4 200 zł ( zwrot 

świadczeń niesłusznie wypłaconych w 2019 r.); zmniejszenia dochodów w planie 

dochodów o  kwotę 875 415 zł i zwiększenie dochodów w planie wydatków o kwotę 

612 791 zł  (środki na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie); zmniejszenia wydatków w 

planie wydatków o kwotę 4 000 zł i zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 

45 472,92 zł (wydatki  na zadanie rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 



stosowania TIK); w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane 

do poniesienia w 2020 r. – zwiększenie wydatków na zadanie Rozwój edukacji 

kształcenia ogólnego TIK o kwotę niewykorzystaną w 2019 roku  oraz zmiana rozpisania 

sposobu wykorzystania  środków na zadanie Przebudowa  odcinka drogi gminnej w 

Kłodzie – wprowadzenie przychodu w bieżącym roku w kwocie 262 624 zł.  

W przychodach i rozchodach budżetu w 2020 r. wprowadzenie jako przychód dotacji  

w kwocie  262 624 zł na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie i kwoty 41 472,92 zł na 

zadanie TIK. Rozchody nie ulegają zmianie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIII/120/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

została podjęta jednogłośnie  14 głosami. Podczas głosowania obecnych było  

14 radnych. 

 

Pkt 9  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia 

środków na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Rytwiany – Kłoda (od drogi 

wojewódzkiej do mostu na rzece Czarnej) –  kwota dofinansowania  46 tys.zł.  

Wójt przypominał, że w uchwale budżetowej na 2020 rok zabezpieczone zostały środki 

na 3 zadania drogowe w Kłodzie, w Sichowie Małym, w Rytwianach. Planuje się, że 

przebudowa drogi w Rytwianach nastąpi w całości z  środków Starostwa Powiatowego, a 

środki przeznaczone w budżecie Gminy Rytwiany na ten cel zostaną przesunięte na 

dofinansowanie budowy mostu w Podborku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXIII/121/20 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0839T 

Rytwiany- Kłoda od km 4+560 do km 4+930” została podjęta jednogłośnie 14 głosami  



„za”. Podczas głosowania  na sali obrad było obecnych 14 radnych. 

 

 

Pkt 10 

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak. 

Podjęcie uchwały jest konieczne  i wynika ze zmiany przepisów prawa. Dotychczasowa 

uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków  za świadczone usługi opiekuńcze jest 

nieaktualna, nie określa zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. Pomimo, że na dzień dzisiejszy nie są świadczone specjalistyczne usługi 

opiekuńcze to należy podjąć uchwałę określającą zasady przyznawania i odpłatności za 

te usługi. 

Przewodniczący  Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIII/122/20 w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat, jak również trybu ich pobierania została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Podczas głosowania było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 11  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

Sekretarz Gminy  Tomasz Fąfara  zgłosił uwagę redakcyjną dotyczącą daty petycji. 



Petycja została  złożona w dniu 27 listopada  do Urzędu Gminy Rytwiany i cały czas 

Urząd pracował nad petycją z dnia 27 listopada. Ta sama osoba złożyła taką samą 

petycję, tej samej treści do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25 listopada, którą przesłał do 

Urzędu Gminy Rytwiany według właściwości. Wobec powyższego przyjęto te petycje do 

wspólnego rozpoznania  i należy przyjąć datę petycji 25 listopada. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Do Urzędu Gminy Rytwiany wpłynęła petycja, aby wszystkie miejsca publiczne służące 

jako parkingi przed kościołami, cmentarzami, szpitalami były bezpłatne oraz aby we 

wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały 

cen detalicznych w zwykłych sklepach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rytwiany  w dniu 11 grudnia 2019 r. 

zajęła się analizą petycji. Komisja zarekomendowała Radzie podjęcie uchwały 

stwierdzającej brak zasadności z uwagi na fakt, że na terenie gminy Rytwiany nie ma 

szpitala, a miejsca parkingowe są bezpłatne. 

Dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXIII/123/20 w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta  jednogłośnie 14 

głosami  „za”. Podczas głosowania  na sali obrad było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 12  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. 

Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rytwiany wpłynęła petycja  dotycząca:  

1) zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, 

gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz  z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem 

drogowym parkingu z dopiskiem „bezpłatny”; 2) poparcia w formie uchwały skierowanej 

do Konferencji Episkopatu Polski – petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski  

o dokonanie pełnej intronizacji Chrystusa Króla na Króla Polski. 



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rytwiany  w dniu 11 grudnia 2019 r. 

zajęła się analiza petycji. Komisja zarekomendowała Radzie podjęcie uchwały 

stwierdzającej brak zasadności petycji. Komisja zwróciła uwagę, że wszystkie miejsca 

parkingowe zarządzane przez Gmina są bezpłatne. Kwestia oznakowania miejsc 

parkingowych nie jest przedmiotem regulacji prawa miejscowego. Zgodnie z przepisami 

ustawy o samorządzie gminnym kwestie religijne nie mieszczą się w zakresie działania 

gminy.  

Dyskusji nie było.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIII/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji  z dnia 6 grudnia 

2019 r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami  „za”. Podczas głosowania  na sali obrad 

było obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 13  

Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Irena Pogorzelska – zapytała o realizację zadania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków; zapytała o usuwanie usterek w wybudowanych oczyszczalniach. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz -  odpowiedział, że ukazała się lista rankingowa, Rytwiany 

są na 11 miejscu. Urząd czeka na informację. W kwestii usuwania usterek. Wykonawca 

podejmuje się usuwania usterek drobnych, poważniejsze awarie musi usuwać Gmina we 

własnym zakresie i będzie domagać się zwrotu kosztów z gwarancji. 

- Radny Artur Dzieciuch – w sprawie zabezpieczenia drogi powiatowej (ulica Rytwiańska) 

w pobliży nasypu kolejowego. 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział,  że rozezna możliwość zamontowania 

barierek. Problemem jest własność działki na której byłby montaż barierek. 

- Radny Sławomir Strycharz -   w sprawach: 1)  naprawy przejazdu w Podborku przez 

Zarząd Dróg Powiatowych;  2)  zastanowienia się nad możliwością utworzenia spółki np.  

przez 3 gminy zajmującej się  odbiorem odpadów komunalnych od swoich mieszkańców. 



Być może zmniejszyłyby się koszty odbioru odpadów; 3) zastanowić się nad 

wprowadzeniem  oznakowania worków z odpadami kodami kreskowymi w celu szybkiej 

identyfikacji właściciela  odpadów. Zmusiłoby to mieszkańców do sumiennej segregacji 

odpadów. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz:  temat spółki był poruszany na ostatnim konwencie wójtów. 

Nie wszystkie gminy są zainteresowane. Trzeba sprawdzić opłacalność. Wójt uważa,  

że rozsądnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie zakresu zadań  Spółki w Rzędowie. 

Obecnie nie ma problemu z rozpoznaniem kto wyprodukował odpad, jest problem  

z prawidłowym segregowaniem odpadów. Niektórzy mieszkańcy zadeklarowali  np.  

że mają kompostownik i płacą  niższą stawkę, a do worków wrzucają odpady które 

powinny  trafić do kompostownika. 

- Radna Dorota Saramak -  poprosiła aby zwrócić uwagę pracownikom  pozostawiającym 

worki na odpady podczas odbioru odpadów aby pozostawiali je w takim miejscu i taki 

sposób żeby wiatr nie zabierał. Radna uważa, że mieszkańcy Strzegomia segregują 

odpady, może się tylko kolor worka nie zgadzać bo mieszkańcy nie zawsze mają worki 

odpowiedniego koloru. 

Wójt  poinformował, że worki na odpady dostępne są u sołtysów i w Urzędzie Gminy. 

- Radny Sebastian Bryk w sprawach: wytyczenia drogi przed położeniem asfaltu (ulica 

pałacowa Rytwiany); wystosowania pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

remontu barierek w pobliżu Urzędu Gminy; rozeznania możliwości zamontowania 

barierek przy cieku wodnym przy ulicy Kościuszko w Rytwianach; wystosowania pisma 

do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie remontu chodnika  przy ulicy Klasztornej w 

Rytwianach. 

- Radny Krzysztof Drzazga  w sprawie oczyszczenia rowu przy ulicy Klasztornej. 

- Radny Artur Dzieciuch  w sprawie zaproszenia na sesje przedstawiciela Wód Polskich 

Zlewni Sandomierz odnośnie rzeki „Strzegomka”. Radny zgłaszał problem zmiany  

„biegu” rzeki ale nie ma żadnej reakcji z tej instytucji. 

Przewodniczący Rady  Gminy  zasugerował najpierw wystosowanie oficjalnego pisma  

z Urzędu w tej sprawie. 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz zaproponował zorganizowanie spotkania w terenie  

z przedstawicielem instytucji z udziałem sołtysa, pracownika Urzędu Gminy, radnego. 

Przewodniczący Rady Gminy  powiedział, że takie spotkanie można zrobić  

z przedstawicielem kolei. 

- Radna Dorota Saramak – chciałaby wziąć udział w takim spotkaniu na temat rzeki w 

Strzegomiu, która po opadach deszczu  czyni podtopienia. Radna zapytała Wójta, czy na 

ostatnim konwencie wójtów był poruszany temat oświaty. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że oficjalnie nie było tego tematu. Konwent 

poświęcony był innym sprawom. Kwestie oświaty omawiane są na bieżąco. Każdy 

samorząd ma inna sytuację w oświacie. 

 

Pkt 14  

Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział  

i zamknął XXIII sesję Rady Gminy Rytwiany.  

 

Protokolant 

U. Marczewska, kierownik USC 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                             Jerzy Gwizdowski 


