
                                          P R O T O K Ó Ł     z   XXIV 

sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy Rytwianach. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1. Radni zgodnie z załączona listą obecności /nieobecny radny Andrzej 

Karaś/. 

2. Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3. Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4. Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk. 

5. Sołtysi zgodnie z listą obecności. 

 

II.  Porządek obrad przesłany w zaproszeniach na sesję: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie 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 sprawie zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2012-2027. 
6. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
8. Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

III. Przebieg obrad sesji: 

 



Obrady sesji trwały od godz. 14.05 do godz. 15.45. Radny Jerzy Gwizdowski 

przybył na sesję o godz. 14.15. 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził obecność 13 radnych i przedstawił porządek 

obrad. Zaproponował dodanie do porządku obrad jako punktu 8  podjęcie 

uchwały w sprawie  zmiany w uchwale nr XXIII/128/2012 z dnia 06 czerwca 

2012 roku w/s nadania nowego brzmienia  statutowi Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach. Zmianie ulegnie 

numeracja dalszych punktów porządku obrad. 

Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad wraz ze zmianą 13 głosami, w 

obecności 13 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 2 

Protokół z sesji nr XXIII  został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił  Panią  Marię Woźniak o odczytanie 

protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Lokalnego, odbytego w dniu 25 

czerwca 2012 roku. Przewodnicząca komisji odczytała protokół. Temat 

posiedzenia komisji to wpływ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej na promocję i rozwój Gminy Rytwiany. 

Przewodniczący  Rady Gminy poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów  o przedstawienie opinii komisji w sprawie  zaciągnięcia kredytu  w 

punkcie  7 porządku obrad. 

Pkt 4 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił  Wójta Gminy o 
informację o pracy pomiędzy sesjami. Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz 
poinformował Radę o: 



- realizacji budowy trzech odcinków dróg powodziowych : w Rytwianach ul. 
Batalionów Chłopskich, w Strzegomiu ul. Kościelna, Strzegomku ul. 
Chołocińskiego. Wykonano nawierzchnię asfaltową, trwają prace  związane z 
budową poboczy, 

- otrzymaniu promesy w kwocie 150tys. złotych na odbudowę dróg 
powodziowych. Wytypowane zostały do realizacji trzy odcinku dróg tj.  w 
Szczece – w kierunku rzeki,  Sichów Duży – w pobliżu szkoły, Rytwiany – ulica 
Partyzantów.  Są to na razie wersje robocze. 

-  zakończonym zadaniu – zagospodarowanie placu przy kościele w Rytwianach, 
prace zostały odebrane przez komisję, przygotowywane są dokumenty o 
refundację, 

- rozstrzygniętym przetargu na  budowę  kanalizacji i zbiornika wody pitnej. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  Adma Rytwiany - zaoferowała wykonanie 
zadania za kwotę  ok. 1 489 tys. zł. Będzie ok. 1 mln zł oszczędności  w 
porównaniu do ceny kosztorysowej, 

-trwających pracach przy przebudowie drogi powiatowej – ulica Klasztorna w 
Rytwianach, 

-rozstrzygniętym konkursie  na stanowiska dyrektora  Szkoły i Przedszkola w 
Strzegomiu. Pani Kazimiera Krala została wybrana ponownie  na dyrektora tej 
placówki. 

Wójt Gminy zaprosił wszystkich zebranych na niedzielny festyn „Rytwiański 
Karp”. 

 

Pkt 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Skarbnik Gminy 

Mirosławę Szewczyk o wprowadzenie do uchwały w sprawie zmian w WPF. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w WPF związane są z 

przedłużającym się rozliczeniem dotacji z Funduszu Spójności, w związku z 

zakończeniem budowy kanalizacji. 

Wójt wyjaśnił, że rzecz dotyczy dotacji w kwocie 1 168tys. zł, którą mamy 

otrzymać z Funduszy Spójności. Dotacja zostanie przekazana na konto Urzędu 



po ostatecznym rozliczeniu zadania – budowa kanalizacji. Warunkiem 

otrzymania pieniędzy jest zatwierdzenie przez Komisję Europejską raportu 

końcowego.  Raport jest już opracowany i obecnie uzgadniany w kraju. Jest to 

długa procedura. Środki te  były zaplanowane w budżecie na 2012 rok, ale 

wszystko wskazuje na to, że szybko  ich nie otrzymamy. Powstał niedobór w 

budżecie i jesteśmy zmuszeni zaciągnąć kredyt, który będzie przeznaczony na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Radna Maria Woźniak  zapytała, czy jest pewne, że  otrzymamy te środki. 

Wójt Gminy – odpowiedział, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z 

założeniami. Nasza gmina najwcześniej zakończyła zadanie, ale ponieważ był to 

projekt grupowy trzeba było czekać na zakończenie  zadania przez pozostałe 

gminy  tj. Połaniec i Staszów. Z realizacji zadania opracowuje się jeden wspólny 

raport końcowy. Raport jest jeszcze  w kraju i  weryfikuje go  co najmniej 4 

instytucje. Otrzymujemy zapytania w związku z raportem, składamy 

wyjaśnienia, trwa procedura zmierzająca do zatwierdzenia. Nikt nie jest w 

stanie powiedzieć, że na pewno dostaniemy te środki. Dotychczasowe kontrole 

przeprowadzane w zakresie realizacji tego zadania  nie wykazały 

nieprawidłowości. 

Radna Maria Woźniak zwróciła uwagę na straszną opieszałość i rozciągnięcie w 

czasie  weryfikacji i zatwierdzenia raportu końcowego. Gmina nie ma na to 

żadnego wpływu, a koszty obsługi kredytu są bardzo wysokie. 

Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska wyjaśniła, że Fundusz Spójności ma 

swoje określone procedury. Jest to fundusz systemowy, w którym taka gmina  

jak Rytwiany sama nie miałaby żadnych szans osiągnąć dofinansowanie. 

Stopień dofinansowania jest wysoki, ale obieg dokumentów dłuższy. Minimalny 

termin – to pół roku. 

Wójt Gminy  powiedział, że w najgorszym wariancie  zwrot  tych środków 

otrzymalibyśmy w 2014 roku. Umowa o kredyt będzie tak skonstruowana, że  z 

chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej spłacamy całość kredytu. 

 

Radna Maria Woźniak zapytała ile mamy zaciągniętych kredytów i na jaką 

kwotę. 



Skarbnik Gminy odpowiedziała, że  mamy 9 742 589,05 kredytów – na koniec 

2011r. 

Radna Maria Woźniak poprosiła o wyjaśnienie  czy zaplanowana w WPF na 

2013 rok  kwota 1785 tys. zł  ze sprzedaży majątku jest realna, czy  Gmina ma 

taki majątek? 

Skarbnik Mirosława Szewczyk odpowiedziała, że w zmianie do prognozy kwota 

ta jest na poziomie 784 tys. zł. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz dodał, że Wieloletnia Prognoza Finansowa  zawiera 

kwoty prognozowane, które z każdym rokiem urealnia się. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIV/137/2012 w sprawie zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2027 została podjęta 13 

glosami, przy 1 głosie przeciwnym, w obecności 14 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. 

 

Pkt 6 

Zmiany w budżecie Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany spowodowane są min. likwidacją nadwyżki budżetowej, zaciągnięciem 

kredytu, zmniejszeniem zakresu  rzeczowego i finansowego zadania – II etap 

zagospodarowania placu wokół ruin zamku. 

Dyskusji i pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XXIV/138/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 

2012 rok została podjęta 13 głosami , przy jednym głosie przeciwnym, w 

obecności 13 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

 



Pkt 7 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii komisji w sprawie 

zaciągnięcia kredytu. 

Przewodniczący Stanisław Głowacki poinformował Radę, że Komisja  Budżetu i 

Finansów na posiedzeniu w dniu 29.06.2012r.  4 głosami „za” przy 1 głosie 

„przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  

zaciągnięcia kredytu. Przewodniczący komisji powiedział, że nie mamy innego 

wyjścia, musimy zaciągnąć kredyt, ale należy szczegółowo przeanalizować 

wydatki i „zaciągnąć pasa”. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że ważny jest sposób 

prowadzenia gospodarki finansowej. Poziom deficytu powinien ulegać 

zmniejszeniu. Gmina stara się więcej spłacać niż zaciągać nowych zobowiązań. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk dodała, że  wydatki bieżące są 

szczegółowo weryfikowane. Zaoszczędzone 400tys. złotych  przeznaczone 

zostały na spłatę kredytu. 

Radny Lech Kędzierski  zapytał -  gdy po zaciągnięciu kredytu otrzymamy 

refundację, czy  wystarczy na spłatę kredytu? 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wystarczy i wtedy spłacimy kredyt jedną 

ratą. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał projekt uchwały  i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIV/139/2012 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań została podjęta  13 głosami „za” przy 1 „przeciwnym”. Na sali 

obrad obecnych było podczas głosowania 14 radnych. 

 

Pkt 8 

Zmianę w uchwale  dotyczącej statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach przedstawiła Sekretarz Gminy 

Marianna Stryszowska. Zmiana dotyczy tylko sposobu wejścia w życie i 



publikacji uchwały nr XXIII/128/2012. Zmiana określa, że uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1 lipca 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIV/140/2012 w sprawie zmiany w uchwale 

nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie 

nadania nowego brzmienia statutowi Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, została podjęta jednogłośnie 14 

głosami, w obecności 14 radnych na sali obrad. 

Pkt 9 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1/ Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał podziękowanie 

dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej  

skierowane do Rady Gminy za współpracę. 

2/ Radna Lidia Dziuba poruszyła następujące sprawy: 

- drogi w Podborku  - Błonie. Jest to nowa  droga /być może jeszcze na 

gwarancji/, a wymaga remontu, 

- zbiorowiska szczurów, węży i innych zwierząt  na gminnej działce w 

Pacanówce, 

- przystanku w Pacanówce, 

-uzgodnienia możliwości bezpośredniego kontaktu z Policjantem dzielnicowym. 

 3/ Radna Teresa Reczko – podziękowała za remont ulicy Chołocińskiego. 

Poprosiła o pomoc w nakłonieniu właściciela posesji prywatnej /Pani Rogala/ 

do usunięcia „chaszczy”, które bardzo  utrudniają widoczność na zakręcie drogi 

w Strzegomku. 

4/ Radny Zdzisław Cieślik: 

– zwrócił uwagę na konieczność wycięcia drzewa przy ulicy Kościelnej będącego 

własnością Pana Pawełka, 



- poprosił o kontrolę boiska sportowego w Strzegomiu, czy zostało prawidłowo 

wykonane. Nie rośnie tam trawa, 

5/ Radna Irena Pogorzelska – powiedziała, że  jest problem z inwestorem 

budowy światłowodu, nie ma żadnego kontaktu. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska poradziła, aby kontaktować się z 

Działem Sprzedaży w Telekomunikacji. Oni są  zainteresowani jak największą 

liczbą klientów i będą naciskać  Dział Inwestycji na  doprowadzenie do 

zakończenia inwestycji. 

6/ Radna Maria Woźniak poinformowała o bardzo dużej liczbie lisów w 

Rytwianach. W okolicy Kopalin codziennie  ginie około 10 kur. 

7/ Radna Mieczysława Sikora prosi o lampy uliczne w Kłodzie. 

8/ Radny Lech Kędzierski  poprosił radną Marię Woźniak o poinformowanie o 

treści odpowiedzi na interpelację  w sprawie Zakładów Naprawczych. 

Radna Maria Woźniak powiedziała, że otrzymała odpowiedź na interpelację. 

Sprawa odzyskania wierzytelności  od P. Mocie jest bardzo trudna. Gmina 

podejmuje wszystkie działania zmierzające do odzyskania  należności. Pani 

Maria Woźniak powiedziała, że  na dzień dzisiejszy Pan Mocie nie ma żadnego 

majątku. 

Pkt  10 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXIV sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

Kierownik USC                                                                    Marek Sadowski 

 


