
 

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

         z  XXIV sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 30 kwietnia 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 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Zgodnie z art.   15   zzx   ust.   2   ustawy   z   dnia   2   marca   2020   r.    

o  szczególnych   rozwiązaniach związanych   z   zapobieganiem,   przeciwdziałaniem   

 i   zwalczaniem   COVID-19,   innych   chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późń. zm. )  obrady sesji odbyły 

się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).  

Obecni wszyscy radni. 

 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał klauzulę dotyczą ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXIV sesję Rady Gminy 



Rytwiany, powitał wszystkich  zebranych.  

 

 

Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski sprawdził obecność radnych,  

że wszyscy radni są obecni.  

 

Pkt 3 

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 XXIII. 
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 zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2020 r. 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/245/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rytwiany. 

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

 

 

który został zatwierdzony jednogłośnie 15 głosami.  

 

Pkt 4 

Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XXIII. 

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Rytwiany został zatwierdzony bez uwag  jednogłośnie 

15 głosami.  

 

Pkt 5 



Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że  uchwały podjęte na ostatniej sesji  

(6 uchwał) zostały przesłane odpowiednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej  Oddział 

w Sandomierzu i Wojewody Świętokrzyskiego, a  2 uchwały w sprawie  petycji także  -  

do zainteresowanych osób.  

Pytań nie było. 

 

Pkt 6 

 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował o pracy urzędu w okresie od ostatniej sesji: 
 
- zakończono prace związane z remontem strażnicy OSP w Niedziałkach. Zadanie  

to realizowane w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dofinansowaniem 

w kwocie 375 tys. zł; 

- trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w Kłodzie. Wartość zadania ok. 

1 400 tys. zł  z dofinansowaniem  60%  z Funduszu Dróg Samorządowych; 

-  rozstrzygnięty został  konkurs na budowę  50 oczyszczalni przydomowych. Jest 

podpisana umowa . Wartość zadania  wynosi  807 tys. zł  w tym dofinansowanie  ponad 

400 tys. zł. Obecnie będą  rozsyłane umowy do mieszkańców; 

-  odnośnie zadania  dotyczącego  rewitalizacji Rytwian –  zawarty został aneks  

do umowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczący terminu przedłożenia dokumentacji 

projektowej.  Powodem było opóźnienie opracowania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca  zobowiązany został do usunięcia błędów i uzupełnienia dokumentacji; 

- trwają prace związane z budową tężni w Rytwianach. Zadanie realizowane w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Lider” obejmuje także przebudowę obiektu 

stadionu KS Baszta. Wartość zadania 318 tys. zł przy dofinansowaniu ze środków 

unijnych 200 tys. zł; 



- rozstrzygnięty został nabór wniosków i opublikowano listę zadań drogowych   

do realizacji w ramach Funduszu Dróg  Samorządowych. Na liście do realizacji jest 

zadanie przebudowy drogi w Pacanówce z budową chodników. Wartość zadania 920 tys. 

zł  - dofinansowanie  70%. Na liście rezerwowej jest drugie zadanie - przebudowa  ulicy 

Kościelnej w Strzegomiu (wartość zadania 500 tys. zł); 

- rozstrzygnięto przetarg na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  

w Strzegomiu. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego  

z dofinansowaniem  około 300 tys. zł. Gmina czyni starania o zwiększenie kwoty 

dofinansowania; 

- zakończone zadanie prowadzone przez Powiat  budowy chodnika przy drodze 

Powiatowej w Kłodzie. Trwa budowa chodnika  przy drodze powiatowej w Sichowie 

Małym; 

- pozyskanym dofinansowaniu w kocie 300 tys. zł  (200 tys. zł z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plus 100 tys. zł z Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej,  na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. Będzie konieczność  zabezpieczenia kwoty  

do 100 tys. zł jako udział własny w zakupie. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował o zmianie pracy Urzędu i sposobie załatwiania 

interesantów w związku z sytuacją epidemiologiczną z powodu wirusa COVID-19. 

 

Pkt  7  

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

 

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej  przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 30 004 842,98 zł, dochody 

majątkowe bez zmian i wynoszą 2 955 287,23 zł. Dochody ogółem wynoszą 

32 960 130,21 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28 384 905, 82 zł. Wydatki 



majątkowe uległy zwiększeniu i po wprowadzonych zadaniach wynoszą  5 020 971, 81 

zł. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej 

w Pacanówce”. Wartość zadania  918  195 złotych, realizacja zadania 2020-2021,  

z czego na  2020 r. zaplanowano  kwotę 30 000 zł. Zaktualizowana została kwota  

środków na zadanie Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany.  

Po przeprowadzonym przetargu na zadanie wpisano właściwą kwotę 616 645 zł z czego 

do wykorzystania w 2020 r. wpisano kwotę  45 000 zł. Skarbnik  poinformowała też  

o zwiększeniu  wydatków bieżących na zakup laptopów z programu „Polska cyfrowa”  -  

kwota 60 649, 94 zł. 

Radna Dorota Saramak  zapytała na co przeznaczona jest kwota 45 tys. zł   

z „Nowoczesnej bazy oświatowej”. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk wyjaśniła, że w tym roku wykorzystana zostanie 

kwota 7 tys. zł na  opracowanie dokumentacji przebudowy boisk w ramach zadania 

„Nowoczesna baza oświatowa”. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIV/125/20  w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029 została podjęta jednogłośnie  

15 głosami „za”.  

 

Pkt 8   

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. przedstawiła Skarbnik Mirosława Szewczyk. 

Zmiany dotyczą:   

- zmniejszenia wydatków w planie wydatków o kwotę 48 000 zł z  wynagrodzeń 

osobowych pracowników i przeznaczenie 18 000 złotych na dotacje celowe  dla 

samorządowych zakładów budżetowych i 30 000 złotych na przebudowę drogi  gminnej 

w miejscowości  Pacanówka;  



- w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w 2020 roku dochodzi nowe zadanie dot. przebudowy odcinka drogi w Pacanówce oraz 

zaktualizowana kwota na zadanie Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany;  

- w załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień 

zaktualizowano kwoty środków  na przebudowę  odcinka drogi powiatowej Rytwiany 

Kłoda (kwota 46 083 zł) oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Grzybów – 

Wymysłów (kwota 189 358 zł); 

W załączniku dotacje celowe w 2020 r. uwzględniono dotację dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego w kwocie 38 000 złotych na modernizację sieci wodociągowej 

w Strzegomku. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIV/126/20  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 9  

 

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt  Gminy Grzegorz Forkasiewicz.   

W związku z trudna sytuacją gospodarczą  z powodu epidemii Covid-19 konieczne jest 

zapewnienie pomocy przedsiębiorcom z terenu gminy Rytwiany. Pomoc będzie udzielana 

poprzez umorzenie rat podatku od nieruchomości, przesunięcie terminu płatności rat 

podatku  dla przedsiębiorców dotkniętych trudna sytuacją. Pomoc dotyczy II kwartału br. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIV/127/20  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 



oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 została przyjęta jednogłośnie  

15 głosami „za”. 

 

Pkt 10 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2020 r. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały  przedstawił Wójt Gminy  Grzegorz Forkasiewicz.. 

Rada Gminy ma obowiązek  w każdym roku uchwalenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. Projekt planu został opracowany i zaopiniowany przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz odpowiednie organizacje pozarządowe. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIV/128/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Rytwiany w 2020 r. została podjęta jednogłośnie  15 głosami „za”. 

 

 Pkt  11  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/245/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia  

30 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Rytwiany. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz,  

a doprecyzował Sekretarz Gminy Tomasz Fafara.  Zmiana dotyczy  § 4 ust. 2   

w załączniku nr 1 określającym  zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasoby Gminy Rytwiany. Paragraf 4 ust. 2 określa pierwszeństwo do 

zawarcia umowy lokalu socjalnego.  I tak: punkt 3 określa, że pierwszeństwo przysługuje 



osobom, które opuściły jedną z form pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości;  

punkt 4 określa, że pierwszeństwo przysługuje osobom, które są dotknięte przemocą  

w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie.  Uchwała nr XXIV/129/20  w sprawie zmiany uchwały nr XLV/245/2018 

Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rytwiany została przyjęta  

jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 12 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach:  informacji na temat odbudowy mostu  

w Podborku i  remontu drogi w Podborku (Wygoda) zniszczonych w ubiegłym roku po 

nadmiernych opadach deszczu; zagospodarowania tzw. trójkąta przy skrzyżowaniu dróg 

w Pacanówce. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  odpowiedział, że Powiat podjął działania (trochę spóźnione)  

zmierzające do odbudowy mostu. Powiat zlecił opracowanie dokumentacji  projektowej, 

Gmina Rytwiany wydała  decyzję środowiskową, powinna wydać jeszcze decyzję 

lokalizacji inwestycji celu publicznego lecz w obecnej sytuacji pandemii wszystkie 

postępowania  administracyjne zostały zawieszone ustawą antykryzysową i nie można 

wydać decyzji. Trzeba czekać na odblokowanie. Co do  remontu drogi w Podborku 

wszystko zależy od tego czy będą środki od Państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych czy nie będzie tych środków. Obecnie środki te Państwo wykorzystuje  

na walkę z pandemią koronawirusa. Zagospodarowanie  działki przy skrzyżowaniu dróg 

w Pacanówce tez jest uzależnione od środków w budżecie gminy. Trzeba szukać 

oszczędności i liczyć się ze skutkami  koronawirusa na poziomie gminy. 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawach: wystąpienia do zarządu Dróg Powiatowych  

z prośbą o uzupełnienie oznakowania przy  skrzyżowaniu drogi  gminnej z tzw. Wygonu  

z drogą powiatową w Szczece; oznakowania „przewężenia drogo w pobliżu „Gajówki”  



w Szczece;  doświetlenia przejazdu kolejowego w Szczece; wystąpienia do Urzędu 

Marszałkowskiego z prośbą o ujęcie w planach  inwestycyjnych budowy chodnika przy 

drodze wojewódzkiej od Kłody do Niedziałek. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że skontaktuje się z Zarządcą drogi odnośnie 

oznakowania, co do oświetlenia wszystko zależy od środków unijnych na oświetlenie 

uliczne. Gdy Gmina otrzyma środki finansowe będzie  wiadomo na temat  możliwości 

realizacji wniosków o doświetlenie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  przypomniał, że składał wniosek      

o doświetlenie  przejazdu kolejowego przy ulicy Klasztornej. Zapytał  czy sprawdzają się 

lampy solarne, bo może takie można zamontować przy przejazdach kolejowych. 

Wójt odpowiedział, że natężenie światła z takich lamp jest mniejsze ale ogólnie 

sprawdzają się, nie ma większych  problemów. 

- Radna Irena Pogorzelska w sprawach: podjęcie interwencji  u Starosty dotyczącej 

remontu mostków w Święcicy, sprawa nie załatwiona od 2005 r;  pomoc  

w wyegzekwowaniu złożonej na sesji  w 2029 r. deklaracji P. Kowalskiego z Wód 

Polskich dotyczącej oczyszczenia  cieku wodnego  w Święcicy; oczyszczenia  stawików 

w Święcicy, które  gromadziłyby deszczówkę  i woda wykorzystywana byłaby przez 

mieszkańców np. do podlewania upraw. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił:  temat mostków znany od lat, interwencje nie 

pomagają. Wójt nie może odpowiadać za  zadania Starosty. Będą  dalsze monity  

w sprawie mostków a także przypomnienie do Wód Polskich w sprawie oczyszczenia 

kanału. Wójt sprawdzi możliwości oczyszczenia stawików. 

- Radny Artur Dzieciuch -  w sprawach:  zapytał czy czekamy na II transzę dotacji na 

budowę boiska w Strzegomiu.;   wystąpienia z wnioskiem do Zarządcy Dróg o naprawę 

drogi powiatowej w Strzegomku (ulica Dąbrówki),  w pobliżu przejazdu kolejowego jest 

załamana nawierzchnia  asfaltowa. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że jest jedna transza  przyznanego 

dofinansowania na boiska sportowe , ale  Gmina Rytwiany stara się jeszcze 

o zwiększenie kwoty dofinansowania z środków unijnych. 



 

- Radna Dorota Saramak w sprawach:  podziękowania  za realizację inwestycji 

przeznaczonej dla uczniów szkoły w Strzegomiu;  zgłosiła  potrzebę naprawy chodnika  

przy ulicy Jagiełły w Strzegomiu, zniszczonego w ubiegłym roku podczas nadmiernych  

opadów deszczu. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że jest deklaracja Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych, że w maju uszkodzony chodnik zostanie odtworzony. 

- Radny  Krzysztof Drzazga- przypomina o konieczności oczyszczenia i pogłębienia  

rowów po obu stronach ulicy Kościelnej w Rytwianach oraz o remoncie chodnika przy tej 

ulicy. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz – przekaże wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych. 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawie otwarcia  przedszkoli w Gminie Rytwiany. 

Wójt   Grzegorz Forkasieiwcz odpowiedział, że po przeprowadzonym rozeznaniu przez 

dyrektorów placówek chęć posłania  dzieci do przedszkola wyraziło niewielu rodziców  

i tak: w Sichowie Dużym zgłoszono  3 dzieci, w Rytwianach 5 dzieci, Strzegom 7-9 

dzieci. Po zastanowieniu decyzja zostanie podjęta w poniedziałek. 

 

Pkt  13 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXIV 

sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

                                          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                 Jerzy Gwizdowski 

 


