
 

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

         z  XXVI sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniach 24.06.2020 r. i 26.06.2020 r. 

                                           w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni zgodnie z  listą 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).  

Z powodu problemów technicznych sesja odbyła się w dniach 24.06.2020 r. i 26.06.2020 

r. W dniu 24 czerwca zostały zrealizowane  punkty 1-10 porządku obrad, w dniu 26 

czerwca punkty 11-20 porządku obrad. 

W dniu 24 czerwca w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Jarosław Gil.  

W dniu 26 czerwca Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski wznowił obrady 

sesji. Sprawdził obecność radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: 

Sławomir Strycharz, Andrzej Chłodnicki. 



 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał klauzulę dotyczą ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXVI sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  zebranych.  

 

 

Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski sprawdził obecność radnych. 

W  sesji w dniu 24.06.2020  uczestniczyło 14 radnych.  

W sesji w dniu 26.06.2020 uczestniczyło 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
7. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029. 
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
9. Uchwała w sprawie w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 
10. Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegom 
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r. 
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
13. Uchwała w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi     
               Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę. 
14. Debata nad Raportem  o stanie Gminy za rok 2019. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2019. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego  
              Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2019. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
              budżetu gminy za rok 2019. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
19. Sprawy różne i wolne wnioski. 
20. Zamknięcie obrad sesji. 

 



który został zatwierdzony 13 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych  

14 radnych. Radny Andrzej Sekuła z przyczyn technicznych nie wziął udziału  

w głosowaniu. 

 

Pkt 4 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXV. 

 

Protokół został zatwierdzony 13 głosami „za”.  Podczas głosowania było obecnych  

14 radnych. Radny Andrzej Sekuła z przyczyn technicznych nie wziął udziału  

w głosowaniu. 

 

Pkt 5 

 

Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz złożył sprawozdanie o realizacji uchwał z ostatniej 

sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Pkt 6 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił informacje o pracy w okresie od ostatniej sesji. 

Pytań nie było. 

 

Pkt 7 

 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Uchwała nr XXVI/134/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2020-2029  została podjęta 13 głosami „za”. Głosowało 13 radnych.  



Z przyczyn technicznych radny Andrzej Sekuła nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

Pkt 8 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Uchwała nr XXVI/135/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została  

podjęta 12 głosami „za. Głosowało 12 radnych. Radni: Andrzej Sekuła i Aneta Szul  

z przyczyn technicznych nie wzięli udziału w głosowaniu. 

 

Pkt 9 
 

Uchwała w sprawie zaliczenia  dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

ich przebiegu. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. 

Pytań nie było. 

Uchwała nr  XXVI/136/20 w sprawie zaliczenia  dróg wewnętrznych do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu  została podjęta 12 głosami  „za”. Głosowało  

12 radnych. Radni: Andrzej Sekuła i Aneta Szul nie wzięli udziału  w głosowaniu  

z przyczyn technicznych. 

 

Pkt 10 
 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegom. 
 
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. 

Pytań nie było. 

 

Uchwała nr XXVI/137/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegom 

została podjęta 13 głosami „za. Głosowało 13 radnych. Radny Andrzej Sekuła z przyczyn 



technicznych  nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zaproponował przerwanie obrad sesji do 

piątku 26.06.2020 r. z powodu problemów technicznych. Propozycja  została przyjęta   

12 głosami „za”. Głosowało 12 radnych. Radni Andrzej Sekuła i Sławomir Strycharz nie 

wzięli udziału w głosowaniu z przyczyn technicznych. 

Obrady sesji wznowiono w dniu 26.06.2020 r. 

 

 
Pkt 11 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r. 
 
Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Petycja 

dotyczy sprzeciwu wobec sieci 5G. Petycja nie spełnia wymogów określonych przez 

prawo. Nie ma adresu wnoszącego petycję. Taka petycja pozostaje bez rozpatrzenia. 

Następnie Przewodniczący Komisji Petycji, Skarg i Wniosków Michał Rajca odczytał 

protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 05.06.2020 r. Komisja rozpatrzyła  dwie 

petycje złożone do Rady Gminy Rytwiany. 1/ Petycję z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 

ochrony mieszkańców przed elektroskażeniem. 2/ Petycję z dnia 3 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy 

antykryzysowej). Komisja zarekomendowała pozostawienie pierwszej petycji bez 

rozpatrzenia. Drugą petycję Komisja uznała za bezzasadną. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXVI/138/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r. została 

podjęta 12 głosami „za”, głosowało 12 radnych. 

 

Pkt 12 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r.  Uchwała nr XXVI/139/20 w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r. została podjęta 12 głosami „za”. Głosowało 

12 radnych. Rada Gminy uznała petycję za bezzasadną. 

 

 

Pkt 13 

 

Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. Prokurator 

Rejonowy w Staszowie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

na uchwałę Rady Gminy Rytwiany w sprawie statutów sołectw. Prokurator skarży zapis  

w uchwale dotyczący wprowadzenia wymagania kworum dla ważności wyboru sołtysa  

i rady sołeckiej obecności co najmniej 10% uprawnionych do głosowania stałych 

mieszkańców sołectwa. Prokurator uważa, że nie podstawy do wprowadzenia wymogu  

w postaci kworum mieszkańców dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Po dokonaniu 

analizy skargi i orzecznictwa należy uznać skargę w całości. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXVI/140/20 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz  

z odpowiedzią na skargę została podjęta  12 głosami „za”. Głosowało 12 radnych. 

 

Pkt 14 

 

Debata nad Raportem  o stanie Gminy za rok 2019. 

 



Raport o stanie Gmina za 2019 rok przedstawił Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz. 

Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radna Irena Pogorzelska zapytała o naprawę dróg ujętych w protokole szkód  

po podtopieniach z uwzględnieniem remontu mostków w Święcicy. Kiedy będzie 

realizacja. Wójt odpowiedział, że  remont mostków przy drodze powiatowej w Święcicy to 

zadanie Powiatu. Szkody te są ujęte w protokołach strat w infrastrukturze drogowej 

Powiatu. Wójt nie wie kiedy  będzie realizacja tych zadań. Do tej pory samorządy nie 

dostały dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 

Pkt 15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 

2019. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

glosowanie. Uchwała nr XXVI/141/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany 

wotum zaufania za rok 2019 została podjęta 13 glosami „za”. Głosowało 13 radnych. 

 

 

 

Pkt 16 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2019. 

Księgowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rytwianach przedstawiła Sprawozdanie finansowe GSPZOZ w Rytwianach za 2019 

rok. 

Uchwała nr XXVI/142/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 

2019 została podjęta 13 głosami „za”. Głosowało 13 radnych. 



 

 

Pkt 17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok przedstawiła Skarbnik Gminy 

Mirosława Szewczyk. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr XXVI/143/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok została podjęta 

13 głosami „za”. Głosowało 13 radnych. 

 

Pkt 18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Dzieciuch odczytał uchwałę nr 52/2020 z dnia 

16.04.2020 r.  VII składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach   

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Opinia jest 

pozytywna. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół  

z posiedzenia komisji odbytego w dniu 29 maja 2020 r. na którym omówione zostały 

sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r., omówiono 

informację o stanie mienia komunalnego i opracowano wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Przewodniczący 

Komisji rewizyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania jawnego wniosku w 

sprawie  udzielenia Wójtowi absolutorium oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 29 maja 29020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Rytwiany. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Artur Dzieciuch odczytał także  uchwałę 



 nr 82/2020 z dnia 8.06.2020 r.  VII składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji rewizyjnej o udzielenie Wójtowi 

absolutorium. Opinia jest pozytywna. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał projekt uchwały i poddał pod 

glosowanie. Uchwała nr XXVI/144/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok została podjęta 13 glosami „za”. 

Głosowało 13 radnych. 

 

Pkt 19 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrała radna Irena Pogorzelska 

odnośnie usterek  w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Niektóre są poważne. 

Mieszkańcy proszą o podjęcie interwencji w celu przyspieszenia usuwania usterek. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że jest problem z usuwaniem usterek przez  

wykonawcę. Firma nie realizuje napraw w terminie. Gmina korzysta z „wykonania 

zastępczego”, a to wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na usunięcie usterki. 

 

Pkt 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował za udział i zamknął obrady 

XXVI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Gwizdowski 


