
                                        P R O T O K Ó Ł   z   XXVII 

z sesji  Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  26 września  2012 roku w 

siedzibie Urzędu Gminy Rytwianach. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

 

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

Pytko/ 

2. Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3. Skarbnik Gminy – Mirosława Szewczyk. 

4. Sołtysi – zgodnie z listą obecności. 

 

 

II. Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/98/2011 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie  wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz dotychczasowych 
najemców, położonych w miejscowości Rytwiany i udzielenia bonifikaty. 

6. Podjęcie uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Rytwiany. 
7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 
 

III.  Przebieg obrad sesji: 

Obrady sesji trwały od godz. 11.10 do godz. 12.35. 



 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  powitał wszystkich zebranych, 

stwierdził obecność 14 radnych , otworzył obrady sesji  i przedstawił porządek 

obrad. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Pkt 2 

Protokół z sesji nr XXVI został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił wójta  Grzegorza Forkasiewicza o 

informację o pracy pomiędzy sesjami. 

Wójt poinformował radnych o: 

- trwającej budowie kanalizacji ulicy Klasztornej i Staszowskiej,  

- trwającej zgodnie z planem budowie zbiornika wody pitnej w Rudzie, 

- zakończonej budowie świetlicy w Szczece. Odbyła się kontrola realizacji 

zadania, złożony został wniosek  o przekazanie dotacji, oficjalne otwarcie 

obiektu zaplanowane jest na dzień 28.09.br.  o godz. 10.00. 

- zakończonej budowie placu wokół kościoła. Złożony został wniosek o 

refundację,  

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o  sytuacji rodziny, 

poszkodowanej przez pożar. Rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Pomocą objęci są pani Małgorzata Witaszek   i synowie, natomiast 

córka z dwójką dzieci nie są objęci pomocą ponieważ nie są mieszkańcami 



gminy Rytwiany. Córka pani Witaszek była ostatnio mieszkanką gminy Oleśnica i 

ta gmina jest  zobowiązana do  zapewnienia  lokalu socjalnego. 

Był zamiar  przydzielenie  tej rodzinie mieszkania socjalnego w Sichowie, ale  po 

bliższym rozeznaniu okazało się, że koszty remontu mieszkania będą bardzo 

wysokie. Gmina posiada jeden lokal w budynku starej szkoły w Rytwianach 

przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu. Rozwiązaniem problemu 

byłoby wynajęcie tego lokalu  pani Witaszek, a następnie sprzedaż tej pani 

lokalu w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem  50% bonifikaty. Na takich 

warunkach  Gmina sprzedała poprzednie lokale w tym budynku.  Pieniądze 

pozyskane  ze zbiórki publicznej zostaną przeznaczone na zakup mieszkania dla 

pani Witaszek. Byłby rozwiązany problem mieszkania dla rodziny 

poszkodowanej w pożarze i  zostałoby sprzedane ostatnie mieszkanie w 

budynku starej szkoły. 

Wójt Gminy podziękował  radnym z Rytwian i radzie sołeckiej za zaangażowanie 

w pomoc poszkodowanej rodzinie. 

 

Pkt 4 

Zmiany w budżecie Gminy przedstawiła Skarbnik  Mirosława  Szewczyk. 

Zmiany polegają na: 

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46 941złotych, 

- zmianie w planie wydatków na kwotę 14 521złotych. 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków spowodowane jest  koniecznością 

zabezpieczenia wydatków na usuwanie pokryć dachowych z azbestu, 

dofinansowania remontu ulicy Partyzantów, wprowadzeniem otrzymanej 

dotacji ze Starostwa Staszów na zakup pompy dla OSP Szczeka. 

Zmiany w planie wydatków spowodowane są  przesunięciami pomiędzy 

paragrafami w budżecie Gminy. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXVII/147/2012 w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na 2012 rok został podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 5 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił potrzebę  dokonania zmiany w uchwale nr 

XVII/98/2011 dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku „starej 

szkoły” w Rytwianach. Jest potrzeba zabezpieczenia lokalu mieszkalnego dla 

pani Witaszek  Małgorzaty poszkodowanej przez pożar. W budynku „starej 

szkoły” został tylko jeden lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu. 

Wójt wnioskuje o skreślenie w uchwale paragrafu 2, który pozwala na sprzedaż 

lokalu tylko w drodze przetargu. Lokal ten zostanie wynajęty dla pani Witaszek, 

Gmina zawrze umowę najmu, a następnie  sprzeda ten lokal w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy. Wnioskowana zmiana jest niezbędna aby  

można  było zawrzeć umowę najmu z panią Witaszek. 

 

Radna Zofia Mazanka – uważa, że należy zastanowić się nad  sprzedażą 

mieszkania, może pozostać przy umowie najmu. 

 

Radna  Maria Woźniak – powołany komitet  przeprowadza zbiórkę publiczną na 

rzecz rodziny, która straciła dom w wyniku pożaru. Zbiórka będzie 

przeprowadzana do 31 grudnia br.  Zebrane środki  /obecnie około 8 tys. 

złotych/  zostaną zdeponowane na rachunku bankowym i przeznaczone na 

zakup mieszkania dla pani Witaszek Małgorzaty. Radna Maria Woźniak uważa, 

że jest to dobre rozwiązanie sytuacji mieszkaniowej  tej rodziny. Komitet zwróci 

się z prośbą do dyrektora Powiatowego  Urzędu Pracy o pomoc w zatrudnieniu 

pani Małgorzaty Witaszek. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz -  Gmina ma obowiązek zabezpieczenia lokali 

socjalnych. Niestety  nie posiadamy takich lokali.  Budynek w Sichowie 

przeznaczony na lokale socjalne jest w fatalnym stanie. Należy  podjąć jakieś 



działania w celu pozyskania kilku lokali. Jest pomysł aby wyznaczyć teren, 

uzbroić  i  co roku zabezpieczać w budżecie określoną kwotę pieniędzy na zakup 

kontenerów. Środki te przechodziłyby na następny rok i zgromadzone w 

odpowiedniej ilości przeznaczane byłyby na zakup kontenerów. Koszt zakupu 

jednego kontenera to około 50tys. złotych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXVII/148/2012 zmieniająca uchwałę nr 

XVII/98/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie  

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz 

dotychczasowych najemców, położonych w miejscowości Rytwiany i udzielenia 

bonifikaty, została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych na 

sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 6 

Wójt Gminy  Grzegorz Forkasiewicz  powiedział, że podczas nadawania nazw 

ulicom w Rytwianach została pominięta  jedna ulica. Wtedy  nie było przy niej 

żadnego budynku. Obecnie  jest tam pobudowanych kilka domów i aby 

mieszkańcy mogli zameldować się należy  nazwać ulicę oraz nadać numeracje 

dla nieruchomości.  Przeprowadzone zostały niezbędne konsultacje społeczne.  

Wpłynęły trzy wnioski  z nazwami ulicy: 

- radna Maria Woźniak proponuje nazwę  Nowa, 

- mieszkańcy  tej ulicy proponują nazwę  Brzozowa, 

- rada  sołecka proponuje nazwę  Brzozowa. 

Radna Maria Woźniak  poinformowała zebranych, że wycofuje swój wniosek . 

Uważa, że  Rada powinna  zatwierdzić propozycję mieszkańców. 

Dyskusji nie było. 

 



Przewodniczący  Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały z 

propozycją nazwy ulicy „Brzozowa” i  zarządził głosowanie. Uchwała nr 

XXVII/149/2012  w sprawie nadania nazwy ulicy oraz numeracji nieruchomości 

w miejscowości Rytwiany została podjęta  jednogłośnie 14 głosami, w 

obecności 14 radnych  na sali obrad podczas  głosowania. 

 

 

Pkt 7 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapoznał radnych z treścią 

pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach z dnia 

07.09.2012r. w sprawie dotacji celowej na renowację kościoła 

pokamedulskiego w Rytwianach.  Urząd Ochrony Zabytków informuje o 

zawartym aneksie  do wcześniej zawartej umowy w sprawie dotacji. Dotacja 

wynosi 48 167,00 złotych. 

- Radny  Michał Rajca: 

1/ przekazał zastrzeżenia mieszkańców ulicy Kościuszki w Rytwianach  co do 

budowy linii  światłowodu, 

2/ zapytał o możliwości finansowe Gminy w zakresie  dokończenia budowy 

drogi /ulica Pałacowa/, chodzi o położenie asfaltu na odcinku 200 – 300mb, 

3/  zgłosił potrzebę zamontowania progów zwalniających na ulicy Kościuszki  w 

Rytwianach ze względu na duży ruch pojazdów. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz : 

- potwierdził, że jest problem z  budową  światłowodu na terenie naszej gminy. 

Brak reakcji ze strony inwestora na zgłaszaną potrzebę  zorganizowania 

spotkania, 

- nie ma środków finansowych w budżecie na dokończenie  budowy ulicy 

Pałacowej.  Jeżeli pojawią się możliwości pozyskania środków to  budowa 

zostanie dokończona, 



- potrzebę zamontowania  progów zwalniających należy zgłosić do projektu 

budżetu na 2013r. 

- Radny Krzysztof  Janik: 

1/ poinformował radnych o ogłoszeniu akcji   zbierania „plastikowych 

zakrętek”. Dochód zostanie przeznaczony na zakup pompy insulinowej dla  

ucznia.  Poprosił o przyłączenie się do akcji, 

2/ zaprosił radnych  na uroczystość  otwarcia budynku biblioteki w Szczece. 

- Radna Lidia Dziuba: 

1/ zgłosiła potrzebę zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa na drodze w Pacanówce, 

2/ poinformowała o pozyskaniu dotacji przez Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi 

Pacanówka   z przeznaczeniem na wykonanie placu rekreacyjnego. 

 

- Radny  Lech Kędzierski: 

1/ zgłosił potrzebę ułożenia chodnika dla pieszych wzdłuż  ulicy Radziwiłła na 

odcinku od hotelu do budynków obok stawów oraz zamontowania oświetlenia  

przy ulicy Pałacowej w Rytwianach. 

Wójt odpowiedział:  

- ulica Radziwiłła to droga powiatowa. Powiat wykona ale pod warunkiem, że 

Gmina Rytwiany dofinansuje zadanie w 50%.  

- Rejon Energetyczny planuje konserwację oświetlenia ulicznego. Ma wymienić 

3% opraw  oświetlenia  na terenie gminy. Trzeba  wskazać punkty oświetlenia 

do wymiany. Zamontowanie nowych punków oświetlenia wymaga środków 

finansowych. 

- Radna Maria Woźniak poruszyła sprawy: 

1/  uszkodzenia lampy oświetleniowej  przy ulicy  Długiej,  

2/ niedokończonego rowu i przepustu przy ulicy Partyzantów, 



3/ udzielenia pomocy przy budowie przepustu  przy posesji państwa  

Gajdowskich  - chodzi o udostępnienie koparki. 

Wójt odpowiedział, że  dokończenie rowu i przepustu zostało zlecone 

Zakładowi Komunalnemu. 

 

 

 

-Radny Krzysztof Janik: 

1/ zgłosił potrzebę  dokonania przeglądu i konserwacji oświetlenia ulicznego, 

odsłonięcia lamp z gałęzi drzew. 

2/ poprosił o „wybadanie klimatu” do budowy drogi Szczeka – Klasztor. 

Wójt – zakład energetyczny dokonuje okresowych przeglądów oświetlenia. 

Budowa drogi Szczeka – Klasztor nie jest priorytetem dla Powiatu. 

 

-Radna  Mieczysława Sikora przypomniała sprawę  udrożnienia  przepustu w 

pobliżu posesji państwa  Sobierajskich w Kłodzie. 

 

Pkt 8 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U. Marczewska                                Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                             Marek Sadowski 

 


