
 

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

         z  XXVII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 11.08.2020 r. 

                                           w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni zgodnie z  listą obecności 

2/ Sołtysi 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: 

Obrady sesji trwały od godz. 8:25 do godz. 9:40. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Chłodnicki, Jarosław Gil. 

Przed omówieniem 5 punktu porządku obrad przewodniczący Rady Gminy zarządził na 

wniosek Wójta Gminy kilkuminutową przerwę w obradach. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXVII sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  zebranych.  

 

 

Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 13 radnych. 

 

Pkt  3 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynął wniosek o zmianę porządku 

obrad  poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu po punkcie 6 jako punkt 7 

Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji stałej Rady Gminy. Przewodniczący rady 

Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany w porządku obrad. 

Wszyscy obecni radni byli „za” proponowaną zmianą. Głosowało 13 radnych. Następnie 

Przewodniczący rady Gminy Jerzy Gwizdowski 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.      Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji stałej Rady Gminy. 
  8. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na  
           lata 2020 – 2029. 
  9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 
10. Uchwała w sprawie w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek  
            paliwa w Gminie  Rytwiany na rok szkolny 2020/2021. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 

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

13 radnych.  

 

Pkt 4 

Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXVI. 

 

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

13 radnych. 

 



 

 

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. Wszystkie uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały 

przesłane odpowiednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody 

Świętokrzyskiego oraz te które wskazują przepisy opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Pkt 6  
 
Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
 
Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował  Radę o: 

- zakończonym zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez 

Powiat przy udziale środków z budżetu gminy Rytwiany -  budowa chodnika w Kłodzie. 

Zadanie zakończone i odebrane, 

-  drugie zadanie realizowane przez Powiat z Funduszu Dróg Samorządowych -  budowa 

chodników przy drodze powiatowej w Sichowie Małym jest w trakcie realizacji. 

- kolejne zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  - przebudowa drogi 

gminnej w Kłodzie  zostało zakończone, ale jeszcze nie odebrane, 

- kolejne zadanie realizowane w  ramach Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa 

drogi w miejscowości Pacanówka będzie niebawem realizowane. Wyłoniony został 

wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów, z którym została podpisana 

umowa, 

- w dniu dzisiejszym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych zadania przebudowa drogi gminnej w Rudzie  tj. budowa chodnika (na 

prawo od remizy w kierunku lasu), 

Wójt  poinformował o uzgodnieniach z Powiatem Staszowskim, że w ramach naboru 



wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych złożą wniosek o dofinansowanie  

przebudowy drogi w Strzegomku (budowa chodnika) jako zadanie jednoroczne. Cały 

czas ze znakiem zapytania jest przebudowa drogi powiatowej w Rudzie. Gmina Rytwiany 

stoi na stanowisku aby Powiat złożył wniosek o dofinansowanie jako zadanie wieloletnie. 

Jest to duże zadanie i  gdyby wniosek został pozytywnie rozpatrzony można by  

w jednym roku przygotować niezbędną dokumentację i uzyskać niezbędne uzgodnienia  

i pozwolenia, a  w następnym roku realizować  przebudowę drogi. Starosta  ma inną 

koncepcję. Ponieważ nabór wniosków jest do 12 sierpnia b.r. być może w dniu 

dzisiejszym będą informacje o  zajętym stanowisku przez Starostę w tej sprawie, 

- zakończonym zadaniu  rewitalizacji Rytwian w części  dotyczącej samorządu (stadion, 

tężnia, mini siłownia), 

-  opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Zadanie będzie realizowane w 2021roku. 

- podpisaniu umowy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego i Gminą 

Rytwiany na modernizację oświetlenia ulicznego. Zadanie do realizacji w 2021 roku, 

- przygotowaniach do złożenia wniosku w ostatnim naborze w ramach RPO na 

termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Wnioskiem objęte będą trzy  

szkoły podstawowe, budynek Urzędu Gminy i budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Rytwianach, 

- podpisaniu umowy na dowóz uczniów i  uczniów niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
Pkt 7 
 
Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji stałej Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Krzysztof Janik 

odczytał protokół z posiedzenia komisji, które odbyło się 5 sierpnia 2020 r. w Urzędzie 

Gminy Rytwiany na temat bezpieczeństwa w Gminie Rytwiany. 

 



Radna Irena Pogorzelska  wyraziła opinię, że powinno być więcej patroli policji. 

Radny Sławomir Strycharz  zwrócił uwagę na konieczność kontroli samochodów 

ciężarowych, które  niszczą most w Podborku. 

 

Pkt 8 

 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na  

 lata 2020 – 2029. 

Skarbnik Gminy Mirosława szewczyk przedstawiła uzasadnienie do projektu  uchwały  

w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020-2029. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 30 397 925,23 zł. Dochody 

majątkowe po zmianach wynoszą 3 005 287,23 zł. Dochody te zostały zwiększone  

z tytułu planowanej sprzedaży działek na kwotę 50 000 złotych. 

Dochody ogółem wynoszą 33 403 212,46 zł. 

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28 726 697,07 zł. Wydatki majątkowe uległy 

zwiększeniu i wynoszą 5 122 262,61 zł.  Ogółem wydatki wynoszą 33 848 959,88 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała    nr XXVII/145/20  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na  lata 2020 – 2029 została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.  Podczas 

głosowania obecnych było 13 radnych. 

 

Pkt 9 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Poinformowała Radę o autopoprawce do projektu uchwały: zmiana w planie wydatków  

(zał. Nr 2 do projektu uchwały) na kwotę 220 000 złotych  zamiast 120 000 zł; dodaniu 

zadania w zał. Nr 3 opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

aplikacyjnej dla zadania poprawa  efektywności energetycznej w budynkach 



użyteczności publicznej;  dodaniu załącznika nr 7 do projektu uchwały  tj. dochody  

i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) 

między jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. 

Zmiany w  budżecie gminy polegają na: 

- zał. Nr 1 - zwiększeniu planu dochodów i wydatków  - kwota 80 000 złotych, 

- zał. Nr 2 - zmiany w planie wydatków – na kwotę 220 000 złotych, 

- zał. Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne  w 2020 r.  – zmniejszenie kwoty dotacji na 

budowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do kwoty 20 000 

złotych;  wprowadzenie nowego zadania: opracowanie dokumentacji technicznej oraz 

dokumentacji aplikacyjnej  dla zadania poprawy efektywności energetycznej  

w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Rytwiany – kwota 100 000 

złotych, 

- zał. Nr 4 – plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – 

dotacja  Gminnego Zakładu Komunalnego do kwoty  68 000 złotych.  

- zał. Nr 5 – dotacje przedmiotowe w 2020 r. – dotacja dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego do kwoty 60 000 złotych 

- zał. Nr 6 – dotacje celowe w 2020 r. – zmniejszenie dotacji o 100 000 złotych na 

zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany- Łubnice oraz 

zabezpieczenia kwoty 80 000 złotych na zakup samochodu pożarniczego, 

- zał. Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacja zadań na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami  samorządu terytorialnego w 2020 r. – zmniejszenie środków 

o 100 000 złotych  na zadanie Przebudowa  odcinka drogi powiatowej Rytwiany- 

Łubnice. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXVII/146/20 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Podczas głosowania obecnych było  

13 radnych. 

 



 
Pkt 10 
 
Uchwała w sprawie w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa  

w Gminie  Rytwiany na rok szkolny 2020/2021. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska. 

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok rada gminy. Średnia cena 

paliwa stanowi podstawę  do wyliczenia  zwrotu kosztów dowozu dzieci w szczególności 

niepełnosprawnych przez rodziców do placówek oświatowych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał  pod 

głosowanie. Uchwała nr XXVII/147/20 w sprawie określenia średnich cen jednostek 

paliwa w Gminie Rytwiany na rok szkolny 2020/2021 została podjęta jednogłośnie  

13 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 13 radnych. 

 
 

Pkt 11 
 
Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
- Wójt Grzegorz Forkasiewicz sprostował informację o podpisaniu  umowy na dowóz 

uczniów niepełnosprawnych. Umowa  jeszcze nie została podpisana. 

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach: budowy drogi w Podborku; położenia asfaltu na 

drodze dojazdowej do posesji  nr 35-37 na tzw. Wygodzie w Podborku; nie 

zakończonego remont oczyszczalni u  Pana Strycharza w Pacanówce;  rozrzucenia 

grysu w Pacanówce. 

- Radna Irena Pogorzelska – w sprawach:  problemów z przydomowymi oczyszczalniami 

ścieków, zwiększenia częstotliwości przeglądów oczyszczalni ; wykoszenia trawy przy 

chodnikach. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  wyjaśnił, że z kilkoma przydomowymi 



oczyszczalniami ścieków jest problem. Dotyczy on tylko kilku oczyszczalni  Święcicy  

i Pacanówce. Reszta oczyszczalni pracuje bezawaryjnie. Jest problem z naprawą  

gwarancyjną  przez firmę , która budowała oczyszczalnie. Nie można wyegzekwować 

napraw gwarancyjnych w trybie pilnym. Jest słaba reakcja firmy na zgłoszenia, dlatego 

korzystamy z wykonania zastępczego finansowanego z funduszu gwarancyjnego. 

Przegląd gwarancyjny oczyszczalni zaplanowany jest na wrzesień. 

Wójt Gminy poinformował także, że obecnej sytuacji  nie ma nowych środków 

finansowych na odbudowę dróg samorządowych, nie ma środków na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. Nie da się wykonać zaplanowanych wcześniej zadań jak droga do  

3 posesji w Podborku czy odbudowa mostu przez Powiat w Podborku. Odbudowa mostu 

pewnie będzie do realizacji w 2021r. 

- Radny Artur Dzieciuch- w sprawie wodociągu  przy ul. Leśnej w Strzegomiu oraz 

problemu z bobrami. Prosi o wystosowanie wniosku do Wód Polskich o rozebranie 

żeremii stanowiących zagrożenie powodziowe w przypadku dużych opadów deszczu. 

Inni radni przyłączają się do wniosku  w sprawie bobrów (Szczeka, Ruda, Święcica). 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że w budżecie gminy zabezpieczone jest 

30 000 złotych na realizację zadania. Mieszkańcy mają wodę, prowizorka działa. 

Czynione są  starania  zmierzające do przejścia z wodociągiem  przez tory. 

W sprawie bobrów  Wójt poprosił o wskazanie konkretnych miejsc żeremii. 

- Radna  Aneta Szu l- w sprawie wykoszenia poboczy przy drodze powiatowej. 

- Radna Dorota Saramak – w sprawie barierek ochronnych przy ul. Jagiełły  

w Strzegomiu. 

- Radny Krzysztof Drzazga – w sprawach:  zwisających drutów  z słupów 

telekomunikacyjnych wzdłuż ulicy Połanieckiej,  oczyszczenia rowu przy drodze 

powiatowej w Rytwianach ulica Klasztorna. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że  słupy są własnością  firmy Orange. 

Większość nie funkcjonuje, ale telekomunikacja wykorzystuje te słupy do budowy sieci 

internetowej. 

W sprawie oczyszczenia rowu przy ulicy Klasztornej  Powiat obiecał wykonanie. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał  jak  jest z płatnością za dowóz 

uczniów do szkół w okresie pandemii. 

Wójt odpowiedział, że dowozy były realizowane tylko do połowy marca i płatność była do 

tego czasu.  Dalej nie było dowozu i nie było płatności. 

 

 

Pkt 12 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział  

i zamknął XXVII sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                      Jerzy  Gwizdowski 

Prot. U. Marczewska 


