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

         z  XXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 03.09.2020 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. 8:15 do godz. 9:50. 

W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Jarosław Gil, Krzysztof Janik,  Michał 

Rajca, Tomasz Sosin. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady  Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał klauzulę RODO. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXVIII sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  zebranych.  

 

 

Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 11 radnych. 

 
 
Pkt 3 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad i poddał pod głosowanie. 
 
1.     Otwarcie sesji. 
2.     Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3.     Zatwierdzenie porządku obrad. 
4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5.     Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
6.     Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 
7.     Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
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 pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie              
        jej z użytkowania. 
11.   Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji  
        publicznej przy drodze gminnej w miejscowości Ruda. 
12.   Sprawy różne i wolne wnioski. 
13.   Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przed głosowaniem zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska zgłosiła 

autopoprawkę do tytułu uchwały w sprawie lokalizacji przystanków. Zastępca Wójta 

wyjaśniła, że w okresie od wysłania zawiadomień na sesję zaistniała konieczność 

wprowadzenia  zmiany w projekcie uchwały  poprzez dodanie lokalizacji nowych 

przystanków w miejscowości Strzegomek i z tej przyczyny  zmianie uległ także tytuł 

uchwały. Projekt uchwały po zmianie nosi nazwę: w sprawie wskazania wstępnej 

lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drogach na terenie Gminy 

Rytwiany. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poddał pod głosowanie wniosek  

o zmianę w porządku obrad. Za przyjęciem zmiany głosowało 11 radnych. Obecnych 

podczas głosowania było 11 radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad porządkiem obrad 

uwzględniającym zmianę, który przedstawia się następująco: 
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1.     Otwarcie sesji. 
2.     Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3.     Zatwierdzenie porządku obrad. 
4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5.     Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
6.     Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 
7.     Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
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 pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie              
        jej z użytkowania. 
11.   Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji  
        publicznej przy drogach na terenie Gminy Rytwiany. 
12.   Sprawy różne i wolne wnioski. 
13.   Zamknięcie obrad sesji. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”. Głosowało 11 radnych, 

obecnych podczas głosowania 11 radnych. 

 
Pkt 4 
 
Protokół z sesji nr XXVII został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”. Głosowało  

11 radnych, obecnych podczas głosowania 11 radnych. 

 
 
Pkt 5 
 
Radna Dorota Saramak,  członek komisji  Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Społecznych 

odczytała protokół z posiedzenia komisji, odbytego w dniu 26 sierpnia 2020 r.  

Na posiedzeniu podsumowano rok szkolny 2019/2020 oraz stan przygotowania do 

nowego roku szkolnego. Omówiono także wyniki egzaminów ósmoklasistów. 

 

Pkt 6 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił  sprawozdanie z realizacji  3 uchwał podjętych 

na ostatniej sesji. Uchwały zostały przesłane odpowiednio  do Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej i Wojewody  Świętokrzyskiego oraz  odpowiednio  opublikowane  

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Pkt 7 

 

Wójt Gminy Grzegorz przedstawił  informację o pracy Urzędu Gminy w okresie między 

sesjami: 

- zakończono prace  na drodze gminnej w Kłodzie. Wykonawca zgłosił zakończenie 

robót. W najbliższym czasie będzie wyznaczony termin odbioru, 

- trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej w Sichowie Małym. Zadanie 

realizowane przez Powiat, dofinansowane z budżetu Gminy Rytwiany, 

- w dniu 11.08.2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie  przebudowy drogi 

gminnej w Rudzie. Powiat staszowski prawdopodobnie złożył wniosek o dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi powiatowej w Strzegomku, ale nie 

złożył na przebudowę drogi powiatowej w Rudzie.  Jest informacja, że Powiat  ma taką 

koncepcję, że najpierw opracuje dokumentację a potem będzie starał się  

o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, 

- zmianie uległ termin realizacji zadania rewitalizacji centrum Rytwian. Gmina złożyła 

wniosek o zmianę terminu  z uwagi na  przedłużający się proces uzyskania pozwolenia 

wodno-prawnego i pozwolenia na budowę, 

- rozpoczęciu niebawem budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Strzegomiu, 

- ogłoszono przetarg na budowę wodociągu w Podkłodziu , który połączy  sieci  Kłoda – 

Rytwiany. Zadanie istotne ponieważ uchroni w przyszłości wodociąg w  Rytwianach 

przed spadkiem ciśnienia, 

- do 15 września bieżącego roku  powinien  zostać  dostarczony samochód dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. Prowadzone są rozmowy z   w celu pozyskania z 

Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie samochodu  Renault  Mascott dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedziałkach, 

Wójt poinformował o dobrym przygotowaniu szkół prowadzonych przez Gminę Rytwiany 
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są do  nowego roku szkolnego. Wójt odniósł się także do wyników egzaminów 

ósmoklasistów. 

 

Pkt 8 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany  na lata 2020-2029 

przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Dochody bieżące po  wprowadzonych zmianach wynoszą 40 439 493,23 zł, dochody 

majątkowe bez zmian i wynoszą 3 005 287,23 zł. Dochody ogółem wynoszą 

33 444 780,46 zł. 

Wydatki  bieżące po zmianach wynoszą 28 773 365,46 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 

po zmianach  5 117 162,81 zł. Zmniejszyły się wydatki o charakterze dotacyjnych  

i wynoszą 517 841 zł. Na stronie 9 WPF zmieniły się wydatki objęte limitem, które 

wynikają z wykazu przedsięwzięć: Wydatki bieżące majątkowe  w roku bieżącym 

wynoszą 4 172 446,81 zł,  a w  2021 roku  4 249 347 zł.  W wykazie przedsięwzięć – 

limity wydatków na zadanie modernizacja oświetlenia ulicznego na 2020 rok – 6 000 zł, 

natomiast na 2021 rok 1 995 516 złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXVIII/148/20  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2020-2029 został podjęta jednogłośnie 11 glosami „za”.  Podczas 

głosowania obecnych było 11 radnych. 

 

Pkt 9 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

 

Zmiany dotyczą:  

- zwiększenia w planie dochodów i wydatków  o kwotę 6 000 zł na zakup materiałów  

dla ochotniczych straży pożarnych, 
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- zmian w planie wydatków na kwotę 148 184 zł (nowe zadanie budowa sieci 

wodociągowej w m. Kłoda, dotacja celowa na program dla biblioteki pn. Kraszewski  

dla bibliotek 2020 r.), 

- w załączniku zadania inwestycyjne  w poz. 4 nowe zadanie – budowa sieci 

wodociągowej w m. Kłoda kwota 100 000 zl; w poz. 5 zwiększenie kwoty na zadanie 

budowa sieci wodociągowej w Rytwianach ulica Klasztorna – do kwoty 57 084 zł, 

- w załączniku Nr 4 do uchwały limity wydatków do poniesienia w 2020 roku – kwota  

6 000 zł na  zadanie modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- w załączniku  nr 5 do uchwały   dochody i wydatki związane z realizacja  zadań  

na podstawie  porozumień i umów .. wyzerowanie nakładów na zadanie przebudowy  

drogi powiatowej Grzybów – Wymysłów. 

- w załączniku nr 6  do uchwały dotacje celowe w 2020 r. przesunięcie środków  

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 5100 złotych na  program pn. Kraszewski  

dla bibliotek 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Gwizdowski zapytał o budowę wodociągu  przy ulicy 

Klasztornej.  Czy budowa wodociągu załatwi problem  braku wody w Klasztorze  

w Rytwianach. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że  najniższa cena za wykonanie zadania 

złożona przez oferenta to  85 000 zł. Zabezpieczona kwota w budżecie  jest 

niewystarczająca i należy się zastanowić  czy  Gmina będzie mogła zadanie realizować.  

Wójt odpowiedział, że realizacja zadania rozwiąże problem z wodą w Klasztorze. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXVIII/149/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została 

podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 11 radnych. 

  

 
Pkt 10 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii  drogi gminnej 
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poprzez wyłączenie jej z użytkowania przedstawił Wójt Grzegorz Forkasiewicz. 

Wyłączenie drogi gminnej z użytkowania  konieczne jest do realizacji umowy zamiany 

działek z Nadleśnictwem Staszów  (zamiana dróg). 

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXVIII/150/20 w sprawie  pozbawienia kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie jej z użytkowania  została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za”. 

Podczas głosowania było obecnych 11 radnych. 

 

Pkt 11 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacji publicznej przy drogach na terenie Gminy Rytwiany przedstawił 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz. Projekt uchwały jest  odpowiedzią na  wnioski  rodziców, 

mieszkańców, dyrektorów szkół w celu usprawnienia dowozu dzieci do szkół. Do projektu  

dodano jeszcze przystanki w miejscowości Strzegom, stąd zmiana treści i tytułu uchwały. 

Wójt zgłosił autopoprawkę w § 4  - uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia zamiast  

z dniem podpisania. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Forkasiewicz odczytał projekt uchwały. Zastępca Wójta 

Marianna Stryszowska zgłosiła „literówkę” w  nazwie przystanków „Strzegomek/03, 

Strzegomek/03” – powinno być  „Strzegomek/03, Strzegomek/04”. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała  

nr XXVIII/151/20 w sprawie  wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacji publicznej przy drogach na terenie Gminy Rytwiany została podjęta  

11 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 11 radnych. 
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Pkt 12 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Irena Pogorzelska  w sprawach: 

-  pogłosek o likwidacji Ośrodka Zdrowia w Koniemłotach. Czy Ośrodek Zdrowia  

w Rytwianach przyjmie pacjentów? 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że nie wie nic o likwidacji tego zakładu. 

Wiadomo, że nie obejmie szkolną opieką lekarską  uczniów naszych szkół. Można 

przypuszczać, że placówka nie będzie obsługiwała pacjentów w zakresie p.o.z. W takiej 

sytuacji  Ośrodek Zdrowia w Rytwianach przyjmie chętnych pacjentów. Mamy dobrych 

lekarzy, a jeżeli zajdzie konieczność do można zwiększyć zatrudnienie lekarzy, 

-  problemów z usuwaniem awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, bardzo długiego 

okresu oczekiwania na usunięcie awarii.  

Wójt wyjaśnił, że jest problem z firmą, która budowała oczyszczalnie. Podejmowane  

są stosowne działania w celu usuwania awarii w ramach gwarancji . Jednak określone 

procedury muszą zostać wyczerpane aby skorzystać z funduszu gwarancyjnego, 

-  dokładnego wykaszania poboczy przy drogach powiatowych, 

-  usunięcia zarośli, samosiejek przy drodze w Święcicy. 

 

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach:  przyłączył się do wniosku pani Ireny 

Pogorzelskiej o usunięcie zarośli i drzew przy drogach, zapytał kiedy będzie budowa 

następnych  przydomowych oczyszczalni ścieków i prosi aby zwrócić uwagę na to aby 

nie było problemów z usuwaniem usterek.  Zawnioskował  o podjęcie działań  

dotyczących oczyszczenia stawu w Święcicy (pozyskanie środków finansowych z 

zewnątrz) , który byłby zabezpieczeniem   w razie obfitych opadów a   woda 

zgromadzona w stawie mogłaby posłużyć do podlewania upraw.  

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że  być może pod koniec września br. uda się 

wyłonić wykonawcę budowy oczyszczalni. Zawsze podejmowane są działania 
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zabezpieczające dobre wykonanie  inwestycji i  jest gwarancja, ale wyegzekwowanie  

jest trudne i muszą być wykonane określone procedury. Odnosząc się do oczyszczenia 

stawu to każda inwestycja wiąże się z koniecznością posiadania środków finansowych. 

Jeżeli pozyska się z zewnątrz środki to musi być zabezpieczony wkład własny  

w budżecie gminy. 

- Radny Andrzej Chłodnicki – w sprawie   naprawy przejazdu kolejowego w Kłodzie  

ul. Monastyrek. 

Następnie Przewodniczący  Rady Gminy Jerzy Gwizdowski   poinformował radnych  

o pismach, które wpłynęły  do Rady Gminy: 

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków   

z dnia 07.08.2020 r. sprawie przyznania dotacji dla Kościoła Rektoralnego w Rytwianach 

w kwocie 313 000 złotych w ramach programu ochrony zabytków, 

-  Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.08.2020  dotyczące  stosowania rygorów 

sanitarnych przy organizacji sesji  z jednoczesnym poszanowaniem uprawnień obywateli 

do wstępu lub zabrania głosu na sesji, 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie  z dnia 1.09.2020 r. w sprawie 

nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych niektórych radnych. Przewodniczący 

Rady  Gminy poprosił radnych których nieprawidłowości  dotyczą o złożenie stosownych 

korekt.   

 

Pkt 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim obecnym  

za udział i zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany.  

.  

 

 

Prot. U. Marczewska                                        Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                     Jerzy Gwizdowski 


