
                                                     P R O T O K Ó Ł    XXIX  

z sesji  Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 12 listopada 2012 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecni  /obecni wszyscy radni/ 

2/ Wójt Gminy Grzegorz  Forkasiewicz 

3/ Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska 

4/ Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz  podinsp.  Ryszard Komański – zastępca Komendanta Powiatowego 

Policji w Staszowie. 

 

II. Porządek obrad przesłany radnym: 

1 .Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2 .Informacja o stanie bezpieczeństwa. 
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4.  Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
5 .  Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
6.  Podjęcie uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
7.  Podjęcie uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru 
podatku rolnego. 
8.  Podjęcie uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od 
środków  transportowych. 
9. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały określającej wzory 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
10. Podjęcie uchwały  w/s  ustalenia górnych stawek opłat za 
usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania 
zbiorników bezodpływowych. 
11. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe 



zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2013r. 
12. Podjęcie uchwały w/s ustalenia  dopłaty  do 1m3 dostarczonej 
wody i odprowadzonych ścieków. 
13. Interpelacje i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
 

III. Przebieg obrad: 
 
 
Obrady sesji trwały od godz. 11.20 do godz.14.50. 
 
 
Pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 
wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad proponując dodanie  do 
porządku obrad jako punktu 13 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2012 rok. 
Porządek obrad wraz ze zmianą  został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 
radnych. 
Zmianie uległa numeracja porządku obrad. 
 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  poprosił  pana Ryszarda 

Komańskiego zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o 

przedstawienie informacji o bezpieczeństwie w gminie w 2012 roku. 

Komendant  Ryszard Komański poinformował  radnych, że pomimo  likwidacji 

Posterunku Policji w Rytwianach przestępczość na terenie gminy Rytwiany nie 

wzrosła. Na terenie gminy Rytwiany w 2012 roku odnotowano: 38 przestępstw, 

6 spraw niezastosowania się do wyroków, 5 włamań, 4 oszustwa, 1 rozbój, 1 

sprawę wykorzystywania nieletnich pod względem seksualnym. Odnotowano 

także  wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu 

niedozwolonym, wykroczenia w ruchu drogowym, oszustwa internetowe. 

Komendant Ryszard Komański stwierdził, że ogólnie Gmina Rytwiany nie jest 



uciążliwa pod względem bezpieczeństwa. Współpraca z sołtysami w terenie jest 

dobra. Policja jest otwarta na sugestie, uwagi społeczeństwa. 

W dyskusji  głos zabrali: 

- Radna Lidia Dziuba:  

1/zgłosiła potrzebę  kontroli prędkości pojazdów na drodze Pacanówka – 

Sichów. Jest tam bardzo niebezpiecznie szczególnie  w godzinach 7.00-8.00 i 

około godz. 14. Natężenie ruchu w tych godzinach związane jest  z dojazdem i 

powrotem młodzieży uczącej się w szkole w Sichowie Dużym,   

2/umożliwienia kontaktu telefonicznego z dzielnicowym.  

Komendant Ryszard Komański  poinformował, że dzielnicowi od 1 grudnia 

zostaną wyposażeni w służbowe telefony komórkowe. 

- Radny Krzysztof Janik postuluje zwiększenie ilości patroli policji w dni wolne 

od pracy. 

-Radna Irena Pogorzelska zapytała o zagrożenie narkotykowe w szkołach, 

szczególnie w Sichowie. 

Komendant Ryszard Komański odpowiedział, że zagrożenie jest takie jak 

wszędzie. Do szkoły średniej w Sichowie przychodzą uczniowie z różnych 

środowisk , niektórzy z nich z „różnym bagażem”. Policja czuwa i podejmuje  

stosowne działania. 

-Radna Mieczysława Sikora poinformowała o przypadkach kradzieży i 

wandalizmu w Kłodzie /kradzież w budynku przy ulicy Długiej,   zniszczenie 

karoserii pozostawionych samochodów w pobliżu budynku  dawnej szkoły/. 

-Radna Maria Woźniak zwróciła uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa   w ruchu 

na drodze 764 na trasie Rytwiany – Staszów. Właściciele posesji  parkują 

samochody wzdłuż drogi przy swoich posesjach . Stwarza to niebezpieczeństwa 

dla  użytkowników drogi. 

Komendant Ryszard Komański - jeżeli nie ma zakazu parkowania to jest to 

dozwolone. Policja może  reagować jeżeli zaparkowany samochód stwarza 

zagrożenie  bezpieczeństwa. 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz –   jest zadowolony, że likwidacja Posterunku Policji 

w Rytwianach nie pociągnęła za sobą wzrostu przestępczości na terenie naszej 

gminy.  Jednak jest  jeszcze szereg problemów. Widoczny jest brak 

funkcjonariuszy policji na drogach powiatowych. Przy drogach powiatowych 

usytuowane są szkoły gminne. Wójt poprosił o  położenie nacisku na te miejsca 

w celu poprawy bezpieczeństwa. Problemem jest także  przekraczanie 

dopuszczalnej ładowności samochodów ciężarowych poruszających się po 

drogach gminnych. Dokuczliwy jest wandalizm obserwowany w dni 

weekendowe, po  powrotach młodzieży  z dyskotek i imprez. Niszczone są znaki 

drogowe, przystanki komunikacji, szczególnie na trasach Kłoda – Ruda, Święcica 

– Rytwiany, Strzegom – Mucharzew. 

Wójt  bardzo dobrze ocenił współpracę z Policją. 

Komendant Ryszard Komański  powiedział, że czuje niedosyt  w zakresie  

profilaktyki w szkołach. Chciałby aby szkoły wykazywały większą inicjatywę w 

tym zakresie, aby wspólnie  podjąć szerokie działania w zakresie profilaktyki. 

-Radny Michał Rajca  - zwrócił uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa 

na ulicy Kościuszki i Długiej w Rytwianach. Jest to teren oznaczony jako 

zabudowany,  ale jest problem z respektowaniem  ograniczenia prędkości przez  

użytkowników drogi. Prosi o  skierowania patrolu „drogówki”. 

-Radny Stanisław Głowacki zwrócił uwagę na problem wypalania traw.  Straż 

zazwyczaj stwierdza  zaprószenie ognia, sprawa kończy się bardzo szybko, nie 

ma żadnej odpowiedzialności sprawcy. Radny uważa, że należy w każdym 

przypadku prowadzić dochodzenie, przesłuchać  kogoś, rozpytywać. Nawet  

jeśli nie wykryje się sprawcy będzie miało  to działanie psychologiczne. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował  Komendantowi 

Ryszardowi Komańskiemu na  udział w sesji i przedstawienie informacji o 

bezpieczeństwie. 

 

Pkt 3 

 

Protokół z sesji nr XXVIII został zatwierdzony bez uwag. 



Pkt 4 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji w punkcie 6 porządku 

obrad. 

 

Pkt 5 

 

Wójt Gminy poinformował radnych o pracy Urzędu w okresie od ostatniej sesji, 

a mianowicie: 

- zakończeniu budowy zbiornika wody w Rudzie. Złożony został wniosek o 

płatność, 

- zakończeniu kontroli RIO. Podpisany został protokół pokontrolny, Urząd czeka 

na zalecenia pokontrolne, 

- trwających pracach nad projektem budżetu gminy na 2013 rok. Do 15 

listopada Przewodniczący Rady otrzyma projekt. 

 

Pkt 6 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki  odczytał  

protokół z posiedzenia komisji odbytego  w dniu 5 listopada 2012 roku. Komisja 

zapoznała się z przedstawionymi propozycjami  taryf za zaopatrzenie w wodę i 

odprowadzanie ścieków oraz  propozycjami stawek podatków. 

Komisja Budżetu i Finansów  wnioskuje o pozostawienie  stawek podatków na 

poziomie ubiegłego roku. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz -  jest potrzeba podwyższenia stawek 

podatków. Jeżeli gmina ma się rozwijać i mamy prowadzić inwestycje to muszą 

być też zapewnione dochody do budżetu.  Podatki te wracają do mieszkańców 

poszczególnych miejscowości tylko w innej formie. Jeżeli nie podniesiemy 



podatków  skazani  będziemy na zastój i marazm w gminie. Powinniśmy mieć 

odwagę  podejmować trudne decyzje. Środki te będą zabezpieczeniem wkładu 

własnego do inwestycji unijnych  na 2014 rok. Mamy w planie  kolejny etap 

kanalizacji gminy. Bez wkładu własnego nie  otrzymamy dofinansowania z 

zewnątrz. 

- Radna Mieczysława Sikora  - przypomniała, że w ubiegłym roku wprowadzony 

został  podatek od budynków mieszkalnych. 

- Radny Zdzisław Cieślik stwierdził, że podatek od budynków mieszkalnych jest 

najbardziej uciążliwy dla mieszkańców. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz – najlepiej byłoby gdyby nie trzeba było płacić 

podatków, ale niestety danina publiczna musi być. Jeżeli chcemy przygotować 

budżet  pod inwestycje  współfinansowane ze środków unijnych to podatki 

muszą wzrosnąć. 

- Radny Michał Rajca – nawiązując do inwestycji budowy kanalizacji stwierdził, 

że  nie wiadomo czy mieszkańcy będą chcieli budować kanalizację ponieważ 

wydaje się, że oczyszczalnie przydomowe będą bardziej opłacalne. 

Wójt Gminy – poinformował, że przed rozpoczęciem budowy kanalizacji Urząd 

Gminy zrobił rozeznanie co do możliwości instalacji oczyszczalni 

przydomowych. Praktycznie  tylko w niektórych miejscach w Strzegomku 

struktura ziemi  jest korzystna do instalacji oczyszczalni przydomowych. Reszta 

terenu gminy nie  nadaje się do budowy oczyszczalni przydomowych. 

Sekretarz Gminy stwierdziła, że  prawidłowe utrzymanie oczyszczalni 

przydomowych nie jest znów takie tanie. 

 

-Radna Irena Pogorzelska – rolnicy uważają, że podatek w naszej gminie  jest 

bardzo wysoki. 

- Radna Maria Woźniak  - uważa, że Rada Gminy jest odpowiedzialna za 

tworzenie budżetu, ale jest odpowiedzialna za tworzenie przyjaznego klimatu 

dla mieszkańców, przedsiębiorców, dla rozwoju gminy. W ubiegłym roku była 

duża podwyżka podatku. Powinniśmy być konkurencyjni dla podmiotów 

gospodarczych, dla przedsiębiorców pod względem podatków. W czasie kryzysu 



musimy podać rękę  rolnikom, przedsiębiorcom. Nie będzie marazmu jeżeli nie 

podwyższymy podatków, można poszukać gdzie indziej oszczędności. Radna 

Maria Woźniak wnioskuje tak jak Komisja Budżetu o niepodnoszenie podatków. 

Wójt Gminy  Grzegorz Forkasiewicz  - podwyżka podatków nie jest miłym 

przedsięwzięciem. Są dwie strony medalu. Radna Maria Woźniak jako 

przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego składa interpelacje odnośnie 

różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Na  realizację tych  wniosków potrzebne 

są środki. Wniosek Komisji Budżetu stawia nas pod ścianą . Oczywistą rzeczą 

jest , że jeżeli nie będzie dochodów nie będzie też wydatków. Wnioski radnych 

niestety nie będą realizowane. 

 

-Radny Jerzy Gwizdowski – po zeszłorocznej podwyżce podatków z racji 

wykonywanej pracy wysłuchał od ludzi dużo krytycznych uwag, ale starał się 

wytłumaczyć, że podatki te wracają z powrotem do mieszkańców naszej gminy. 

Uważa, że jeśli chodzi o konkurencyjność to nasza gmina jest konkurencyjna 

pod względem podatków  w porównaniu do Staszowa czy Połańca. 

- Radna Lidia Dziuba  zaproponowała aby analizować poszczególne punkty 

uchwał i podejmować decyzje  co do wysokości poszczególnych stawek 

podatku. 

-Radny Stanisław Głowacki – zawsze był i jest za utrzymaniem niższych 

podatków. Jest kryzys, ludzie nie mają pieniędzy. Czy ktoś uprawia ziemię czy 

nie uprawia musi płacić podatek. Podatek od nieruchomości uderza w 

przedsiębiorców. Nie można działać w ten sposób, że jeżeli przedsiębiorcy jakoś  

sobie radzą, dają pracę innym, płacą podatki to jeszcze im podwyższać 

zobowiąznia. Wszystkim jest ciężko. Oświadczył, że jako przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów jest przeciwny podwyższaniu podatków. 

- Radny Michał  Rajca -  również jest przeciwko podwyższaniu  podatków. 

Przewodniczący Marek Sadowski zarządził przerwę w obradach od godz.  13.20 

do 13.40. 

Po przerwie  przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zaproponował 

podwyższenie podatków o  poziom inflacji. 



 

-Radny Jerzy Gwizdowski zaproponował  w punkcie 1 a  / podatek  od gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,82 zł od 1m2/, w 

punkcie  2a / podatek od budynków mieszkalnych 0,35zł od 1 m2/, w punkcie 

2b /podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 20,60zł od 1 m2/. 

- Radna Lidia Dziuba zaproponowała w punkcie 2e /podatek od budynków 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  

pożytku publicznego 5,00zł zamiast 5,30zł od 1 m2/. 

- Radna Lidia Dziuba i radna Irena Pogorzelska  zaproponowały podatek od 

budynków mieszkalnych zostawić na poziomie 0,30zł od 1 m2. 

-Radny Jerzy Gwizdowski zaproponował  0,35zł od 1m2. 

Propozycja stawek podatku  poddana pod głosowanie: 

1. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m² powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m² powierzchni; 
2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,35 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 20 ,60 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej , zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 



e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
3. od budowli - 2% ich wartości . 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał  projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIX/152/2012 w sprawie określenia  

wysokości  stawek podatku od nieruchomości została podjęta 9 głosami „za”, 6 

głosami „przeciw”, w obecności 15 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 7 

 

Przewodniczący  Rady Gminy Marek Sadowski poinformował, że przedstawiona 

pierwotnie propozycja ustalenia ceny skupu żyta przyjmowana jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego to 60zł za 1q.  

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz zaproponował kwotę 58złotych za 1q. 

Nie było dyskusji. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego i zarządził 

głosowanie.  Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw podjęciu 

uchwały głosowało 8 radnych, w obecności 15 radnych na Sali obrad podczas 

głosowania.  Uchwała nie została podjęta. 

Radna Maria Woźniak zapytała  dlaczego rada nie głosuje nad wnioskiem 

Komisji Budżetu dotyczącym pozostawienia podatków na dotychczasowym 

poziomie, czy jest to zgodne z prawem? 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska odpowiedziała, że jeżeli w tej samej 

sprawie są dwa wnioski /w tym wypadku oprócz propozycji Komisji Budżetu 

inna propozycja wysokości stawek określona w projekcie uchwały/ to 

przeprowadza się głosowanie nad wnioskiem dalej idącym, a więc określającym 

wyższe stawki. Jest to zgodne z prawem. 



Pkt 8 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poinformował, że przedstawiona 

propozycja  stawek podatku od środków transportowych  uwzględnia 5% 

podwyżkę we wszystkich pozycjach. 

Nie było dyskusji. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIX/153/2012 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta 11 

głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”, w obecności 15 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. 

 

Pkt 9 

Skarbnik Gminy  poinformowała, że zmiany we wzorach formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych dotyczą  sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z 

formularzy usunięty zostanie zapis o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIX/154/2012  w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych  została podjęta  jednogłośnie 15 głosami. 

 

Pkt 10 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Piotr Błąk przedstawił propozycję 

stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i 

opróżniania zbiorników bezodpływowych w dwóch wariantach. Pierwszy 

wariant zakłada  25% wzrost stawek opłat, II wariant zakłada 35% wzrost 

stawek opłat. Kierownik Piotr Błąk poinformował, że  Gminny Zakład  



Komunalny dokonuje odbioru odpadów własnym samochodem.  Za 1 tonę 

odpadów dostarczoną na wysypisko GZK płaci  393 złotych. Koszty obsługi 

rosną, stąd konieczna jest podwyżka stawek opłat.  Stawki te obowiązywać 

będą  praktycznie do 30.06.2013 roku ponieważ zmiana przepisów uniemożliwi  

odbiór odpadów przez Gminny Zakład Komunalny. Podwyższając stawki opłat o 

25%  za okres 6m-cy koszty odbioru  odpadów  wyniosą około 150 tys. złotych, z 

czego 50%  musi pokryć Gmina, drugie 50% z opłat mieszkańców. Biorąc pod 

uwagę 35% podwyżkę stawek opłat – koszty wynoszą analogicznie za okres 6 

m-cy 150 tys. złotych, z czego około 90 tys. złotych pokrywa opłata 

mieszkańców,  dotacja Gminy około 60 tys. złotych. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz – w projekcie uchwały uwzględniony został 

35% wzrost opłat. Opłaty te będą obowiązywały do końca czerwca 2013 roku. 

Od 1 lipca wejdzie w życie nowy regulamin określający nowe zasady 

gospodarowania odpadami i nowe stawki opłat. Zmiana przepisów zburzy 

całkowicie wypracowany w Gminie system odbioru odpadów. Niestety należy 

liczyć się ze znaczną podwyżką opłat. 

- Radny Andrzej Karaś – zaproponował rozważenie opracowania kryterium 

opłat za segregowane odpady. 

Wójt odpowiedział, że do końca grudnia bieżącego roku  jest obowiązek 

opracowania nowego regulaminu w zakresie gospodarowania odpadami i 

pobierania opłat. 

Proponowane stawki opłat: 

1. za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych :  
7,30 zł od jednoosobowych gospodarstw 
miesięcznie, 12,75 zł od dwuosobowych gospodarstw miesięcznie, 18,25 zł od 
trzyosobowych gospodarstw miesięcznie, 21,87 zł od pozostałych gospodarstw 
miesięcznie, 
2. dla gospodarstw domowych selekcjonujących odpady ustala się stawkę 
niższą o 50% w stosunku do stawki określonej w pkt.1: 3,65 zł od 
jednoosobowych gospodarstw miesięcznie, 6,40 zł od dwuosobowych 
gospodarstw miesięcznie, 9,10 zł od trzyosobowych gospodarstw miesięcznie, 
10,95 zł od pozostałych gospodarstw miesięcznie, 
3. za odbiór odpadów komunalnych od pozostałych podmiotów z terenu Gminy 
Rytwiany:   400 zł rocznie. 



4. dla podmiotów, o których mowa w pkt 3 selekcjonujących odpady ustala się 
stawkę niższą o 50% w stosunku do stawki określonej w pkt.3 – w wysokości 
200 zł rocznie. 
Górna stawka opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punku zlewnego - w 
wysokości 40,00 zł za 1m3. 
 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIX/155/2012 w sprawie ustalenia górnych 

stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

została podjęta  12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się”, w obecności 15 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 11 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o problemie  jaki może 

czekać Gminę Rytwiany w związku z perspektywą rezygnacji z zakupu wody z 

ujęcie w Rudzie przez Gminę Połaniec. Połaniec ma zamiar zakupić zakład, który 

dostarcza wodę pitną. Jeżeli tak się stanie to Połaniec nie będzie 

zainteresowany zakupem wody  z ujęcia w Rudzie. Przychody Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Rytwianach obniżą się o 300 tys. złotych rocznie. Wójt 

zaznaczył, że przedstawiona w projekcie uchwały kalkulacja ceny wody tj. 2,79zł 

netto  nie uwzględnia tej ewentualnej straty. 

Zaproponowana w projekcie uchwały taryfa  opłat dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków wynosi 8,95zł netto. Taryfa jest uzależniona od  ceny  

za odbiór ścieków ustalanej przez Staszów. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska zaznaczyła, że jeżeli wniosek w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest skonstruowany prawidłowo to Rada Gminy nie ma 

podstaw aby nie zatwierdzić  przedstawionych  cen. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIX/156/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. została podjęta jednogłośnie 13 

głosami, w obecności 13 radnych  na sali obrad podczas głosowania. 

Radna Irena Pogorzelska i radna Lidia Dziuba opuściły obrady sesji o godz. 

14.35. 

 Pkt 12 

Wójt Gminy  Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych, że projekt uchwały 

nie zawiera dopłaty do ceny 1m3 wody. Z uwagi  na ewentualność, że Połaniec 

zrezygnuje z zakupu wody, Zakład Komunalny będzie  miał zmniejszone 

dochody. 

Dopłata do 1m3 ścieków na 2013 rok pozostawiona jest w projekcie uchwały na 

dotychczasowym poziomie tj. 1,80zł do ścieków odprowadzanych przez 

mieszkańców posiadających przyłącze kanalizacyjne z przydomową 

przepompownią ścieków i 1,60 do ścieków odprowadzanych przez pozostałych 

mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIX/157/2012 w sprawie  dopłaty do ceny 1 

m3 odprowadzonych ścieków, wynikającej z taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków, na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

została podjęta jednogłośnie 12 głosami w obecności 12 radnych na sali obrad. 

Radna Teresa Reczko opuściła  na chwilę salę obrad. 

 

 

 

Pkt 13 

Zmianę w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiana 

spowodowane jest zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 

2000złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 



organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /dla 

Świętokrzyskiego Banku Żywności/. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wartość dostarczonej żywności 

dla mieszkańców Gminy Rytwiany to około 50 000złotych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXIX/158/2012  w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2012r. została podjęta  jednogłośnie 13 głosami w obecności 13 

radnych na sali obrad. 

Pkt 14 

W interpelacja i wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Gminy  zapoznał 

radnych: 

1/ z treścią pisma pani Małgorzaty Witaszek skierowanego do Rady Gminy 

Rytwiany w sprawie „udzielenia części pieniędzy  na remont domu” oraz treścią 

odpowiedzi na pismo, 

2/ z treścią  pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie  analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie. 

Pkt 15 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska 

Kierownik USC                                         Przewodniczący   Rady    Gminy 

                                               Marek Sadowski 


