
 

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

                z  XXIX sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 29.09.2020 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. 8:05 do godz. 9:10. 

W sesji uczestniczyło 10 radnych. Nieobecni radni:  Jarosław Gil,   Michał Rajca, 

Sebastian Bryk, Artur Dzieciuch, Dorota Saramak. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady  Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał klauzulę RODO. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXIX sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  zebranych. 



 

 

Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 10 radnych  

i prawomocność obrad. 

 

 

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. 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 rok. 

9.            Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rytwiany Nr VII/42/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie  

                powierzenia    Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną    

                odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami  

                komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej  

                Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez  

                Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami  

                Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE. 

10.           Sprawy różne i wolne wnioski. 

11.           Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  10 głosami  „za”. Obecnych podczas 

głosowania 10 radnych. 

 

Pkt 4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 



Protokół z sesji nr XXVIII został przyjęty bez uwag jednogłośnie 10 głosami „za”. 

 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  poinformował Radę, że  wszystkie uchwały podjęte 

na ostatniej sesji zostały przesłane odpowiednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Wojewody Świętokrzyskiego oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Pkt 6 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o pracy w okresie między 

sesjami: 

- trwają prace związane z rewitalizacją Rytwian, 

- zakończona przebudowa drogi powiatowej w Sichowie Małym oraz zakończona 

odbiorem  przebudowa drogi gminnej w Kłodzie ul. Długa, 

- trwają prace projektowe dla zadania przebudowy drogi  w Pacanówce, 

- Gmina otrzymała dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi  

w Rytwianach (Podkłodzie), 

- rozstrzygniętym przetargu na budowę wodociągu Rytwiany (Podkłodzie). Jest oferta  

na wykonanie zadania  za 97 000 złotych. Będzie niebawem podpisana umowa, 

- dostarczono lekki samochód gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. 

Jednostka OSP w Niedziałkach pozyska samochód Renault  Mascott z Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie , 

- w trakcie opracowania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie 

związane z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz na zadanie budowy przydomowych 

oczyszczalni. Jesienią zostaną ogłoszone przetargi, 

- złożony został wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

na dofinansowanie zadań związanych z inwestycjami „wodciągowymi”.  



Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował także o  mających się odbyć  

2 licytacjach komorniczych części nieruchomości po byłych zakładach naprawczych. Jest 

także inwestor  który przygotowuje się do zakupu głównej części nieruchomości  

po zakładach. 

Wójt poinformował także o piśmie  Komendy Powiatowej Policji  w Staszowie w sprawie 

rozważenia możliwości odtworzenia Posterunku Policji w Rytwianach. Szacowany koszt 

takiego przedsięwzięcia to około 1 000 000 złotych. Wójt zawnioskował o zwołanie 

posiedzenia Komisji Rozwoju w tej sprawie.  

 

Pkt 7 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  przedstawiła Skarbnik Gminy  

Mirosława Szewczyk. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 30 512 926 zł. Dochody 

majątkowe po zmianach wynoszą 3 045 710,96 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych  

spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacji z budżetu  Województwa Świętokrzyskiego 

w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych. 

Dochody ogółem wynoszą 33 558 636,96 zł. 

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą  28 836 797,84 zł. Skarbnik Gminy wprowadza 

autopoprawkę do tej wartości. W przesłanych materiałach dla radnych była kwota 

28 846 797,84 zł. Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że zwiększenie wydatków  

o kwotę 10 000 zł spowodowane jest koniecznością  zabezpieczenia  dodatkowych 

środków na budowę wodociągu w miejscowości Strzegomek pod nasypem kolejowym. 

Uległy zwiększeniu wydatki majątkowe o 10 000 złotych i wynoszą 5 167 586,54 zł, 

zwiększyły się wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym i wynoszą  527 841 złotych. 

Zwiększeniu uległa kwota na wynagrodzenia  do kwoty 12 337 845,01 złotych. Ogółem 

wydatki wynoszą 34 004 384,38 zł. W zał. nr 2 - wykaz przedsięwzięć przy zadaniu 

modernizacji oświetlenia ulicznego  poprawiona jest kwota limitu  wydatków na 

zobowiązania  o 0,50 zł i wynosi 2 001 515 złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXIX/152/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020-2029 została podjęta jednogłośnie  10 głosami 

„za”. Podczas głosowania było obecnych 10 radnych. 

 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany dotyczą: 

-zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 70 423,73 zł (udział własny plus 

dotacja na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych, wydatki na 

przedszkolaków z terenu gminy Rytwiany, które uczęszczają do przedszkoli  poza  gminą 

Rytwiany) 

- zmian w planie wydatków na kwotę  67 000 zł  (uwzględniając autopoprawkę 

zwiększającą  zmiany o 10  000 złotych), 

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego rocznego w 2020 r. pn.  Modernizacja  

drogi dojazdowej do gruntów rolnych  (dział  600 rozdział  60017 zamiast 60016)  – 

kwota 40 423,73 złotych  

- w załączniku dotacje celowe w poz. 7 zwiększenie kwoty do 68 000 złotych na 

modernizację sieci wodociągowej w Strzegomku. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXIX/153/20  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok została 

podjęta  jednogłośnie 10 głosami „za”.  Podczas głosowania obecnych było 10 radnych. 

 

Pkt 9 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rytwiany Nr VII/42/2011 z dnia 28 

lutego 2011 r. w sprawie powierzenia    Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczoną   odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie 

zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami  komunalnymi poprzez ich 



zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej 

Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia 

zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu 

pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami  Komunalnymi w Rzędowie gmina 

Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Grzegorz  Forkasiewicz. 

Podjęcie uchwały jest konieczne w związku z zaplanowanym kolejnym etapem 

rozbudowy  Zakładu Gospodarki  Odpadami Komunalnymi w Rzędowie i ubieganiem się 

o dofinansowanie modernizacji infrastruktury. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski  odczytał  treść projektu uchwały  

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XXIX/154/20 w sprawie powierzenia    Spółce pod 

firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”  

w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy, została podjęta 

jednogłośnie 10 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 10 radnych. 

Pkt 10 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Irena Pogorzelska w sprawie wykoszenia trawy przy drodze gminnej, 

oczyszczenia chodników, 

Wójt odpowiedział, że trwa wykaszanie trawy przy drogach gminnych. 

- Radny Krzysztof Janik -  wnosi o wystosowanie monitu do Starostwa Powiatowego, 

Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zwiększenia częstotliwości  i poprawy jakości 

wykaszania  poboczy i rowów. 

Wójt Gminy zaproponował zaprosić Starostę oraz radnego  powiatowego  na sesję Rady 

Gminy Rytwiany. Wójt nie może odpowiadać za zadania należące do Powiatu. 

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach:  rozrzucenia kamienia w Pacanówce, naprawy 

przydomowej oczyszczalni ścieków u pana Strycharza, zniszczonej drogi  objazdowej  



w pobliżu  uszkodzonego mostu w Podborku, wykoszenia poboczy przy drogach 

gminnych. 

- Radny Krzysztof Drzazga – w sprawach:  oczyszczenia rowu i chodnika przy ulicy 

Klasztornej, dołożenia lam oświetlenia ulicznego przy ulicy Połanieckiej. 

- Radny Krzysztof Janik –  w sprawie uzyskania  informacji o natężeniu ruchu na drodze 

wojewódzkiej 764. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zasygnalizował potrzebę  omówienia w  najbliższym czasie 

tematu gospodarki odpadami. Jest ciągły wzrost ilości odpadów, należy liczyć się ze 

wzrostem opłaty  na transport i składowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił radnych którzy nie złożyli 

korekty oświadczenia majątkowego o niezwłoczne złożenie korekty. 

Pkt 11 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział i zamknął  XXIX sesję 

Raty Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Jerzy Gwizdowski 

 


