
 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   2 / 2018 

                z  II  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28 listopada 2018 roku 

                                         w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności / obecni wszyscy radni/. 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 10.05 do godz. 13.35. 

Podczas omawiania punktu 17 porządku obrad na sesji była obecna  Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  powitał wszystkich zebranych, 

otworzył obrady sesji, stwierdził obecność 15 radnych i prawomocność obrad. 

 

 



Pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie obecności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez radną nieobecną na I sesji Rady Gminy. 

4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji. 

5. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018 – 2030. 

7. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji 

stałych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytwiany. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Rytwiany. 

18. Interpelacje i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami,  

w obecności 15 radnych  na sali obrad podczas głosowania.  

 

 

 



 

Pkt 3 

Złożenie ślubowania przez radną nieobecną na ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił wszystkich o powstanie  i przeczytał rotę 

ślubowania:  Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców", a  radna Dorota Saramak powiedziała:  

„ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach Mirosława Szewczyk 

wręczyła radnej zaświadczenie o wyborze. 

 

Pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  zapytał  radnych czy są uwagi do 

protokołu z sesji nr I.  Uwag nie było.  Radni przyjęli  protokół jednogłośnie 15 

głosami. 

 

Pkt 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił Wójta o przedstawienie 

informacji o pracy Urzędu w okresie  między sesjami. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

- trwającej procedurze odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków. Komisja przed 

odbiorem sprawdzi każdą oczyszczalnię , 

- przygotowaniach do  przetargu na  usuwanie odpadów komunalnych, 

- przygotowaniach do przetargu na bankową obsługę budżetu gminy Rytwiany, 

- zakupie urządzenia monitorującego czystość powietrza w Rytwianach. Docelowo 



będą zamontowane jeszcze dwa takie urządzenia na terenie gminy, 

- realizacji projektu dotyczącego  zakupu sprzętu informatycznego do placówek 

oświatowych z środków unijnych w ramach RPO, prowadzone są szkolenia dla 

nauczycieli, uruchomiona została procedura wyłonienia dostawcy sprzętu, 

- udzielonej w ciągu roku budżetowego pożyczce dla Stowarzyszenia Inkubator 

Kultury na zadanie Festiwal Tradycji i Kultury w Rytwianach. Zadanie wykonane,  

rozliczone, stowarzyszenie  pozyskało środki z PROW i pożyczka została zwrócona do 

budżetu gminy.  Została opracowana i „przećwiczona” ścieżka wsparcia organizacji 

pozarządowej na realizację zadania publicznego. 

- realizacji zadania rewitalizacji Rytwian. Do 10 grudnia mają wpłynąć prace  w 

konkursie architektonicznym na zagospodarowanie centrum Rytwian. 

- problemach z budową hali sportowej w Rytwianach związanych z 

 zaskarżeniem przez właścicieli sąsiednich działek  decyzji Starosty Staszowskiego  

w sprawie   pozwoleniu na budowę.  

 

 

Pkt 6 

  

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany spowodowane są wprowadzeniem do WPZF zarządzeń Wójta, a także 

zmniejszeniem o kwotę 132 536 zł dochodów majątkowych  i zmniejszeniem o kwotę 

132 536 zł  wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”. Zmniejszenie spowodowane zostało 

zmniejszeniem dotacji na wymienione zadanie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr II/ 1 /18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 



Rytwiany na lata 2018 – 2030 została podjęta jednogłośnie  15 głosami „za”. 

 

Pkt 7 

 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk.  

- Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 104 000 złotych (zwiększenie 

dochodów min. z czynszów, podatku vat, z podatku rolnego, podatku od czynności 

cywilno-prawnych z opłat za odpady i zwiększenie   wydatków min. na: 

wynagrodzenia w grupie interwencyjnej, zakup materiałów, usług zdrowotnych dla 

ochotniczych straży pożarnych, zakup usług pozostałych w schroniskach dla zwierząt, 

zakup usług pozostałych – opłata za nieczystości. 

- Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 132 536 zł z powodu zmniejszenia 

dotacji celowej na  przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. 

- Dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 211 217 zł (przeniesienia pomiędzy 

paragrafami). 

- Dokonano zmiany w załączniku „zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” – w wierszu 

1 kol. 8   zmiana montażu finansowego inwestycji i zmniejszenie kwoty na 942 464 zł 

w związku  z obniżeniem dotacji  z budżetu państwa o kwotę  132 536 zł na 

przebudowę dróg gminnych. 

- Dokonano zmiany załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej…”  - przesunięcia pomiędzy paragrafami  środków na 

świadczenia rodzinne. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  przeczytał treść uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr II/ 2 / 18 w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok 

została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 



 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zarządził przerwę w obradach, która 

trwała od godz. 10:40 do 11:15. 

 

 

Pkt 8 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Janik  przedstawił propozycję 

maksymalnej liczby radnych wchodzących do komisji stałych Rady Gminy tj. do 

komisji Budżetu i Mienia Komunalnego 5 osób, do komisji Oświaty, kultury, Zdrowia i 

Spraw Społecznych 5 osób, do komisji Rozwoju Lokalnego 5 osób. 

Innych propozycji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr II/ 3 /18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w 

skład komisji stałych Rady Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie 15 głosami 

„za”. 

 

 

Pkt 9 

 

Powołanie  Komisji Rewizyjnej.  

 

Do pracy w  komisji zgłosili się radni: 

Artur Dzieciuch, Krzysztof Drzazga, Sebastian Bryk. 

Na przewodniczącego komisji radny Sebastian Bryk zaproponował radnego Artura 

Dzieciucha, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji w komisji. 

Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów. 



 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały uwzględniając 

zgłoszonych  kandydatów i poddał  pod głosowanie. Uchwała nr II / 4 / 18 w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 10 

 

Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Do pracy w komisji zgłosili się radni: Michał Rajca, Artur Dzieciuch, Andrzej 

Chłodnicki. 

Na przewodniczącego komisji radny Artur Dzieciuch zaproponował Michała Rajcę, 

który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji w komisji. Innych propozycji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę  kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały zawierającą 

zgłoszonych  kandydatów i zarządził głosowanie. Uchwała nr II/ 5 /18 w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została podjęta jednogłośnie 15 głosami 

„za”. 

 

 

Pkt 11 

 

Powołanie  komisji stałej budżetu i mienia komunalnego. 

 

Do pracy w komisji  zostały zgłoszone następujące osoby: radna Irena Pogorzelska  

zgłoszona przez radnego Stanisława Głowackiego, a radny Stanisław Głowacki 

zgłoszony przez  radna Irenę Pogorzelską. Oboje radni wyrazili zgodę na prace w 



komisji. Radna Aneta Szul zgłosiła swoją kandydaturę. Radny Sławomir Strycharz 

zgłosił radnego  Andrzeja Sekułę, a radny Andrzej Sekuła zgłosił  Sławomira 

Strycharza. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Radny Andrzej Sekuła na 

przewodniczącego komisji zgłosił Stanisława Głowackiego, który wyraził zgodę na 

pełnienie tej funkcji w komisji. 

Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały zawierajacą 

zgłoszonych   kandydatów i poddał pod głosowanie. Uchwała nr II / 6 / 18  

w sprawie powołania komisji stałej Budżetu i Mienia Komunalnego  została podjęta 

jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

 

Pkt 12 

 

Powołanie komisji stałej rozwoju lokalnego. 

 

Do pracy w komisji zostały zgłoszone następujące osoby: radny Stanisław Głowacki 

zgłosił radną Irenę Pogorzelską, która wyraziła zgodę na prace w komisji. Radny 

Andrzej Chłodnicki zgłosił swoją kandydaturę . Radna Irena Pogorzelska zgłosiła 

radnego Stanisława Głowackiego, który wyraził zgodę na prace w komisji. Radny 

Sebastian Bryk zgłosił swoją kandydaturę, radny  Jarosław Gil zgłosił swoją 

kandydaturę. Radny Stanisław Głowacki  zgłosił na przewodniczącą komisji  radna 

Irenę Pogorzelską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji w komisji. 

Innych propozycji nie było. Przewodniczący  Rady Gminy zamknął listę kandydatów. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski   odczytał treść uchwały zawierającą 

zgłoszonych  kandydatów i poddał pod głosowanie. Uchwała nr II / 7 / 18 w sprawie 

powołania komisji stałej Rozwoju Lokalnego została podjęta jednogłośnie 15 głosami 

„za”. 



 

Pkt 13 

 

Powołanie komisji stałej oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych. 

Do pracy w komisji zgłosili się radni: Dorota Saramak, Michał Rajca, Krzysztof Janik, 

Tomasz Sosin, Jarosław Gil. Radna Dorota Saramak zaproponowała na 

przewodniczącego komisji radnego Krzysztofa Janika, który wyraził zgodę na 

pełnienie tej funkcji. 

Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  zamknął 

listę kandydatów. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę zawierającą  zgłoszonych kandydatów 

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr II / 8 / 18 w sprawie powołania komisji stałej 

oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych została podjęta jednogłośnie 15 

glosami „za”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach, która trwała od godz. 

11:35 do 12:30. 

 

 

Pkt 14 

 

Ustalenie diet dla radnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Janik  poinformował, że wpłynął wniosek 

o  ustalenie diet dla radnych Rady Gminy Rytwiany, podpisany przez wszystkich 

radnych. Propozycja diet jest następująca: 

- dieta dla radnego 650 zł 

- dla przewodniczącego rady – 1300 zł 



- dla wiceprzewodniczącego rady – 750 zł 

- dla przewodniczącego komisji stałej – 750 zł 

Wniosek zawiera propozycję obniżenia wysokości miesięcznej diety ryczałtowej o 

100 zł za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu komisji 

stałej, której jest członkiem. 

Dyskusji nie było. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał pod 

głosowanie.  Uchwała nr II / 9 / 18 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rytwiany 

została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 15 

 

Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynął wniosek do Rady Gminy 

Rytwiany podpisany prze 5 radnych: Stanisława Głowackiego, Krzysztofa Janika, 

Jerzego Gwizdowskiego, Artura Dzieciucha, Krzysztofa  Drzazgę – o ustalenie 

wynagrodzenia dla Wójta w następującej wysokości: 

1) Wynagrodzenie zasadnicze  4 700 zł 

2) Dodatek funkcyjny                  1 900 zł 

3) Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego             2 640 zł 

4) Dodatek za wieloletnią pracę  (20% wynagrodzenia zasadniczego) 940 zł 

Łącznie – 10 180 zł 

 

Nie było dyskusji. 



 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  odczytał treść uchwały i poddał pod 

glosowanie. Uchwała nr II / 10 / 18 w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt  16 

 

Program współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami  pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na 2019 rok. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna 

Stryszowska. Program  na 2019 rok powinien zostać uchwalony do końca listopada. 

Projekt programu współpracy został poddany wymaganym konsultacjom. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr II / 11 / 18  w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Rytwiany z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku na 2019 rok. 

 

Pkt 17 

 

Uzasadnienie  do uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rytwianach  Ewa Majsak. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr II / 12 / 18 w sprawie  określenia trybu i sposobu 

powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rytwiany została 

podjęta jednogłośnie 15 głosami ”za”. 

 

 



 

Pkt 18 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radna Irena Pogorzelska – w sprawach: 1) naprawy kolejnych mostków przy drodze 

powiatowej w Święcicy. Podziękowała za dwa  wyremontowane. 2) wykonania 

odwodnienia przy krzyżówce dróg w Święcicy . 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział:  1) podejmowane są działania w celu 

wyremontowania mostków lecz Zarząd Dróg Powiatowych nie ma w tym roku 

środków finansowych na wykonie remontów kolejnych mostków. 

- Radny Michał Rajca -  w sprawie oczyszczenia koryta rzeki Czarnej z powalonych 

drzew. Do wniosku przyłączyli się radni: Krzysztof Janik i Jerzy Gwizdowski. 

Wójt odpowiedział, że Urząd Gminy wystosuje pismo w tej sprawie do „Wód 

Polskich”. 

- Radny Krzysztof Janik w sprawie usunięcia powalonego drzewa przy drodze 

wojewódzkiej na pograniczu sołectw Szczeka i Kłoda oraz  usunięcia suchych drzew 

przy tej drodze. 

- Radny Artur Dzieciuch  - w sprawie  dowiezienia kamienia  potrzebnego do 

wyrównania drogi w Strzegomku  (dojazd do 2 posesji). 

- Radny  Sławomir Strycharz – podziękował za przystanek w Podborku, zgłosił 

potrzebę umieszczenia tablicy  na ogłoszenia i informacje w Podborku oraz 

dowiezienia kamienia na wyrównanie drogi. 

- Radny Andrzej Chłodnicki – w sprawie  naprawy uszkodzonego znaku stop przy ulicy 

Kamedulskiej przy przejeździe kolejowym. 

- Radny Jarosław Gil w sprawie  rozważenia możliwości odbywania sesji o godz. 

13.00. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odpowiedział, że  temat godziny 



odbywania sesji będzie dyskutowany na następnej sesji. 

- Radny Krzysztof Drzazga – w sprawie  dowiezienia kamienia  w celu wyrównania 

drogi (ulica Leśnej obok Cegielni). 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że jest koniec roku i środki na kamień 

zostały wydatkowane.  Jeżeli okaże się, że jeszcze zostały środki to kamień zostanie 

zakupiony. 

Wójt poprosił radnych aby  wnioski dotyczące bieżących napraw czy uszkodzeń lamp, 

znaków drogowych itp. Zgłaszać na bieżąco i bezpośrednio do odpowiedniego 

pracownika czy referatu. Nie czekać na sesję. Poprosił  także o zwołanie  posiedzeń 

komisji na 7 grudnia br. Wójt chciałby zorganizować wyjazd do Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Rzędowie -  szczególnie dla nowych radnych.  

 

- Radny Sławomir Strycharz  w sprawach: rozważenia zakupu samochodu  do 

usuwania nieczystości płynnych z gospodarstw domowych, które nie są podłączone 

do sieci kanalizacji i nie posiadają przydomowych oczyszczalni ścieków, a zwykłe 

szamba; rozważenia możliwości  w przyszłości ułożenia chodnika  przy drodze 

Pacanówka – Koniemłoty. 

- Radny  Sebastian Bryk  w sprawach: wyrównania kamieniem poboczy ulicy 

Kościuszki i ulicy Łąkowej;  zapadniętego asfaltu na ulicy Kościelnej; nawiezienia 

odpowiedniego piachu na plac zabaw przy Centrum Kultury w Rytwianach; wydania 

katalogu firm działających na terenie gminy Rytwiany. 

- Radny Tomasz Sosin  w sprawie umieszczenia tablicy informacyjnej przy ulicach 

Kolejowej i Golejowskiej. 

- Radna Aneta Szul – w sprawie usunięcia drzewa  przy przystanku  w Rudzie. 

- Radna Dorota Saramak – w sprawie  zamontowania barierki ochronnej przy drodze 

gminnej przy rzece w Strzegomiu. 

- Radny Andrzej Sekuła w sprawach:  skierowania koparki do Sichowa Małego celu 

dokończenia prac przy przepustach i rowie, obniżenia przepustu drogowego przy 



drodze powiatowej;  urządzenia przejścia dla pieszych w pobliżu przystanku 

komunikacyjnego „na żądanie” w Sichowie Małym; naprawy kosza na odpady przy 

przystanku głównym w Sichowie. 

 

Pkt 19 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady II sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                                 Przewodniczący  Rady  Gminy 

                                                                                              Jerzy  Gwizdowski 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


