
 

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

                z  XXX sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 20.10.2020 r. 

                 w  Urzędzie Gminy Rytwiany (w trybie zdalnym).  

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni zgodnie z  listą obecności 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Tomasz Fąfara – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Justyna Lizińczyk-Jastrząb  – Zastępca Skarbnik Gminy Rytwiany 

 

 

II. Przebieg obrad: 

Obrady sesji trwały od godz. 8:13 do godz. 8:43. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni:  Michał Rajca, Dorota Saramak. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady  Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  klauzulę RODO  dotyczącą 

ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXX sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  uczestników sesji. 

 

 

 



Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 13 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 r.  
 9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  13 głosami  „za”. Obecnych podczas 

głosowania 13 radnych. 

 

Pkt 4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół z sesji nr XXIX został przyjęty bez uwag jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 

Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła 3 uchwały. Dwie zostały przesłane do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, trzecia do Wojewody Świętokrzyskiego. 



 

Pkt 6 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o pracy Urzędu w okresie 

między sesjami: 

- Rewitalizacja Rytwian -  Gmina uzyskała pozwolenie wodno-prawne i teraz zostanie 

złożony wniosek do Starostwa o pozwolenie na budowę ostatniego etapu zadania. 

Trwają prace u partnera gospodarczego przy budynku byłej gorzelni. W listopadzie 

Gmina przystąpi do realizacji trzeciej części  zadania Rewitalizacji Rytwian – zakup 

urządzeń dla Gminnego Centrum Kultury, 

- rozpoczęto prace związane z budową drogi gminnej Rytwiany- Podkłodzie, 

- otrzymanej wiadomości z Urzędu Wojewódzkiego o możliwości uzyskania 

dofinansowania na przebudowę ulicy Kościelnej w Strzegomiu w obniżonej wysokości.  

Koszt zadania to 500 tys. złotych, dofinansowanie 150 tys. zł. Jest to zbyt małe 

dofinansowanie. Gmina poczeka na możliwość otrzymania większego dofinansowania, 

-  odbyły się licytacje nieruchomości byłych zakładów naprawczych w Rytwianach. Jest 

nowy właściciel kompleksu po byłej stacji diagnostyki pojazdów, 

- ogłoszony został przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego. Termin otwarcia ofert 

9.11.2020r., 

- trwają prace związane z opracowywaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

do przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także do przetargu na 

transport i usuwanie odpadów na 2021 rok, 

- odbyło się posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Publicznego Samodzielnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach. Większość udzielanych porad odbywa  

się w ramach „tele-porady”. Około 20%  udzielonych w ten sposób porad kończy się 

wizytą pacjenta w Ośrodku Zdrowia, 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę, że  szkoły prowadzone przez Gminę do 

tej pory działają bez zakłóceń. 

 

 



Pkt 7 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Skarbnika Gminy Justyna Lizińczyk – 

Jastrząb. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 30 529 008,75 zł. Dochody 

majątkowe ogółem wynoszą 3 045 710,96 zł. Dochody ogółem wynoszą 33 574 719.71 

zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28 852 880,59 zł. Ogółem wydatki wynoszą 

34 020 467,13 zł. Wielkość przychodów, rozchodów na rok 2020  i lata następne 

pozostaje bez zmian. 

Pytań  i dyskusji  nie było. 

Uchwala nr XXX/155/20 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  8 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Skarbnika Gminy Justyna Lizińczyk- 

Jastrząb.  

Zmiany dotyczą: zwiększenia w planie  dochodów i wydatków o kwotę 97 698 zł (zał. Nr 

1 do projektu uchwały); zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 97 698 zł  

(zał. Nr 2 do projektu  uchwały). W związku ze zmianą wprowadzoną  na ostatniej sesji – 

przyznaniem dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego,  zostaje dołączony    

załącznik plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  na 2020 r. 

– kwota  dotacji 10 tys. złotych. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 



Uchwała nr XXX/156/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. została podjęta 

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

 

Pkt 9 

 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Głos zabrali: 

- Radny Artur dzieciuch – w sprawie terminu wykonania przekopu wodociągu pod 

nasypem  kolejowym . 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że przekop został wykonany. 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawie  udrożnienia przepustu pod drogą wojewódzką na 

pograniczu miejscowości Szczeka i Kłoda, 

- Radna Irena Pogorzelska w sprawach: ponawia wniosek dotyczący oczyszczenia 

betonów przy drodze powiatowej (prace nie zostały wykonane); oczyszczenia kanału i 

stawu, 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że wnioski  w wymienionych sprawach 

zostaną przekazane odpowiednio do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wód Polskich. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że  radny powiatowy Grzegorz 

Rajca prosi o zgłaszanie wniosków  należących do właściwości Powiatu bezpośrednio do 

niego jako radnego Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Gminy zasugerował kierowanie  

wniosków  będących w  kompetencji województwa do radnych sejmiku.  

- Radny Sławomir Strycharz – zapytał o termin realizacji budowy oczyszczalni ścieków, 

przypomniał o potrzebie wykoszenie  poboczy i rowów przy drogach gminnych. 

Wójt odpowiedział, że  koszenie miało być wykonane. Sprawdzi . Odnośnie oczyszczalni 

ścieków – przetarg zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada, termin 

realizacji zadania do końca maja. 

- Radny Andrzej Chłodnicki – dołączył się do wniosku w sprawie oczyszczenia 

przepustu. Podziękował radnemu powiatowemu  za interwencję w sprawie wykoszenia 

poboczy i usunięcia gałęzi przy drogach powiatowych. 

 



 

Pkt 10 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XXX sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U.Marczewska                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                              Jerzy Gwizdowski 


