
 

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

                z  XXXI sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  27.10.2020 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/ Marianna Stryszowska – Zastępca Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Tomasz Fąfara – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk   –Skarbnik Gminy Rytwiany 

W sesji uczestniczyli dyrektorzy szkół: 

1/ Jolanta Bąk – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu 

2/  Dorota karsińska- Kozłowska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie 

Dużym 

3/  Tadeusz Opala – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rytwianach 

 

II. Przebieg obrad: 

Obrady sesji trwały od godz. 13:15 do godz. 15:39. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni:  Tomasz Sosin, Dorota Saramak. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 



Przewodniczący Rady  Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  klauzulę RODO  dotyczącą 

ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXXI sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  uczestników sesji. 

 

 

 

Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenie 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. 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 r.  
10.          Uchwała w  sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Stefan”. 
11.          Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. 
12.          Informacja o stanie oświaty w Gminie Rytwiany. 
13.          Informacja  Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych za 2019 rok. 
14.          Sprawy różne i wolne wnioski. 
15. 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 XXX został przyjęty bez uwag jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Pkt 5 

Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Irena Pogorzelska  odczytała protokół z 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 6 października 2020 r. Tematy posiedzenia: 

omówienie możliwości przywrócenia Posterunku Policji  w Rytwianach; gospodarka 

odpadami komunalnymi. W kwestii przywrócenia  Posterunku Policji w Rytwianach 

członkowie komisji nie głosowali za przywróceniem  Posterunku Policji w 

Rytwianach.(Szacunkowy koszt odtworzenia posterunku to kwota około 1 mln złotych).W 

kwestii gospodarki odpadami komunalnymi komisja analizowała przedstawione materiały 

dotyczące opłat i ilości oddanych odpadów komunalnych za I półrocze 2020 r. Radny 

Krzysztof Janik podał kilka propozycji mających na celu objęcie opłatą wszystkich 

mieszkańców wytwarzających odpady. Radny Stanisław Głowacki zwrócił uwagę na  

szerszą edukację w zakresie segregacji odpadów. 

 

 

Pkt 6 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 

Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła 2 uchwały, które zostały przesłane do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. 

 

Pkt 7 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o pracy Urzędu w okresie 

między sesjami: trwają prace końcowe związane z rewitalizacją miejscowości Rytwiany;  



trwa przebudowa drogi gminnej finansowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; 

ogłoszony został przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; trwają 

przygotowania wniosku na dofinansowanie termomodernizacji obiektów  użyteczności 

publicznej. 

Wójt poinformował Radę, że w związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem od 

poniedziałku Urząd Gminy pracuje w systemie rotacyjnym. Część pracowników pracuje 

w systemie zdalnym, część stacjonarnie. 

 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3 056 626,96 

zł.. Dochody ogółem wynoszą  33 605 635,71 zł. Wydatki majątkowe po zmianach 

wynoszą 5 198 502,54 zł. Wydatki bieżące nie ulegają zmianie. Ogółem wydatki 

wynoszą 34 051 383,13 zł. Zwiększeniu uległa kolumna: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone i wynosi 12 332 200,76 zł.  Wielkość przychodów, rozchodów bez zmian. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXI/157/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2020-2029 została podjęta  jednogłośnie 12 głosami „za”. Podczas 

głosowania obecnych było 12 radnych. 

 

Pkt 9 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na budowę sieci 

wodociągowej w Rytwianach ulica Klasztorna. Poprawiono także błąd rachunkowy w 



załączniku nr 3 do uchwały limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia (w zadaniu w 

poz. 6 przebudowa  odcinka drogi gminnej w miejscowości Kłoda). 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXI/158/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została 

podjęta  12 głosami „za”. Głosowało 12 radnych. 

 

 

 

 

Pkt 10 

Uchwała w  sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Stefan”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Grzegorz Forkasiewicz.  Do Urzędu 

Gminy wpłynął wniosek o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb 

szypułkowy rosnący  na terenie nieruchomości w Rytwianach będącej własnością Skarbu 

Państwa – w zarządzie Nadleśnictwa Staszów. 

Uchwała nr XXXI/159/20  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Stefan” została 

podjęta 12 głosami „za”. Głosowało 12 radnych. 

 

Pkt 11 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. 

 

Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Pytań nie było. 

 

Pkt 12 

Informacja o stanie oświaty w Gminie Rytwiany. 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że informacja o stanie oświaty została 

udostępniona radnym w wersji elektronicznej. W międzyczasie  zostały poprawione 

„literówki” oraz dodany aneks do informacji – średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty  

w 2020 r w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegomiu. Następnie dyrektorzy szkół 

kolejno: p. Dorota karasińska-Kozłowska, p. Jolanta Bąk, p. Tadeusz Opala przekazali 

informacje na temat poszczególnych szkół.  

Informacja o stanie oświaty stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Wójt  Gminy Grzegorz Forkasiewicz zabierając głos po wystąpieniach dyrektorów szkół 

zwrócił uwagę na malejącą liczbę uczniów w szkołach, rosnące wydatki na oświatę i 

subwencję nie pokrywającą  wydatki. Jest konieczność szukania oszczędności poprzez 

min. zmniejszenie ilości oddziałów w szkołach. Takie rozwiązanie dałoby poważne 

zmniejszyłoby koszty w oświacie. Jeżeli Gmina nie podejmie żadnych działań może być 

problem z uchwaleniem budżetu. 

Zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska podziękowała dyrektorom, nauczycielom, 

pracownikom obsługi szkół za organizację nauki w ubiegłym roku szkolnym oraz za w 

większości dobre wyniki egzaminów ósmoklasistów.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  w imieniu wszystkich radnych również 

podziękował  dyrektorom szkół za starania w osiąganiu  dobrych wyników nauczania, 

podziękował także za udział w sesji. 

 

Pkt 13 

Informacja  Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 

majątkowych za 2019 rok. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz przedstawił informacje o oświadczeniach 

majątkowych złożonych za 2019 rok przez zobowiązanych  pracowników Urzędu Gminy 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przedstawił informację o 

oświadczeniach majątkowych za 2019 rok złożonych przez radnych. 

Pkt. 14 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabrali: 



- Przewodniczący Rady Gminy zapoznał  Radę z wyrokiem  Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach w sprawie statutów sołectw. 

- Wójt Grzegorz Forkasiewicz odniósł się do protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju 

Lokalnego. Podobnie jak Komisja Rozwoju Lokalnego Wójt  uważa, że odtworzenie 

Posterunku Policji w Rytwianach  to zbyt duży koszt dla Gminy (około 1 mln zł). W 

zakresie gospodarki odpadami  jak wcześniej Wójt sygnalizował należy liczyć się z  

zwiększeniem  kosztów transportu i  składowania odpadów. Należy zwrócić uwagę na  

dokładniejsze segregowanie odpadów przez mieszkańców w celu zmniejszenia ilości 

odpadów zmieszanych, objęcie opłatą wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady. 

Niektórzy  mieszkańcy deklarują, że mają kompostowniki,  a w odpadach zmieszanych 

oddają takie, które powinny  trafić na kompost. Po przeprowadzeniu przetargu na 

transport odpadów będzie wiadomo jakie  będą koszty transportu. 

- Radny Krzysztof  Janik –  1) w nawiązaniu do propozycji podanej na Komisji Rozwoju 

Lokalnego aby opłatę za odpady  powiązać z ilością zużytej wody  powiedział, że 

wówczas mieszkańcy mogą korzystać z własnych studni aby zmniejszyć ilość wody 

pobieranej z sieci a tym samym zmniejszyć opłatę za odpady. Zapytał czy Gmina ma 

możliwość archiwizacji danych dotyczących zużycia wody aby można  je wykorzystać 

jeżeli będzie taka konieczność. 2) Radny Krzysztof Janik, Przewodniczący Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  nawołuje radnych do dokładnej analizy 

przedstawionej informacji o stanie oświaty i do głębokiej refleksji ponieważ sytuacja 

finansowa w oświacie jest bardzo poważna. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk poinformowała, że projekt budżetu  szkół to kwota 

11,5 mln złotych. Subwencja oświatowa to kwota  ponad 5 mln złotych. 

- Radna  Aneta  Szul w sprawach:  

1) podjęcia interwencji  w sprawie zamiaru likwidacji przejazdu kolejowego w 

Niedziałkach. Mieszkańcy utracą dojazd do pól. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że  prawo daje możliwość Polskim Kolejom  

likwidacji przejazdów kolejowych na drogach wewnętrznych. Temat jest znany od 

ubiegłego roku i dotyczy przejazdów kolejowych na drogach wewnętrznych. Gmina 

interweniowała poprzez parlamentarzystów o zmianę prawa w tym zakresie – 

bezskutecznie. Gmina nie możliwości  zatrzymania procesu likwidacji przejazdów. Jest 

natomiast możliwość użytkowania takich przejazdów (zostaną postawione bariery i 

użytkownicy będą mieli prawo za opłatą korzystać z takiego przejazdu). Gmina czeka na 



informację od Kolei Państwowych  w sprawie projektu umowy i wysokości opłaty za 

korzystanie z przejazdu. 

2)  prośby mieszkańców  wsi  Niedziałki o  pomoc w oczyszczeniu rowu pomiędzy  

dwiema posesjami (użyczenie koparki). 

Wójt odpowiedział, że potrzebna jest zgoda właścicieli  posesji  na usunięcie ogrodzenia 

i wjazd koparki, inaczej nie ma możliwości oczyszczenia rowu. 

3) wyrównania zniszczonych poboczy drogi w Rudzie. 

- Radna Irena Pogorzelska –  w sprawie oczyszczenia przepustów przy drodze gminnej 

w Święcicy. Zobowiązać zarząd Dróg Powiatowych aby dokonali przeglądu  przepustów 

przy drodze powiatowej. 

 

Pkt 15 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim za udział  

i zamknął XXXI sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U. Marczewska                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                              Jerzy Gwizdowski 


