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                                         P R O T O K Ó Ł   XXXII 

z sesji  Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 23 stycznia 2013 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

1. Radni zgodnie z załączoną lista obecności  /obecni wszyscy radni/. 

2. Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz. 

3. Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska. 

4. Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

5. Kierownik GOPS  - Ewa Majsak  

 

 

II. Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
5. Sprawozdanie  z pracy komisji stałych Rady Gminy w 2012r. 
6. Plan pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2013r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 
8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2013r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu konsolidacyjnego 

zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody 

głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2013 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 



str. 2 

 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 
2013 roku. 

13. Interpelacje i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

 

III. Przebieg obrad: 

Obrady sesji trwały od godz.11.05 do godz. 13.45. Radny Andrzej Karaś przybył 

na sesję o godz. 11.20. Radny Jacek Pytko przybył na sesję o godz. 11.25. 

 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  otworzył obrady sesji, stwierdził 

obecność 13 radnych,  a następnie powitał wszystkich zebranych  i przedstawił 

porządek obrad. 

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 2 

 Protokół z sesji nr XXXI został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  poprosił o odczytanie protokołu 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w punkcie 8 dotyczącym uchwalenia 

budżetu. 
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Pkt 4 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  poinformował Radę Gminy o: 

-  pracach związanych z przygotowaniem projektu budżetu na 2013rok, 

-  posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rytwianach,  na którym  przedstawione zostały uwagi 

mieszkańców gminy  dotyczące pracy Ośrodka. Odbyło się także spotkanie z 

pracownikami Ośrodka, na którym  zostały przekazane  uwagi mieszkańców i 

wnioski Rady Społecznej. Wójt  poinformował, że  Ośrodek Zdrowia  zakończył 

rok 2012 tak jak  poprzedni  -  stratą. Strata zostanie pokryta  jeszcze z zysku z 

lat poprzednich, ale jest to sygnał, że pora na ingerencję w funkcjonowanie tej 

placówki. Należy spokojnie zastanowić się i podjąć  działania w celu poprawy 

sytuacji. 

- odbywających się zebrania w jednostkach OSP, 

- ogłoszonym przetargu na obsługę bankową budżetu i jednostek 

organizacyjnych gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła w wystąpieniu 

pokontrolnym obsługę budżetu gminy i jednostek organizacyjnych przez jeden 

bank .  Został ogłoszony przetarg, który niebawem zostanie rozstrzygnięty. 

 

 

Pkt 5 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

i Komisji Rewizyjnej Krzysztof Janik przedstawił Radzie informację o pracy 

komisji w 2012 roku. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak  przedstawiła 

Radzie informację o pracy komisji w 2012 roku. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki przedstawił 

informację o pracy komisji w 2012 roku. 
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Pkt 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski przedstawił  plan pracy Rady 

Gminy na 2013 rok.  

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie  uchwalenia  planu pracy Rady Gminy Rytwiany oraz planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy. Poinformował, że  komisje na posiedzeniach 

ustaliły swoje  plany pracy, które będą załącznikami do przedmiotowej uchwały. 

Po zarządzeniu głosowania uchwała nr XXXII/173/2013 została podjęta 

jednogłośnie w obecności 15 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 7,  Pkt 8 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Skarbnika Gminy o  

informację na temat budżetu gminy na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na 2013-2027. 

Skarbnik Gminy  Mirosława Szewczyk przedstawiła propozycję budżetu na 2013 

rok: 

Dochody budżety w wysokości 18 575 875zł z tego: 

- dochody bieżące  16 954 120zł, 

- dochody majątkowe  1 621 755zł 

Wydatki budżetu w wysokości  18 120 593,69zł z tego: 
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- wydatki bieżące  16 453 781,69zł, 

- wydatki majątkowe  1 666 812zł 

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową 

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynoszą 62 986złotych. 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 

roku budżetowym to kwota 2 153 961złotych. 

Limity wydatków na inwestycje  jednoroczne planowane do poniesienia w 2013 

roku  wynoszą  136 000złotych. 

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 455 281,31 złotych przeznacza się w 

całości na spłatę kredytów i pożyczek. 

W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 50 000złotych, z czego 37 617złotych 

przeznacza na zarządzanie kryzysowe. 

Skarbnik Gminy omówiła poszczególne załączniki do budżetu. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował,  że rozważana jest możliwość 

zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania  dot. 

zagospodarowania terenu  wokół ruin zamku w Rytwianach.  Rozbudowa  

remizy w Święcicy pozostaje w planach inwestycyjnych – do realizacji w 2014 

roku. W 2013 roku będzie realizowana inwestycja  - budowa boiska sportowego 

w Sichowie Małym. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w 

kwocie 100tys. złotych. 

 

Następnie Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk  omówiła  projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2027. Skarbnik zaznaczyła, że w 

projekcie zawarte są kwoty realne. Prognoza zawiera  konsolidację zadłużenia 

tj. skumulowanie wszystkich kredytów, zaciągnięcie jednego kredytu z 

wydłużonym terminem spłaty . Konsolidacja kredytów  pozwoli na poprawę 

wskaźników limitu zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 
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Radna Maria Woźniak zwróciła uwagę na drastyczny wzrost kosztów obsługi 

długu w proponowanej WPF. Analizując prognozę finansową na 2012 obsługa 

długu gminy  zaplanowana była na kwotę 1 189tys. złotych, a  w przedstawionej 

przez Skarbnika Gminy prognozie na 2013 rok przy konsolidacji  zadłużenia 

koszt obsługi w wysokości takiej jak w 2012 roku  wyniesie 4 348tys. zł. Jest to 

bardzo duży wzrost kosztów obsługi tej samej kwoty długu.  Radna Maria 

Woźniak stwierdziła, że ta bardzo niekorzystna sytuacja może w ciągu 2 lat 

doprowadzić do likwidacji gminy Rytwiany. Radna Maria Woźniak  

zaproponowała, aby nie  przyjmować wskaźników  dot. spłaty kredytów i 

kosztów obsługi kredytów określonych  w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy. Nie ma zastrzeżeń do projektu budżetu bo jest zaplanowany na miarę 

istniejących możliwości. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że  wzrost kosztów obsługi kredytu 

po konsolidacji wynika z wydłużenia  okresu spłaty  zadłużenia. Spłata 

zadłużenia  ma następować  na poziomie ustalonym  ustawowo przez 

wskaźniki. Wójt poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała 

pozytywnie projekt budżetu. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk wyjaśniła, że  koszty obsługi długu 

zaplanowane są z zapasem bo na poziomie 8,5%, a obecnie płacimy odsetki na 

poziomie około 6,2%.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki odczytał 

protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 stycznia 2013 roku. Komisja 

wyraziła pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy na 2013rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2027 i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr  XXXII/174/2013 została podjęta 14 głosami 

„za” przy 1 głosie „przeciw”. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały  w sprawie  

uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2013 rok i zarządził głosowanie. 

Uchwała nr XXXII/175/2013 została podjęta jednogłośnie 15 głosami w 

obecności  15 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 9 

Skarbnik Gminy Mirosława objaśniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Jeden 

kredyt długoterminowy w kwocie 8 047 114,68złotych zostanie przeznaczony 

na całkowita spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w trzech bankach. 

Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2025. Konsolidacja kredytów  

pozwoli na poprawę wskaźników. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXII/176/2013 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów została 

podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”, w obecności 15 radnych na Sali 

obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 10  

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  wyjaśnił konieczność  podjęcia uchwały w 
sprawie  podziału  Gminy na stałe obwody głosowania.  Po  dokonaniu podziału 
Gminy na okręgi wyborcze Rada Gminy zobowiązana jest  podzielić  Gminę na 
stałe obwody glosowania. Wynika to z przepisów Kodeksu wyborczego. 
Przedstawiony projekt podziału  od dotychczasowego podziału  różni się tylko 
tym, że sołectwo Grobla dołączone zostało do obwodu Tuklęcz,  ponieważ  
wspólnie z tym sołectwem tworzą okręg wyborczy. 
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Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 
i zarządził glosowanie. Uchwała nr XXXII/177/2013 w sprawie podziału Gminy 
Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych podjęta została jednogłośnie 15 
głosami 

Pkt 11 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak przedstawiła 
uzasadnienie do uchwały  w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2013 rok. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa program uchwalany jest 
corocznie. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi  pokrywane są z 
planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2013 rok i zarządził 
głosowanie. Uchwała nr XXXII/178/2013 została podjęta jednogłośnie 15 
głosami w obecności 15 radnych na Sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 12 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2013 
roku. Zgodnie z ustawowym obowiązek opracowany został Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016. Wydatki na realizację zadań  w 
2013 roku określone  zostały w preliminarzu na kwotę 19 400złotych i pochodzą 
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały 
i zarządził  głosowanie. Uchwała nr XXXII/179/2013  w sprawie przyjęcia 
preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w gminie Rytwiany w 2013 roku została podjęta jednogłośnie 15 
głosami w obecności 15 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt  13 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Maria Woźniak  

 1/  poprosiła  o przygotowanie  informacji o wysokości dopłaty  w przeliczeniu 
na 1 ucznia w  poszczególnych szkołach, 

 2/  uważa, że należy podjąć działania wspólnie z Gminami Połaniec i Staszów 
w celu przyspieszenia  zwrotu środków wydatkowanych na budowę kanalizacji  
z Funduszu Spójności, 

 3/ zwróciła uwagę na zaniedbania w odśnieżaniu ulic Długiej i Kościuszki w 
Rytwianach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że  przeprowadził rozmowę  ze strażakami w 
Rytwianach odnośnie odśnieżania. 

W przyszłym tygodniu zostaną podjęte działania w celu przyspieszenia zwrotu 
środków z  kanalizacji. 

 

- Radna Lidia Dziuba „przypomina o  przystanku”. 

Wójt odpowiedział, że do wiosny sprawa zostanie załatwiona. 

 

- Radny Jacek Pytko – zapytał czy „wyrwa przy rzece” została zgłoszona. 

Wójt odpowiedział, że została zgłoszona. 
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- Radny Michał Rajca zapytał: 

1/ „czy wiadomo coś odnośnie internetu”, 

2/  na jakim etapie jest sprawa sprzedaży mieszkania dla Pani Witaszek. 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że odnośnie „internetu” nie ma 
żadnej odpowiedzi na  pisma Urzędu. Jeżeli jest sieć główna to po zgłoszeniu 
telefonicznym  wykonywane są przyłącza indywidualne – dosyć sprawnie. 

Sprawa sprzedaży mieszkania dla Pani Witaszek jest  w toku załatwiania. 
Trwają wymagane procedury. 

 

Pkt  14 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  podziękował wszystkim za 
udział i zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

kierownik USC 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                         Marek Sadowski 

 

 

 


