
 

                                        P R O T O K Ó Ł  NR   XXXII/I2020 

                z  XXXII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  26.11.2020 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/ Mirosława Szewczyk   –Skarbnik Gminy Rytwiany 

 

II. Przebieg obrad: 

Obrady sesji trwały od godz. 13:08  do godz.  15:03.   

W sesji uczestniczyło 14  radnych. Nieobecny radny Andrzej Chłodnicki. Radny Krzysztof 

Janik uczestniczył w sesji od godz. 13:14. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady  Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  klauzulę RODO  dotyczącą 

ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXXII 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. 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.          Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.       
10.         Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2019    
               Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki,  
               Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna,  
               Święcica, Tuklęcz.     
11.          Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz           
               podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 
12.          Sprawy różne i wolne wnioski. 
13. 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 XXXI został przyjęty bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że 3 uchwały podjęte na poprzedniej 

sesji zostały przesłane odpowiednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej ( 2 uchwały) 

oraz Wojewody Świętokrzyskiego (1 uchwala) oraz opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Pkt 6 

Informacja Wójta o pracy między sesjami.            

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  poinformował Radę o pracy Urzędu w okresie między 

sesjami:  

- zakończono prace nad projektem budżetu gminy na 2021 r. projekt budżetu został 

przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy, 

- ogłoszony został przetarg na budowę kolejnych 50 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 638 tys. zł tj. poniżej zakładanych kosztów, 

-  w ogłoszonym przetargu na zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego wpłynęło  

9 ofert. Komisja przetargowa sprawdza i ocenia najkorzystniejsze oferty, 

- w ogłoszonym przetargu na zbiórkę i transport odpadów komunalnych złożona została 

1 oferta przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie. 

Cena za usługę to 410 zł  za 1 tonę odpadów. Cena jest taka sama jak w ubiegłym roku. 

Wójt poinformował, że obecnie jest szansa, że nie będzie zmiany opłaty za usuwanie 

odpadów. Po analizie kosztów usuwania odpadów za 10 m-cy wszystko wskazuje na to, 

że środki wpłacane przez mieszkańców wystarczą na pokrycie kosztów. Zakład 

Gospodarki Odpadami w Rzędowie na razie nie wnioskuje o zwiększenie stawki za 

odebrane odpady. Jeżeli oprócz tego będzie prawidłowa segregacja jest szansa, że 

opłata za odpady nie wzrośnie. Ze względu na sytuację związaną z wirusem Covid-19 

nie będzie także podwyżki podatków. Zostaną one na poziomie dotychczasowym. Pod 

obrady sesji przedłożony został projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 



żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego z kwoty 58,55 zł za 1 dt do 

kwoty 58,00 zł za 1 dt. Wójt poinformował o mającym się odbyć w dniu 30 listopada  

Walnym Zebraniu udziałowców Zakładu Gospodarki Odpadami  w  Rzędowie. Ma być 

podjęta decyzja o budowie  kolejnej kwatery do składowania odpadów. Z inicjatywy 

Wójta Gminy Rytwiany został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozszerzenia 

działalności Zakładu o usługę transportową odpadów. Część udziałowców jest za takim 

rozwiązaniem ponieważ powstałaby konkurencja na rynku w zakresie  wykonawstwa tej 

usługi, 

- w zakresie przebudowy drogi w Pacanówce (z Funduszu Dróg Samorządowych) 

zakończono pierwszy etap tj. przygotowanie dokumentacji projektowej. 

 

Pkt 7 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Rytwiany. Dochody bieżące po zmianach wynoszą  30 654 776,66 zł. 

Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Ogółem dochody wynoszą 33 711 403,62 zł. 

Wydatki bieżące wynoszą 28 958 648,50 zł. Zmiana  w wydatkach majątkowych dotyczy 

przesunięcia środków z zadania jednorocznego  w kwocie 6 900 zł i zwiększenia  

wydatków na zadanie wieloletnie - przebudowa drogi w Pacanówce. Kwota wydatków 

majątkowych wynosi 5 198 502,54. Ogółem wydatki  wynoszą 34 157 151,04 zł. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXII/160/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2020 – 2029 została podjęta  14 głosami „za”. Głosowało 14 radnych. 

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  

Zmiany w budżecie  gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany 

dotyczą: planu wydatków na kwotę 72 900zł (spowodowane są min. zmniejszeniem 

wydatków na  budowę budynku garażowo – gospodarczego przy UG Rytwiany, 



zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych a tym samym zwiększeniem 

wydatków na przebudowę drogi w Pacanówce, na dotację celową z budżetu na 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wynagrodzenia 

osobowe pracowników, zakup energii).  Zmianie ulegają załączniki do uchwały 

budżetowej dotyczące: zadań inwestycyjnych rocznych, limitów  wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r., dotacji celowych w 2020 r. 

Radna Dorota Saramak poprosiła o wyjaśnienie zmniejszenia wydatków na oświatę oraz 

o informację czy wpływu do budżetu na następny rok będą na takim samym poziomie. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk wyjaśniła, że zmniejszenie wydatków dotyczy 

paragrafu zakupowego w szkołach w Sichowie Dużym i w Strzegomiu. Co do wpływów 

do budżetu  to zakłada się, że  wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, dotacja, 

subwencja będzie bez zmian, ale na tym etapie nie da się jeszcze ocenić. Wójt Grzegorz 

Forkasiewicz  uzupełniając informację powiedział, że podjęta wiosną tego roku uchwała 

Rady Gminy Rytwiany o pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią  spowoduje, 

że wpływy do budżetu z tytułu podatków będą niższe. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr XXXII/161/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok została podjęta 14 głosami „za”. Głosowało 14 radnych. Obecnych podczas 

głosowania 14 radnych. 

Pkt 9 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Grzegorz Forkasiewicz. Projekt 

uchwały zawiera propozycje  obniżenia ceny  1 dt żyta z kwoty 58,55 zł do kwoty 58,00 

zł. Wysokość podatku rolnego na 2021 rok nie ulegnie zmianie. 

Pytań nie  było. 

Przed glosowaniem Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zarządził przerwę 

techniczną od godz. 13:53 do godz. 14:02. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr XXXII/162/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego została podjęta 14 głosami 

„za”. Głosowało 14 radnych. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. 



Pkt 10 

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 
zmiany uchwały nr V/31/2019   Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 roku  
w sprawie statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, 
Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna,  
Święcica, Tuklęcz. 

Uzasadnienie do projektu  uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fafara. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 września 2020 r. stwierdził 

nieważność § 23 ust. 1 załączników nr 1-15 do uchwały Rady Gminy Rytwiany w sprawie 

statutów sołectw. Paragraf 23 statutów przewidywał wymóg quorum na zebraniu wiejskim 

mieszkańców sołectw  Gminy Rytwiany. W ocenie Sądu ustawa o samorządzie gminnym 

nie przewiduje możliwości wprowadzania quorum za zebraniu na którym dokonywany 

jest wybór sołtysa. Stwierdzenie nieważności uchwały w tym zakresie wymaga ustalenia 

przez Radę Gminy nowych przepisów. Zmiana statutów wymaga przeprowadzenia 

konsultacji społecznych, które maja charakter opiniodawczy. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. Uchwała nr XXXII/163/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2019   Rady Gminy Rytwiany 
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki, 
Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, 
Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz została podjęta  14 glosami „za”. 
Głosowało 14 radnych. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. 
 
Pkt 11 
 
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2021 rok. 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Gminy uchwala co roku Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

Pytań nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. Uchwała nr XXXII/164/20  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok została  podjęta 14 głosami „za”. Głosowało 14 
radnych. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. 
 

Pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach: 1) udzielenia informacji na temat planowanej 

budowy drogi w Podborku „Wygoda” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych; 2) 

udzielenia informacji na temat szerokości zaplanowanej budowy drogi i chodnika w 

Pacanówce; 3) zgłosił uszkodzenia lampy ulicznej w Podborku „Wygoda”. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz udzielił odpowiedzi: 1) Gmina nie uzyskała środków 

finansowych na usuwanie skutków  klęsk żywiołowych; 2) parametry techniczne drogi 

będą znane gdy Gmina otrzyma dokumentację techniczną. Można będzie  się zapoznać; 

3) uszkodzona lampa zgłoszona została do wykonawcy, ponowimy zgłoszenie. 

- Radny Krzysztof  Janik w sprawach:  1) udzielenia informacji czy  widoczne są efekty 

prowadzonej kampanii informacyjnej na temat segregacji odpadów. Czy zmniejszył się 

tonaż odpadów; 2) udzielenia informacji czy dojdzie do skutku świadczenie usługi 

transportowej przez Zakład w Rzędowie. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że firmy stosują ceny monopolistyczne za 

transport odpadów. Zakład w Rzędowie   mógłby świadczyć usługę transportu odpadów. 

Wykorzystano by potencjał Zakładu i możliwość dodatkowego źródło dochodu. Nie 

wiadomo czy udziałowcy zaakceptują takie rozwiązanie. Wójt   poinformował, że jest 

zmiana struktury i ilości odpadów. W oparciu o dane z 10 m-cy bieżącego roku ostrożnie 

można prognozować, że będzie trochę mniej odpadów w porównaniu z ubiegłym rokiem. 

Należy zastanowić się nad odstąpieniem od systemu składania deklaracji na rzecz 

powiązania ilości wytworzonych odpadów z ilością zużytej wody. 

- Radny Sławomir Strycharz uważa, że  to dobry pomysł połączenie zużytej wody z 

opłatą za odpady, ale  należy wyodrębnić folie z kiszonek i folie rolnicze. 



Wójt poinformował, że był program pilotażowy dotowany z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska mający na celu zagospodarowanie folii rolniczych, ale nie firm 

chętnych do zagospodarowania takich odpadów, 

- Radna Dorota Saramak poprosiła Wójta Gminy o udzielenie informacji na temat 

przyszłości szkół w Strzegomiu i w Sichowie Dużym. 

Wójt odpowiedział, że Gmina ma zabezpieczone środki na 2021 rok . Nie ukrywa jednak, 

że w przyszłości biorąc pod uwagę  ilość dzieci w tych szkołach, warunki finansowe, 

politykę finansową rządu należy zastanowić się na ograniczeniem działalności tych szkół 

do klas I -III, 

- Radna Irena Pogorzelska w sprawie udzielenia informacji na temat Ośrodka Zdrowia w 

Koniemłotach. Pacjenci z naszej gminy nie mają żadnej informacji, a pogłoski są takie, 

że z końcem grudnia Ośrodek rzekomo przestanie prowadzić działalność. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że nie ma wiedzy o tym co się dzieje w 

Ośrodku Zdrowia w Koniemłotach. Nie posiada żadnych oficjalnych informacji na ten 

temat. Zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Rytwiany do zapisania się do Ośrodka 

Zdrowia w Rytwianach. Postaramy się wszystkich przyjąć. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poinformował Radę o skardze 

Prokuratora Rejonowego w Staszowie skierowanej do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Rytwiany  nr XXX/163/2012 w 

sprawie  określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za 

ich korzystanie  i poprosił Sekretarz Gminy o wyjaśnienie sprawy. 

Sekretarz Tomasz Fąfara wyjaśnił, że  skarga dotyczy uchwały  podjętej przez Radę 

Gminy Rytwiany w 2012 roku. Ujmując ogólnie Prokurator zarzuca dyskryminację małych 

przewoźników ponieważ uchwała nie różnicuje stawek opłat w zależności od wielkości 

pojazdu. Skarga będzie przedmiotem analizy. 

 

 

 

 

 



Pkt 13 

Zamkniecie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział  

i zamknął XXXII sesję Rady Gminy Rytwiany. 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

Prot. U. Marczewska                                                                Jerzy   Gwizdowski 


