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                                          P R O T O K Ó Ł       XXXIII/2013 

z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 20 lutego 2013 roku  w siedzibie 

Urzędu   Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności.  

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

 

W sesji uczestniczył dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach Robert Wyrazik – w części dotyczącej interpelacji i 

wolnych wniosków. 

II. Porządek obrad przesłany radnym w zaproszeniach: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na 

lata 2013-2027. 
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany w uchwale XXXII/175/2013. 
7. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2013r. 
8. Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad sesji. 
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III. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji trwały  od godz. 11.05 do godz. 12.55. W sesji uczestniczyło 14 

radnych, nieobecny radny Michał Rajca. 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych , stwierdził prawomocność obrad  i przedstawił porządek 

obrad proponując wprowadzenia dodatkowego punktu: podjęcie uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany 

z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na 

terenie gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso. 

Radni zatwierdzili porządek obrad wraz ze zmianą, jednogłośnie w obecności 14 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

Porządek obrad zatwierdzony przez radnych: 

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. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na 
lata 2013-2027. 
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany w uchwale XXXII/175/2013. 
7. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2013r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/40/2011 
Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze 
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego na terenie gminy Rytwiany oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
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Pkt 2 

Protokół z sesji nr XXXII został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił przewodniczącą Komisji 

Rozwoju Lokalnego o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca  Maria Woźniak odczytała protokół z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 13 lutego 2013 roku. Tematem posiedzenia komisji była 

opinia na temat realizacji projektu rewitalizacji  terenu wokół ruin zamku w 

Rytwianach. Przewodnicząca komisji Maria Woźniak i radny Jerzy Gwizdowski  

sugerowali zmniejszenie zakresu inwestycji i przeniesienie realizacji zadania na 

2014 rok. Innego zdania była radna Zofia Mazanka, która stwierdziła, że  

wcześniej  należało się nad tym zastanawiać. Kierownik referatu Inwestycji, 

Infrastruktury i Środowiska Dariusz Ciepiela wyjaśnił członkom komisji, że 

przesunięcie realizacja zadania na 2014 rok jest niemożliwe  z uwagi na to, że 

zgodnie z podpisaną umową do 2014 roku zadanie powinno zostać zakończone 

i powinno nastąpić uruchomienie  procedury refundacji kosztów. 

Kierownik Dariusz Ciepiela wyjaśnił, że wchodzą w życie nowe przepisy 

dotyczące przeprowadzania przetargów. Jeżeli podejmiemy decyzję o realizacji 

zadania to zdążymy ogłosić przetarg  według dotychczasowych przepisów. 

Ostatecznie Komisja Rozwoju  Lokalnego pozytywnie zaopiniowała przyjęcie 

realizacji zadania w 2013 roku. 

 

Pkt 4 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował  Radę o pracy w okresie 

międzysesyjnym, a mianowicie o: 
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- ogłoszeniu przetargu na  rewitalizację terenu  wokół ruin zamku w 

Rytwianach, 

- otrzymaniu 300tys. złotych  z przeznaczeniem na odbudowę dróg 

zniszczonych wskutek klęsk  żywiołowych. Należy zastanowić się, które odcinki 

dróg będą remontowane. Musimy także  poszukać w budżecie środków na 

udział własny, aby można było skonsumować otrzymaną dotację, 

- trwających zebraniach strażackich, 

- trwających przygotowaniach do odbioru odpadów na nowych zasadach 

/przygotowanie wypowiedzeń dotychczasowych umów, doręczenie deklaracji, 

doręczenie ulotek z informacjami na temat nowych zasad odbioru odpadów/. 

Radna Irena Pogorzelska zapytała - co z opłatą za odpady w rodzinach 

wielodzietnych, rodzinach z problemem alkoholowym. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że Urząd dysponuje  instrumentami 

pomocy np. możliwość  umorzenia zobowiązania w określonych warunkach, 

udzielenie pomocy  poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Radna Maria Woźniak zapytała czego dotyczą konkretnie zmiany  w ustawie 

śmieciowej uchwalone w styczniu bieżącego roku. Czy będziemy musieli  

dokonywać zmian w podjętych wcześniej uchwałach dotyczących odbioru 

odpadów. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska odpowiedziała, że  nowelizacja ustawy 

niczego na nas nie wymusza,  nie będziemy robić żadnych zmian w podjętych 

uchwałach. Nowelizacja wprowadza możliwość  „mieszania stawek opłat” tj. 

można na części obszaru gminy ustalić stawkę opłaty biorąc pod uwagę ilość 

zużytej wody, a na pozostałej części obszaru gminy ustalić stawkę w oparciu o 

ilość osób mieszkających w danym domu. Nowelizacja dopuszcza możliwość 

poboru opłaty przez  inkasentów. 

 

Wójt Gminy poinformował radnych o  trwających przygotowaniach do 

przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej nr 764  Staszów – Połaniec. 

Niebawem zostanie  ogłoszony przetarg na remont drogi. Droga zostanie 
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poszerzona o około 1 m. Wybudowane zostaną  chodniki dla pieszych 

praktycznie od Rytwian do Niedziałek, wykonane zostanie odwodnienie i 

położony nowy dywan asfaltowy. Środki przeznaczone na remont  drogi w 2013 

roku to kwota około 12 mln złotych i na 2014 rok około 8 mln złotych. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że Dyrektor Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  przybędzie na następną sesja Rady Gminy. 

 

 

 

Pkt 5 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk  wyjaśniła konieczność zmian w  uchwale  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2027. Zmiany 

dotyczą „kosmetyki tabel” w załączniku nr 1  i w żaden sposób nie mają wpływu 

na wielkość  dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. 

Skarbnik Gminy zasygnalizowała, że w  lutym br. ukazało się rozporządzenie, 

które całkowicie zmienia wygląd  druku Wieloletniej Prognozy Finansowej. Druk 

będzie bardziej skomplikowany i  mamy czas do maja na dostosowanie  WPF do 

nowych wymagań. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany w uchwale nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 

stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany 

na lata 2013-2027 i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXIII/180/2013  została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych na Sali obrad podczas 

głosowania. Radny Jerzy Gwizdowski opuścił na chwilę salę obrad 

 



 

6 
 

Pkt 6 

Zmiany w uchwale nr XXXII/175/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Rytwiany na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiana w uchwale dotyczy ujęcia zadania inwestycyjnego „Budowa boiska 

sportowego w miejscowości Sichów Mały”   również w załączniku do budżetu 

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  z 

budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi na 2013r.”. 

Zmiana dotyczy także korekty błędu „literówki”  w planie przychodów i kosztów 

samorządowych zakładów budżetowych na 2013r. w kolumnie „Stan środków 

obrotowych na koniec roku” -  w poz. 4. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/175/2013 rady Gminy w Rytwianach z 

dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 

2013 rok i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXIII/181/2013 została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych na sali obrad podczas 

głosowania. 

 

Pkt 7 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  poprosił o zabezpieczenie w budżecie 

kwoty 3 tys. złotych  na  wsparcie programu dla młodzieży koordynowanego 

przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży. Zadaniem programu jest 

aktywizacja społeczna młodzieży min. z terenu gminy Rytwiany. Środki będą 

przeznaczone na organizowane konkursy w ramach tego programu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i zarządził głosowanie. Uchwała 

nr XXXIII/182/2013 została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 

radnych na sali obrad podczas głosowania.Pkt 8 
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Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował o konieczności ustalenia  

inkasenta w sołectwie Grobla w związku ze śmiercią dotychczasowego -  Pana 

Marka Zgrzywy.  Na nowego inkasenta zaproponował  Panią Renatę Zgrzywę. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie  wprowadzenia zmian w Uchwale nr VII/40/2011 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego 

zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała nr XXXIII/183/2013 

została podjęta  jednogłośnie 14 głosami w obecności 14 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. 

 

Pkt 9 

 

W interpelacja i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Robert Wyrazik  dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej  poinformował Radę Gminy o udziale w konkursie grantowym 

Polska Cyfrowa Równych Szans, w programie: Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu. Celem konkursu jest umożliwienie osobom wykluczonym cyfrowo z  

pokolenia 50+ zrobienie pierwszego kroku w internecie. Program realizowany 

będzie kolejno we wszystkich sołectwach. 

Dyrektor Robert Wyrazik zasygnalizował o możliwości uczestniczenia w 

programie  z którego można sfinansować zakup komputerów dla osób „cyfrowo 

wykluczonych”.  

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował dyrektorowi 

Robertowi Wyrazikowi za informację i pogratulował dobrej inicjatywy. 
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Wójt Gminy  Grzegorz Forkasiewicz uważa,  że wszystkie działania korzystne  

dla społeczności zasługują na uznanie. Odnosząc się do możliwości  zakupu 

komputerów – to należy do programu wytypować minimum 30 osób. Zakup 

sprzętu komputerowego refundowany  jest w 100%. Wtedy można uzyskać 

refundację zakupu  następnych 30 komputerów – np. dla szkół. 

Radna Maria Woźniak uważa, że należy dobrze zastanowić się czy wejść w ten 

program. Zakup sprzętu jest refundowany, ale koszty serwisowania, 

ubezpieczenia ponosi Gmina.  

Sekretarz Marianna Stryszowska powiedziała, że zachęcające jest to, że 

pojawiła się możliwość wymiany komputerów w pracowni komputerowej w 

szkole w Rytwianach. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że  na razie analizowane są koszty. 

 

Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof Janik zaprosił członków komisji na posiedzenie w dniu 21 lutego godz. 

14.00. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz podziękował  wszystkim którzy wzięli udział w 

sobotniej zbiórce powstańczej. 

Wójt Grzegorz  Forkasiewicz  poinformował radnych  o:   

- sprzedaży mieszkania dla pani Małgorzaty Witaszek, 

- wymianie, uzupełnianiu opraw  oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

 

Radna Mieczysława Sikora zaproponowała aby w ramach „powodziówek” 

położyć dywanik asfaltowy na drodze „Glinik” w Kłodzie. 

Wójt odpowiedział, że droga remontowana z przydzielonych środków na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych musi być ujęta w protokole szkód. 
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Radna  Teresa Reczko proponuje ująć remont  ulicy Dojazdowej. 

Radna Teresa  Reczko -  prosi o usunięcie  pustej skrzynki  elektrycznej przy 

przepompowni. 

Radny Zdzisław Cieślik zapytał, czy będą podejmowane jakieś kroki w sprawie 

uszkodzeń   /muld/  na ulicy Rytwiańskiej. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przyznał, że jest problem. Firma już nie istnieje, ale 

jest gwarancja bankowa. Wiosną dokonamy oceny stanu technicznego drogi i  

uruchomimy procedurę w celu ściągnięcia pieniędzy z gwarancji bankowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski nawiązując do protokołu z 

posiedzenia Komisji Rozwoju Lokalnego odczytanego przez radną Marię 

Woźniak zaapelował, aby nie uprawiać polityki. Uważa za brak 

odpowiedzialności ze strony radnej Marii Woźniak, która najpierw czyniła usilne 

starania aby w szerokim zakresie dokonać rewitalizacji placu wokół ruin zamku 

w Rytwianach, a  obecnie jest za okrojeniem tego projektu. Apeluje o 

niewykorzystywanie sytuacji do poprawy wizerunku politycznego. Należy brać 

odpowiedzialność za słowa i czyny. 

Radna Maria Woźniak – przyjęła uwagę  z pokorą, ale  nie zgadza się z tym 

stwierdzeniem. 

Pkt 10 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                       Przewodniczący Rady Gminy 

Kierownik USC                                                          Marek Sadowski 


