
 

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

                z   XXXIII sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  17.12.2020 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. 08:09  do  godz.  09:06.   

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Krzysztof Janik, Michał Rajca.  

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady  Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  klauzulę RODO  dotyczącą 

ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXXIII 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 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  
               skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę. 
10.          Sprawy różne i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie 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 XXXII został przyjęty bez uwag jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 



Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że  uchwały podjęte na poprzedniej 

sesji zostały przesłane odpowiednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej ( 3 uchwały) 

oraz Wojewody Świętokrzyskiego (2 uchwały) 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:  

- została podpisana umowa  na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków; 

- Gmina otrzymała  dokumentację projektową  na remont drogi w Pacanówce. Można 

zapoznać się z dokumentacją; 

-  przetarg na modernizacje oświetlenia ulicznego jeszcze nie został rozstrzygnięty; 

-  7 grudnia b.r. odbyła się w Rytwianach  konferencja prasowa z udziałem Ministra  

Cieślaka  dotycząca ożywienia gospodarczego terenów po byłych zakładach 

naprawczych. Część nieruchomości w wyniki licytacji komorniczej została  nabyta przez 

Spółkę Elpologistyka. Pozostałą cześć spółka ta już użytkuje na podstawie umowy 

dzierżawy. Jest szansa na ożywienie gospodarcze tego terenu. Podejmowane są 

działania zmierzające do włączenia działek do Starachowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

-  odbyło się  Walne Zebranie udziałowców Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

w Rzędowie. Niestety uchwała  w sprawie świadczenia usługi transportowej odpadów 

przez Zakład w Rzędowie nie została podjęta. Została zablokowana  przez Gminy 

Staszów i Połaniec, które mają większość udziałów.  Bezpośrednio po zamknięciu 

Walnego Zebrania odbyło się spotkanie z przedstawicielami  spółki Eneris, która działa w 

branży odpadów. Było to spotkanie rozpoznawcze. Pojawiła się  możliwość stworzenia  

dużego podmiotu zajmującego się odpadami. Sytuacja finansowa Spółki w Rzędowie nie 

jest dobra. Brakuje środków na inwestycje a zakład wymaga modernizacji. Spółka nie 

posiada środków na wkład własny na inwestycje które mogą być dofinansowane z 

zewnętrznych środków. Prawdopodobnie w przyszłości trzeba będzie szukać partnera 

gospodarczego, który zainwestuje w zakład. 



-  nawiązując do obaw mieszkańców Gminy Rytwiany  dotyczących korzystania z usług 

medycznych świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Koniemłotach, Wójt poinformował, 

że Ośrodek Zdrowia w Rytwianach jest w stanie przyjąć  dużą ilość osób. Mieszkańcy 

mogą  zapisywać się do lekarzy w Rytwianach; 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że pani Marianna Stryszowska złożyła   

rezygnację z funkcji zastępcy Wójta Gminy; 

Wójt poinformował także o otrzymanej promesie na kwotę 1 360 tys. zł.  dla Gminy 

Rytwiany w związku z złożonym wnioskiem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji 

sieci wodociągowej. 

 

 

Pkt 7 

Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2020 – 2029. 

Zmiany w WPF przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 31 060 121,66 zł. Dochody 

majątkowe uległy zwiększeniu i wynoszą 3 065 000,96 zł. W dochodach majątkowych 

zmniejszono dochody pochodzące z dotacji otrzymanej z samorządu województwa  oraz 

zwiększono dochody ze sprzedaży majątku. Ogółem dochody wynoszą  34 125 122,62 

zł. Wydatki bieżące wynoszą 29 377 823,50 zł. Wydatki majątkowe po zmianach 

wynoszą 5 193 046,54 zł.  

Ogółem wydatki wynoszą 34 570 870,04 zł. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIII/165/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2020 – 2029 została podjęta  13 głosami „za”. Głosowało 13 radnych. 

Obecnych podczas głosowania 13 radnych. 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  



Zmiany w budżecie  gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk.  

Zmiany dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 47 571 zł; 

zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 456 zł; zmiany w planie wydatków o 

kwotę 30 197 zł.  Zmianie ulega załącznik  „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i poddał 

pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIII/166/20 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 r. została 

podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Obecnych 13 radnych podczas głosowania. 

 

 

Pkt 9 

Uchwała  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  

skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. Prokuratora 

Rejonowa  w Staszowie złożyła skargę na uchwałę Rady Gminy Rytwiany nr 

XXX/163/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia  przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rytwiany, 

warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie. Prokuratura zarzuca  

brak zróżnicowania stawek opłaty za korzystanie z przystanków w zależności od 

wielkości pojazdów  i  wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały. Gmina 

uznaje żądania skargi  ale tylko w  tym zakresie ponieważ brak jest podstaw  do 

stwierdzenia nieważności całej zaskarżonej uchwały. Obsługa prawna Gminy 

przygotowała projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  wraz z odpowiedzią  na skargę. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXXIII/167/20 w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z 

odpowiedzią na skargę została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.  Podczas 

glosowania obecnych 13 radnych. 



 
Pkt 10 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

-  Radny Andrzej Chłodnicki – w sprawie  uszkodzonych barierek przy moście w Kłodzie, 

Wójt  Gminy odpowiedział, że uszkodzenie barierek zostanie zgłoszone. 

-  Radny Sławomir Strycharz – w sprawach: problemu z zatrudnieniem świetlicowej, 

problemem z ogrzewaniem świetlic, ponownie zgłasza uszkodzenie lampy ulicznej  

w Podborku. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w świetlicach jest ogrzewanie elektryczne i jak jest 

potrzeba to należy  z niego korzystać. Uszkodzenie lampy  zostało zgłoszone, ale 

wykonawca nie reaguje. Wszystko wskazuje na to, że sprawa  będzie skierowana do 

sądu. 

-  Radny Krzysztof Drzazga – w sprawie dołożenie  lamp ulicznych przy ulicach Leśnej  

i  Połanieckiej. 

Wójt Gminy odpowiedział, że  zgłoszenia są  przyjmowane do realizacji sukcesywnie  

w zależności od posiadanych środków  na wymianę i dokładanie lamp. 

- Radny Jarosław Gil w sprawach:  uzyskania informacji na temat odbudowy dróg 

gminnych w Sichowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych;  drogi gminnej w 

Sichowie kierunku Podborka – zawężony pas drogi w wyniku zaorywania przez rolników. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w bieżącym roku nie było żadnych środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. Droga na tzw. Węgierce  zostanie sprawdzona i będzie 

wiadomo którzy rolnicy naruszyli pas drogowy. 

- Radna Aneta Szul  - w sprawie możliwości dzierżawy  przejazdów kolejowych.  

Wójt Gminy odpowiedział, że  zainteresowani mieszkańcy mogą występować  

o dzierżawę przejazdów kolejowych. Trzeba jednak spełnić określone w umowie warunki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim radnym za 

zbiórkę  pieniędzy na pomoc dla chorego Marcelka. Złożył wszystkim życzenia 

spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.  



 

Pkt 11 

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział  

i zamknął XXXIII sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                 Jerzy Gwizdowski 


