
                                        P r o t o k ó ł    XXXIV/2013 

z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 marca 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. 

5/ Sołtys wsi zgodnie z listą obecności. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 
6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 

roku. 
8. Podjęcie uchwały w/s wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2013-2018. 
9. Podjęcie uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany. 
10. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy. 
11. Interpelacje i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

 



I. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji trwały  od godz. 11.05 do godz. 12.50. W sesji uczestniczyło 14 

radnych, nieobecny radny Zdzisław Cieślik. 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych , stwierdził prawomocność obrad  i przedstawił porządek 

obrad. 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie w obecności 14 radnych na 

sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 2 

 

Protokoły z sesji nr XXX i XXXIII zostały zatwierdzone bez uwag. 

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił o odczytanie protokołu z 

posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw i Społecznych 

odbytego w dniu 21 lutego 2013 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z posiedzenia Komisji 

Edukacji odbytego w dniu dzisiejszym zostanie odczytanie podczas omawiania 

tematów zawartych w punktach 8 i 9 porządku obrad. Protokół z posiedzenia 

Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu dzisiejszym zostanie odczytany 

podczas omawiania  tematu zawartego w punkcie  7 porządku obrad.   



 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof Janik odczytał protokół z posiedzenia komisji odbytego  w dniu  21 

lutego 2013 roku.  Na posiedzeniu   omawiano następujące sprawy: 

- wypracowanie formuły konkursu dla szkół z okazji obchodów Dnia Dziecka w 

gminie Rytwiany, zwiększenia  pensum godzin dla psychologa i pedagoga 

szkolnego, zwiększenia ilości godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół. 

 

Pkt 4 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  poinformował zebranych o pracy w okresie 

między sesjami, a mianowicie o: 

- Realizacji  projektu zagospodarowania ruin zamku w Rytwianach. Przetarg 

został rozstrzygnięty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „Generics” na 

kwotę 1199tys. złotych. Jest to kwota poniżej połowy kosztorysu 

inwestorskiego. Mamy zapewnione 60% dofinansowania zadania z zewnątrz. 

Zostanie podpisana umowa z wykonawcą, zakończenie realizacji zadania – lipiec 

przyszłego roku. 

- Otrzymaniu od Wojewody Świętokrzyskiego kolejnej promesy na 300tys. 

złotych na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź. Aby skonsumować te 

pieniądze należy zabezpieczyć dodatkowo udział własny.  Środki planowane są 

na odbudowę dróg: w Strzegomku, Szczece, Rytwianach /ulica Wąska i 

Piaskowa/. 

Wójt poinformował, że  powoli kończy się lista dróg ujętych w  protokołach 

powodziowych. Gmina może  starać  się  jeszcze o dofinansowanie odbudowy 

dróg: Kłoda –Rzym, Rytwiany – droga wzdłuż lotniska, Ruda – odcinek w stronę 

ujęcia wody.  

 

- Przygotowywanym wniosku z programu „Kapitał Ludzki” na dodatkowe zajęcia 

w szkołach. Będzie duża konkurencja. 



- Złożonym wniosku na dodatkowe zajęcia „basenowe” i przyznaniu przez 

Ministra Sportu  16 tys. złotych. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że Świętokrzyski  Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił  do Urzędu Gminy z wnioskiem o 

wydanie pozwolenia na wycięcie drzew w pasie drogi 764. 

Radny Krzysztof Janik zapytał, czy jest ustalony zakres rzeczowy robót. Chodzi o 

lewoskręty. 

Wójt odpowiedział, że  inwestycja będzie realizowana w dotychczasowym pasie 

drogi w oparciu o zgłoszenie  skierowane do Wojewody. Przewidziane są 

chodniki dla pieszych po jednej stronie drogi, wykonanie odwodnienia i 

przepustów oraz położenie nowego dywanika bez wymiany podłoża. Przy tej 

szerokości pasa drogi nie zmieszczą się „lewoskręty”. 

Wójt Gminy poinformował o trwających rozmowach w sprawie zawarcia 

porozumienia pomiędzy Gminami: Oleśnica, Pacanów, Rytwiany, Hotelem 

Rytwiany oraz stowarzyszeniami:  Dom i Biblioteka w Sichowie,Stowarzyszenie 

Żródło w Rytwianach, Aktywna Kłoda. Celem zawartego porozumienia byłoby 

wyznaczenie, opisanie ścieżek rowerowych, wydanie folderów. 

- Odbywają się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy 

informowani są o nowych zasadach gospodarki odpadami. Wójt  poinformował, 

że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach dała możliwość 

wprowadzenia ulgi dla  wieloosobowych rodzin i gmina będzie chciała taką ulgę 

zastosować. Gospodarstwa domowe zostaną wyposażone  w worki na odpady. 

Założenia są takie, że opłata za odpady będzie pobierana  tak jak podatek przez 

sołtysów. 

 

 

 

 

 

 



Pkt 5 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do 

wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w/s wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. 

Uchwała nr XXXIV/184/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027 została podjęta 14 głosami, w 

obecności 14 radnych na sali  obrad. 

 

Pkt 6 

 

Zmiany w budżecie Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany spowodowane są: otrzymaniem dotacji  na odbudowę dróg, 

zmniejszeniem subwencji oświatowej, przesunięciami środków w celu 

zabezpieczenia udziału własnego na odbudowę dróg powodziowych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXIV/185/2013 w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na 2013 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami. 

 

Pkt 7 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił  przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów Stanisława Głowackiego o przedstawienie opinii 

komisji na temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

Komisja negatywnie zaopiniowała tworzenie funduszu sołeckiego. 

Pytań i dyskusji nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXIV/186/2013 w sprawie nie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami w obecności 14 radnych. 

 

Pkt 8 

Wprowadzenia do uchwały w sprawie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2013-2018 dokonała  Bożena 

Guła inspektor ds. nieruchomości i rolnictwa. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof  Janik przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie programu. 

Dyskusji i pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXIV/187/2013  w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 

2012-2018 została podjęta 14 głosami w obecności 14 radnych. 

 

Pkt 9 

 

Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof Janik przedstawił pozytywną opinię komisji  do projektu uchwały w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Rytwiany. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXIV/188/2013 w sprawie zasad 



wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Rytwiany została podjęta 14 głosami w obecności 14 radnych na sali obrad. 

 

Pkt 10 

 

W związku ze złożoną skargą  przez Panią Barbarę Kochanowską na 

postępowanie Wójta Gminy Rytwiany polegające na lekceważeniu i nękaniu 

skarżącej w sprawie dotyczącej opodatkowania za 2012 rok –  radni otrzymali 

wyjaśnienie Wójta. Wójt Grzegorz Forkasiewicz oświadczył, że w działaniach ze 

strony Urzędu nie ma żadnego nękania i lekceważenia. 

Radna Maria Woźniak – uważa, że opisane w informacji działania Urzędu są 

prawidłowe. Zastanawia  kwota zaległości 9 złotych. Proponuje umorzyć  

zaległość ze względu na niską kwotę. Radna zaoferowała także inne rozwiązanie 

- zapłatę  tej kwoty z własnych środków.    Uważa, że należy przeprowadzić 

kontrolę nieruchomości i ustalić wymiar podatku na 2013 rok. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz – umorzenie podatku dokonuje się według 

określonej procedury, należy zbadać sytuację materialną danej osoby, bo 

narażamy się na zarzut niegospodarności ze strony Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

Sekretarz  Marianna Stryszowska -  Pani Kochanowska jest w stanie odwołać się 

od decyzji umarzającej podatek. W przeszłości była sytuacja że nie była 

zadowolona z decyzji pozytywnej dla stron. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał  projekt uchwały 

uznającej skargę za niezasadną  i zarządził głosowanie.  Uchwała nr 

XXXIV/189/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

została podjęta  14 głosami, w obecności 14 radnych na sali obrad podczas 

głosowania. 

 

 

 



 

Pkt 11 

 W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radna Zofia Mazanka – w sprawie  zniszczonej drogi powiatowej Sichów –

Pacanówka. 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz  odpowiedział,  że planowany jest przegląd  

wszystkich dróg.  

- Radna Lidia Dziuba – prosi o ustawienie kosza na śmieci  przy przystanku. 

Dzieci zaśmiecają pobliską posesję. 

Wójt – kosz zostanie zamontowany. 

- Radny Lech Kędzierski -  zapytał o możliwość wykonania chodnika przy ulicy 

Radziwiłła  /od hotelu w kierunku stawów/ . 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  –  jest to droga powiatowa. Z rozmowy ze Starostą 

wynika, że wykonanie chodnika  może się odbyć tylko przy partycypacji naszej 

Gminy w kosztach.  

- Radna Maria Woźniak – zgłosiła uszkodzenie drogi po budowie linii 

światłowodu w pobliżu posesji P. Switka /ulica Długa w Rytwianach/. 

- Radny Jerzy Gwizdowski – przypomina o wniosku mieszkańców   dotyczącym 

„Moczydlanki”. 

- Radna Mieczysława Sikora – przypomina o  potrzebie zamontowania 3 lamp 

ulicznych w Kłodzie. 

- Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o otrzymaniu pisma 

z Urzędu Marszałkowskiego  dotyczącego  określenia  5 zadań inwestycyjnych o 

wartości około 1 mln złotych każde. Potrzebne jest to do określenia priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach „nowego rozdania środków 

unijnych” na lata 2014 – 2020. Wójt poprosił radnych o zgłaszanie  propozycji 

inwestycji w naszej Gminie. 



- Wójt Gminy zapoznał radnych z treścią pisma Telekomunikacji Polskiej  

dotyczącego  budowy sieci telekomunikacyjnej  na terenie gminy Rytwiany. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poinformował, że pani Maria 

Woźniak złożyła pismo odnoszące się do wypowiedzi Przewodniczącego  Rady 

pana Marka Sadowskiego na sesji w dniu 20 lutego 2013r. dotyczącej apelu o 

nieuprawianie polityki na sesjach. 

Radna Maria Woźniak  oświadczyła, że nie zgadza się z krytyką 

Przewodniczącego Rady Gminy. Nie należy do żadnej partii politycznej, a więc 

nie może uprawiać polityki. Chętnych zaprosiła  do zapoznania się z pisemnym 

wyjaśnieniem złożonym na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

 

Pkt 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U.Marczewska       

kier. USC                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                 Marek  Sadowski 


