
                                        P r o t o k ó ł   z sesji nr  XXXVI/2013 

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 27 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny  radny Michał Rajca/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtys wsi zgodnie z listą obecności 

oraz zaproszeni goście: 

1/ Lidia Błąkiewicz – kierownik GSPZOZ w Rytwianach. 

2/ Magdalena Wołowiec – księgowa GSPZOZ w Rytwianach. 

3/ Dorota Gwizdowska – dyrektor GBP w Rytwianach. 

4/ Robert Wyrazik – dyrektor GCKSiIT w Rytwianach 

5/ Urszula Wójcicka – księgowa GCKSiIT w Rytwianach. 

 

II. Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rytwianach za 

2012 rok. 



5. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

2012 rok Gminnego Centrum Kultury, Sportu   i Informacji Turystycznej w 

Rytwianach. 

6. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej   w Rytwianach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z 

tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 

10. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok. 

11. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy 

Rytwiany w 2013 roku. 

12. Interpelacje i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

III. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do godz. 14.15. 

Radna Maria Woźniak przybyła na sesję o godz. 11.10, radna Irena Pogorzelska 

przybyła na sesję o godz. 11.35. 

 

Pkt 1 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski powitał wszystkich zebranych, 

stwierdził obecność  12 radnych, otworzył obrady sesji i przedstawił porządek 

obrad. 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami. 

 

Pkt 2 

 

Protokół z sesji nr XXXV został przyjęty bez uwag. 

 

 

Pkt 3 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował o pracy  pomiędzy sesjami: 

-  rozstrzygnięty został przetarg na  remonty dróg „powodziowych” /Strzegom, 
Strzegomek, Rytwiany/. Wykonawca robót będzie firma Dylmex. Istnieje 
możliwość poszerzenia zakresu robót w związku z oszczędnościami /różnica 
pomiędzy kosztorysem inwestorskim, a ceną wykonawcy/, 

- w zakresie przebudowy drogi 764 -  inwestor zwiększył o 1 mln złotych na 
środki na realizację tego  zadania. Wójt przypomniał, że zabezpieczone 20 mln 
złotych  po przeprowadzeniu przetargu okazała się niewystarczającą kwotą. 
Najniższa oferta za wykonanie zadania wynosiła około 21 mln złotych. Umowa z 
wykonawcą nie została jeszcze podpisana. W związku z przebudową drogi 764 
na najbliższej sesji przewidziana jest wizyta dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, a być może także marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, 

- w zakresie budowy boiska w Sichowie Dużym – wniosek o pozyskanie środków 
został pozytywnie oceniony, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o 
dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim oraz ogłoszony przetarg na 
realizację zadania, 

- od poniedziałku powinny rozpocząć się  prace przy realizacji II etapu 
kanalizacji ulicy Staszowskiej, 



 -  ogłoszony został przetarg na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z 
terenu gminy Rytwiany. 

Wójt poinformował radnych o tym, że do 20 maja br. Wpłynęły 1764 deklaracje 
mieszkańców gminy w sprawie odpadów komunalnych, 340 deklaracji nie 
zostało złożonych. W 694 złożonych deklaracjach są rozbieżności w liczbie 
mieszkańców poszczególnych nieruchomości, w porównaniu z danymi z 
ewidencji ludności. Działania  pracowników Urzędu będą zmierzały do ustalenia 
przyczyn rozbieżności. Rozpocznie się akcja przypomnienia o obowiązku 
złożenia deklaracji w stosunku do osób które nie wywiązały się z tego 
obowiązku. 

 

 

Pkt 4 

Pani Magdalena Wołowiec, księgowa Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach przedstawiła sprawozdanie 

finansowe z wykonania planu finansowego za 2012 rok. 

Na stratę w 2012 roku miały wpływ wydatki na usługi obce – badania. Pomimo 

zmniejszającej się liczby pacjentów – większa kwota została wydana na 

badania. W związku ze zmianą lekarza ginekologa były też pewne zawirowania z 

realizacją kontraktu w zakresie usług  w zakresie ginekologii. Analiza I kwartału 

bieżącego roku pokazuje, że jest już 100% realizacja kontraktu. Księgowa 

Magdalena Wołowiec zaznaczyła, że strata został pokryta ze środków własnych 

zakładu. Pani Magdalena Wołowiec zaznaczyła, że gospodarka finansowa 

zakładu jest prowadzona bardzo oszczędnie, wszystkie koszty są pod ścisłą 

kontrolą. 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz zwrócił uwagę, że oszczędności są ważne, ale 

ważne jest również pozyskiwanie przychodów, pozyskiwanie dobrych 

kontraktów. 

Radna Maria Woźniak zwróciła uwagę na to, że badania laboratoryjne są dla 

lekarza podstawą  do  diagnozy. Uważa, że  oszczędności  na badaniach to nie 

jest dobra droga. Zakład powinien pozyskiwać pacjentów. Zwiększenie ilości 

pacjentów może poprawić sytuację finansową. 



Księgowa Magdalena Wołowiec przyznała rację. Mówiąc o dużych wydatkach 

na badania miała na myśli  przypadki wystawiania zleceń na badania 

specjalistyczne, które nie powinny być wykonywane przez zakłady 

podstawowej opieki zdrowotnej. Nie chodzi o ograniczenie dostępu do badań. 

Chodzi o to aby  zlecać takie badania  pacjentom, które są określone dla   

podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Zlecenia na badania wysokospecjalistyczne powinny być wystawiane przez 

innych lekarzy. Są przypadki, że pacjent leczy się prywatnie u specjalisty, ale 

przychodzi do lekarza rodzinnego po skierowanie na wykonanie badań 

specjalistycznych. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  uważa, że należy zastanowić się, czy wystawianie 

skierowań na badania wysokospecjalistyczne jest zgodne  z kontraktem 

zawartym z NFZ. 

Księgowa Magdalena Wołowiec  odpowiedziała, że  jeżeli lekarz wystawi 

zlecenie na takie badania to pielęgniarka musi wykonać. Pani Magdalena 

Wołowiec zaznaczyła, że  sprawa  została wyjaśniona z lekarzami ośrodka i ma 

nadzieję, że w roku  bieżącym będzie lepiej. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zwrócił uwagę na firmę  

sprawdzającą stan techniczny urządzeń kominowych w 2012 roku. Zostały 

wydane zalecenia pokontrolne. Jest też oferta  tej firmy na  usunięcie 

nieprawidłowości. Przewodniczący  zapytał,  czy podmiot dokonujący wcześniej 

okresowych przeglądów  przewodów kominowych  też miał zastrzeżenia. Czy  

zakład skorzystał z przedstawionej oferty? 

Księgowa Magdalena Wołowiec odpowiedziała, że wcześniej nie było wszystko 

w porządku. Jeśli chodzi o ofertę to  sama poprosiła firmę „Słoneczko” o 

złożenie oferty. Ośrodek nie skorzystał z tej oferty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXVI/200/2013 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2012 została podjęta jednogłośnie, w 

obecności 14 radnych na sali obrad podczas głosowania. 



 

 

 

 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania  planu finansowego Gminnego centrum Kultury, 

Sportu i Informacji Turystycznej za 2012 rok przedstawiła księgowa Pani Urszula 

Wójcicka. 

Dyrektor Centrum Robert Wyrazik  poinformował radnych o stanie zatrudnienia 

/7,5 etatu/, zatrudnionych 9 osób. Dzięki dobrej współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w 2013 roku  w i refundacji kosztów w Centrum zatrudnionych 

było w ciągu roku 11 osób. Dyrektor poinformował o pozyskiwanych środkach 

finansowych z zewnątrz na dofinansowanie imprez plenerowych, zakup 

instrumentów, strojów i na prowadzenie warsztatów. Dyrektor Wyrazik 

poinformował o planowanych imprezach w 2013 roku tj.  Rytwiany na Cyfrowej 

Fali, Runo Leśne, Dożynki. 

Radna Maria Woźniak zapytała  z czego wynika różnica w kosztach opłat 

bankowych, przecież umowa określa wysokość opłaty. 

Księgowa Urszula Wójcik -  wzrosły opłaty za przelewy z 1,20zł do 1,30zł. 

Dyrektor Robert Wyrazik dodał, że koszty opłaty bankowej nie są wielkie, 

przekroczenie wynika z konieczności  pobierania zaświadczeń z banku a to 

wiąże się z opłatą. Zaświadczenia konieczne są do wniosków o dofinansowanie 

różnych projektów. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski pogratulował  pozyskiwania 

znacznych kwot środków z zewnątrz. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XXXV/201/2013 w sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Informacji 



Turystycznej w Rytwianach za rok 2012 została podjęta jednogłośnie, 13 

głosami w obecności 13 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

Radny Krzysztof Janik opuścił  salę obrad. 

 

 

Pkt 6 

 

Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rytwianach przedstawiła dyrektor Dorota Gwizdowska. Oprócz sprawozdania 

finansowego dyrektor przedstawiła także informację o imprezach 

organizowanych w ubiegłym roku przez GBP. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski pogratulował Pani dyrektor 

wzrostu czytelnictwa i dobrych działań wykraczających poza ramy czytelnictwa. 

Radna Maria Woźniak  przypomniała, że  właśnie w dniu dzisiejszym jest Dzień 

Samorządowca. Złożyła życzenia wszystkim pracownikom samorządowym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rytwianach za rok 2012 i zarządził głosowanie. Uchwała nr 

XXXVI/202/2013 została podjęta jednogłośnie, 13 głosami, w obecności 13 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach sesji od godz. 12.40 

do 12.55. 

 

Pkt 7 

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Rytwiany za 2012 rok przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk.  



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXVI/203/2013 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy za 2012 rok została podjęta jednogłośnie, 13 głosami, w obecności 13 

radnych  na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 8 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał:  

1/ uchwałę nr 29/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia  8 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o 

sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2012 rok wraz z 

informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego. Skład 

Orzekający  postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Wójta 

Gminy Rytwiany sprawozdania z wykonania budżetu, 

2/  wniosek Komisji rewizyjnej Rady Gminy Rytwiany w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Rytwiany, 

3/ informacje o stanie mienia Gminy, 

4/ uchwałę nr 46/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku 

komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Skład Orzekający  postanowił 

pozytywnie  zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 

2012 rok. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zabierając głos powiedział, że  2012 rok był pod 

względem finansowym bardzo trudny. Wszystkie zaciągnięte kredyty 

przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne. W 2012 roku  realizacja zadań 

inwestycyjnych była na niższym poziomie, ale wynika to z kończącego się 

dofinansowania inwestycji w ramach dużych programów. W latach 2013-2014 

będą realizowane inwestycji w ramach  małych projektów. Na 2015 rok można  

przymierzać się do nowych inwestycji. Wójt poinformował o nowych 

zamierzeniach inwestycyjnych na nowy okres  dofinansowania z Unii 



Europejskiej. Zamierzenia dotyczą inwestycji związanych z  budową sieci  

kanalizacji, oczyszczalni ścieków w Sydzynie, działań związanych z inkubatorem 

przedsiębiorczości, budową hali sportowej w Rytwianach, zwiększeniem 

efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. 

Wójt zwrócił uwagę na problem Gminy z  nieruchomościami po dawnych 

zakładach mechanicznych. Są tam duże zaległości w podatkach. Gmina 

praktycznie może zabezpieczać wierzytelności poprzez wpisy na hipotekę. Były 

próby zbycia nieruchomości przez właściciela, ale nieskuteczne. Potencjalni  

chętni do zakupu nieruchomości nie doszli do porozumienia z właścicielem. 

Wójt poinformował, że Gmina nie otrzymała około 60 tys. złotych z tyt. udziału 

w podatku dochodowym za 2012 rok. Uprzedził, że  2013 rok  będzie również 

trudny pod względem finansowym. 

Wójt podziękował Skarbnikowi Gminy i  pracownikom za dobrą pracę. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2012 rok i zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXVI/204/2013 została podjęta 

jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych. 

 

Radna Maria Woźniak opuściła obrady sesji. 

 

Pkt 9 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany wynikają z wcześniej 

wprowadzonych zmian do budżetu uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy marek sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXVI/205/2013  w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013 – 2027 została 

podjęta jednogłośnie 12 głosami w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 



Pkt 10 

Zmiany w budżecie Gmin y na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk. Zmiany dotyczą: zwiększenia  planu dochodów i wydatków o kwotę  

24 653 złotych, zmian w planie wydatków na kwotę 38 002 złotych, zmiany 

brzmienia załącznika nr 13 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 

2013r. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Uchwała  nr XXXVI/206/2013 

została podjęta jednogłośnie 12 głosami w obecności 12 radnych. 

 

Pkt 11 

 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska  poinformowała o ustawowym 

obowiązku uchwalania corocznie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 

Projekt programu został opracowany i przekazany do  zaopiniowania 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Staszowie oraz kołom łowieckim 

działającym na terenie gminy Rytwiany. Powiatowy Lekarz Weterynarii  

zaopiniował program negatywnie z uwagi na niewskazanie konkretnego 

schroniska zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt. Lekarz Weterynarii miał też zastrzeżenia do zapisu 

dotyczącego sposobu zmniejszenia populacji zwierząt poprzez sterylizację i 

kastrację.  Zgodnie z ustawą  sterylizacja i kastracja zwierząt wolno żyjących 

może odbywać się w przypadku skierowania ich do schroniska.  Biorąc pod 

uwagę negatywną opinię Lekarza Weterynarii wykreślono z projektu ten zapis.  

Z uwagi na to, że w województwie świętokrzyskim brak jest schronisk dla 

zwierząt  Gmina zawarła umowę z przedsiębiorcą prowadzącym hotel dla 

zwierząt, który zobowiązał się do przyjęcia wyłapanych zwierząt.  Sekretarz 

Gminy poinformowała, że opinia Lekarza Weterynarii nie jest dla Gminy 

wiążącą. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr  XXXVI/207/2013 w sprawie  przyjęcia 



programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Rytwiany w 2013 roku została podjęta jednogłośnie 

12 głosami, w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt   12 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Irena Pogorzelska zapytała czy ogłoszony został przetarg na odbiór  

odpadów komunalnych. 

Wójt odpowiedział, że ogłoszony, żadna oferta jeszcze nie wpłynęła. 

- Radny Zdzisław Cieślik zapytał, czy byłaby możliwość interwencji Gminy w 

sprawie  likwidacji starej sieci telekomunikacyjnej w Strzegomiu. 

Wójt odpowiedział, że zostanie  wysłane pismo do Telekomunikacji. 

-Radna Mieczysława Sikora – przypomina o 3 lampach oświetlenia ulicznego. 

 

Pkt 13 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Marek Sadowski  

         

                               


