
 

                                        P R O T O K Ó Ł   NR   XXXVI/2021 

                z   XXXVI sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  03.03.2021 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.14:09  do  godz.  15:14. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Artur Dzieciuch. 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady  Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał  klauzulę RODO  dotyczącą 

ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  otworzył XXXVI sesję Rady Gminy 

Rytwiany, powitał wszystkich  uczestników sesji. 

 

 

 



Pkt 2 

Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski stwierdził obecność 14 radnych  

i prawomocność obrad. 

 

 

Pkt 3 

Zatwierdzenie porządku obrad. 

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 zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
    8.        Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021 – 2029. 
    9.        Uchwała  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.     
  10.         Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. 
  11.         Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r. 
  12.         Uchwała w sprawie  podtrzymania stanowiska w sprawie skargi  na działalność Wójta Gminy Rytwiany. 
  13.         Sprawy różne i wolne wnioski. 
  14.         Zamknięcie sesji. 

 
 
  

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 14  głosami „za”. Obecnych podczas 

głosowania   14  radnych. 

 

 

Pkt 4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół z sesji nr XXXV został przyjęty bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za”. Podczas 

głosowania obecnych 14 radnych. 



 

Pkt 5 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że  uchwały podjęte na poprzedniej 

sesji (5 uchwał) zostały przesłane odpowiednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Wojewody Świętokrzyskiego oraz są realizowane na bieżąco. 

 

Pkt 6 

Informacja Wójta o pracy między sesjami.   

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o pracy w okresie między sesjami,  

a mianowicie: 

- trwają prace przy rewitalizacji Rytwian lecz w zmniejszonym zakresie ze względu na 

warunki pogodowe, 

-  w najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa drogi w miejscowości Pacanówka, 

- Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania od przetargu 

złożonego przez jednego z oferentów, podtrzymała decyzję komisji przetargowej  

w sprawie wyboru wykonawcy  do realizacji zadania  przebudowy oświetlenia ulicznego, 

- trwają ostatnie prace przygotowawcze  do rozpoczęcia  realizacji zadania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- zakończone zostały prace przy budowie hydroforni przy ulicy Klasztornej  

w Rytwianach, 

- nie ma  rozstrzygnięć dotyczących złożonych wniosków  o dofinansowanie zadań  

w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych 

 

 

 

 



Pkt 7 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Dotyczą 

one: zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 000 złotych; zmian w planie 

dochodów na kwotę 2 000 złotych; zmian w planie wydatków na kwotę 18 742 złotych; 

utworzenia w budżecie ogólnej rezerwy w wysokości 144 000 złotych; zmian w 

zadaniach inwestycyjnych rocznych; zmian w limitach wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXVI/179/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Głosowało 14 radnych. Obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2021 – 2029. 

Zmiany przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Dochody bieżące po 

wprowadzonych zmianach wynoszą 30 197 349,36 złotych. Dochody majątkowe są bez 

zmian. Ogółem dochody wynoszą 33 951 376,44 złotych. 

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 29 203 147,68 złotych. Wydatki majątkowe bez 

zmian i wynoszą 6 786 538,81 złotych. Ogółem wydatki wynoszą 35 989 686,49 złotych. 

Wielkość przychodów, rozchodów bez zmian. W wykazie  przedsięwzięć zostały 

zmienione łączne nakłady finansowe w poszczególnych zadaniach (dostosowano kwoty 

poniesionych wydatków zgodnie z wykonaniem w 2020 r.). 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXVI/180/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2021 – 2029 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Głosowało 

14 radnych. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. 



 

 

 

Pkt 9 

  Uchwała  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 Fąfara.  

 Wyrokiem z dnia 8 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

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

z dnia 24 stycznia 2019 r.  nr V/31/19, które to przepisy przewidywały wymóg quorum na 

zebraniu wiejskim mieszkańców sołectw Gminy Rytwiany, na którym dokonywany jest 

wybór sołtysa i rad sołeckich. W ocenie Sądu ustawa o samorządzie gminnym nie 

przewiduje możliwości wprowadzenia quorum na zebraniu, na którym dokonywane są 

wybory organów sołectwa. Stwierdzenie nieważności uchwały w tym zakresie wymaga 

uchwalenia przez Radę Gminy nowych przepisów, które uzupełnią statuty sołectw o 

regulacje dotyczące wyborów organów sołectwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada 

gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Projekt 

uchwały został poddany konsultacjom społecznym  przeprowadzonym na podstawie 

Uchwały Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 listopada 2020 r. nr XXXII/163/20. 

Mieszkańcy nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXXVI/181/21 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 jednogłośnie 

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

 

Pkt 10 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. 



 

Uzasadnienie do obu projektów uchwał w sprawie petycji przedstawił Sekretarz Gminy 

Tomasz Fąfara. 

 

W dniu 11 grudnia 2020 r. i w dniu 15 grudnia 2020 r. do Rady Gminy wpłynęły dwie 

petycje, w której podmioty wnoszące postulują o przyjęcie przez Radę uchwały w 

przedmiocie zakazu dyskryminowania mieszkańców Rytwiany z jakiejkolwiek przyczyny.  

Petycje zostały wniesione poprzez wiadomość e-mail i nie były podpisane podpisem 

kwalifikowanym ani podpisem zaufanym.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa petycja składana w formie pisemnej 

powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem 

wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - 

przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu 

wnoszącego petycję. Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany po przeanalizowaniu petycji 

od strony formalnej pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. wezwał podmiot wnoszący do 

opatrzenia petycji stosownym podpisem w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego 

wezwania. Jednocześnie poinformował, że w razie nieuzupełnienia braków petycja nie 

zostanie rozpatrzona . Wezwanie zostało doręczone podmiotowi wnoszącemu w dniu 

11.02.2021 r. W ustawowym terminie podmiot wnoszący nie opatrzył petycji stosowanym 

podpisem. Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  na posiedzeniu w 

dniu 02.03.2021 r. zarekomendowała Radzie podjęcie uchwały stwierdzającej 

pozostawienie obu petycji bez rozpatrzenia.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXXVI/182/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 

2020 r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Głosowało 14 radnych. Obecnych 

podczas głosowania 14 radnych. 

  

Pkt 11 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały  przedstawione zostało w punkcie 10 porządku obrad. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy  Gwizdowski odczytał projekt uchwały i podał pod 

głosowanie. Uchwała nr XXXVI/183/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 

2020 r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Głosowało 14 radnych. Obecnych 

podczas głosowania 14 radnych. 

 

Pkt 12 

Uchwała w sprawie  podtrzymania stanowiska w sprawie skargi  na działalność Wójta 

Gminy Rytwiany. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. 

 

Prokuratura Rejonowa w Staszowie przekazała kopię pisma mieszkańca Gminy 

Rytwiany z dnia 18 listopada 2020 r. – jako skargę na czynność wójta. Jest to kolejna 

skarga tego samego mieszkańca, w której podnoszone są  takie same zarzuty. Po 

przeanalizowaniu treści pisma Przewodniczący Rady Gminy zdecydował nadać bieg 

pismu w trybie postępowania skargowego. W dniu 2 marca 2021 r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rytwiany. Komisja 

przeanalizowała skargę, stwierdzając iż w ponowionej skardze nie wskazano żadnych 

nowych okoliczności. Wobec powyższego Komisja rekomendowała podjęcie uchwały o 

podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w uchwale XVIII/95/19 z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany oraz w Uchwale nr 

XX/112/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi  na 

działalność Wójta Gminy Rytwiany. Zgodnie z art. 239 § 1 kpa w przypadku gdy skarga, 

w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności 

- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z 

odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  dodał, że mieszkaniec Strzegomka, który w latach 

90-tych wpłacił określoną  kwotę  pieniędzy dla Społecznego Komitetu Budowy 

Wodociągu z przeznaczeniem na budowę wodociągu. Ponieważ przyłącze do chwili 

obecnej nie zostało wykonane mieszkaniec  domaga się zwrotu środków i podłączenia 

do sieci wodociągowej. Gmina nie dysponowała  środkami  wpłaconymi  przez 

mieszkańca. Żądanie zwrotu pieniędzy powinno być skierowanie do Społecznego 

Komitetu Budowy Wodociągu.  Przyłącza prawdopodobnie nie wykonano z powodu 

konfliktu sąsiedzkiego. Sąsiad skarżącego nie pozwolił na przeprowadzenie wodociągu. 



Skarżący został poinformowany, że Gmina  może budować  wodociąg, ale wykonanie 

przyłącza do posesji  nie jest zadaniem Gminy. Skarżący został poinformowany o 

możliwości załatwienia sprawy podłączenia swojej posesji do wodociągu (zlecenie 

opracowania odpowiedniej dokumentacji  na przyłącze, wystąpienie do sądu o uzyskanie 

pozwolenia na przeprowadzenie przyłącza przez działkę sąsiada), z czego jak do tej pory 

nie skorzystał. Mieszkaniec Strzegomka  wystosował do  Urzędu Gminy dużo pism w tej 

sprawie i na każde z tych pism otrzymał odpowiedź. Rada Gminy podejmowała też 

uchwały  w sprawie skarg na działalność wójta, składanych przez tego mieszkańca 

Strzegomka. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXVI/184/21 w sprawie  podtrzymania stanowiska w sprawie skargi  na 

działalność Wójta Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. 

 

Pkt  13 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach:  1) budowy mostu w Podborku (czy są 

konkrety); 2) terminu rozpoczęcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że budowę oczyszczalni ścieków  będzie 

można rozpocząć  za około 1 miesiąc. Co do budowy mostu w Podborku  nie ma nowych 

informacji. W ostatnim czasie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem 

Powiatowym w Staszowie i właścicielami działek przez które poprowadzony jest 

tymczasowy objazd.  Starostwo Powiatowe czyni starania w celu pozyskania środków na 

odbudowę mostu. Do tej pory nie ma rozstrzygnięcia dotyczącego przyznania pomocy 

finansowej. 

- Radna Irena Pogorzelska – w sprawie  remontu przejazdów i chodnika w Święcicy. 

Mieszkańcy są lekceważeni bezczynnością Starostwa w tej sprawie. Radna 

podziękowała mieszkańcom Święcicy za okazaną pomoc na leczenie Marcelka. 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że za remont wjazdów na posesje i  chodnika 

przy drodze powiatowej w Święcicy odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych. 

Wniosek o remont zostanie wystosowany ponownie. 

- Radny Sławomir Strycharz zaproponował aby zaprosić przedstawicieli Zarządu Dróg 

Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie, sprawdzić sytuację  

uszkodzonych przejazdów i chodnika  w Święcicy. Radny podziękował mieszkańcom 

Pacanówki za okazaną pomoc dla Marcelka. 

- Radna Irena Pogorzelska poinformowała, że  komisje już były w terenie kilka razy. Brak 

działań ze strony Starostwa i Zarządu Dróg. 

- Radny Sebastian Bryk – prosi o skierowania wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych 

w sprawie  remontu chodnika przy ulicy Klasztornej w Rytwianach. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się do zebrania pieniędzy potrzebnych  na leczenie Marcelka. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 

złożył  najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom. Do życzeń dołączyli wszyscy 

panowie obecni na sesji. 

 

Pkt  14 

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim za udział  

i zamknął XXXVI sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Jerzy Gwizdowski 

 

 


