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

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

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny radny Zdzisław          
Cieślik/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

Ponadto w sesji uczestniczyli przedstawiciele: Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich Pan Andrzej Kraiński i Firmy „Skanska” Pan Marcin Kasprzyk. 

 

II. Porządek obrad przesłany radnym w zaproszeniach na sesję: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 
5. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok. 
6. Interpelacje i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

III. Przebieg obrad: 
 
Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do 12.55. Radna Irena Pogorzelska 
przybyła na sesję o godz. 11.10. 



 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski powitał wszystkich zebranych, 

otworzył obrady sesji i przedstawił porządek obrad proponując dodanie do 

porządku obrad jako punktu 6 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania „Razem 

Bezpieczniej w Powiecie”. 

Radni przyjęli jednogłośnie /13 głosami/  porządek obrad wraz ze zmianą. 

Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 
5. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Staszowskiemu na realizację zadania „Razem Bezpieczniej w Powiecie”. 
7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 Pkt 2 

Protokół z sesji nr XXXVII został przyjęty bez uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił przedstawiciela 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o informację na temat 

przebudowy drogi 764. 

Pan Andrzej Kraiński poinformował zebranych o zakresie planowanych robót 

przy przebudowie drogi. Inwestycje będzie realizowana po starym śladzie drogi, 

wszystkie prace będą wykonywane w ramach istniejącego pasa drogi. Zadanie 

obejmuje  nową nawierzchnię, budowę chodników po jednej stronie drogi, 



odwodnienie. Tam gdzie będą chodniki – przewidziana jest kryta kanalizacja 

deszczowa. Szerokość  drogi będzie od 6,5 do 8m.b., szerokość chodników 2 

m.b. 

Radny Jerzy Gwizdowski zapytał czy  kanalizacja deszczowa sprawdzi się przy 

nawalnych deszczach? 

Pan Kraiński odpowiedział, że  nie będzie problemu z odprowadzeniem wody. 

Radna Maria Woźniak zapytała: 

- czy przy przebudowie drogi uwzględniono poprawę drożności przepustu pod 

drogą, którym płynie Moczydlanka? 

- czy można zapoznać się z projektem inwestycji ? 

- jak będzie wyglądał ruch pojazdów podczas remontu? 

Pan Andrzej Kraiński odpowiedział, że dokumentacja dotycząca inwestycji jest 

dostępna na stronie internetowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. 

Co do  przepustu pod drogą  Pan Andrzej Kraiński  stwierdził, że wszystkie 

przepusty są zamulone. Ich drożność jest na poziomie 70-80%. Są przypadki 

zasypania rowów melioracyjnych. Udrożniona zostanie cała sieć 

odprowadzająca wodę i nie powinno być problemów. 

Przedstawiciel wykonawcy Pan Marcin Kasprzyk poinformował, że opracowany 

został i plan organizacji ruchu na czas remontu. Zostanie ograniczony tonaż – 

do 12 ton. Dla tych samochodów będzie wyznaczony objazd. Będą duże 

utrudnienia w ruchu, ale jest to nieuniknione. Ruch będzie sterowany 

sygnalizacją świetlną. Większość prac będzie wykonana w bieżącym roku. 

Planowane zakończenie zadania – sierpień 2014. 

- Radna Maria Woźniak  zwróciła uwagę , że w związku z objazdami  nastąpi 

obciążenie dróg gminnych. Natężenie ruchu na drogach gminnych spowoduje 

ich „rozjeżdżenie”. Czy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje 

partycypację w kosztach   remontu  tych dróg? 

Przedstawiciel ŚZDW Andrzej Kraiński odpowiedział, że inwestor nie będzie 

wyznaczał  objazdów drogami gminnymi. Zostanie  ustawiona sygnalizacja 



świetlna na remontowanej drodze i przejazd będzie możliwy. Będą tylko 

utrudnienia. Inwestor nie może ponosić odpowiedzialności za to, że ludzie będą 

jeździć drogami gminnymi. Nie przewiduje partycypacji w kosztach  naprawy 

tych dróg. 

Wójt – Grzegorz Forkasiewicz uważa, że  nie będzie wielkiego problemu. Na 

większości dróg gminnych ustawione są znaki ograniczające tonaż pojazdów. 

Most „na Pluskawie” jest wąski i nie sądzi aby  próbowały przejeżdżać tam 

samochodami ciężarowymi. Będzie wzmożony ruch pojazdów osobowych. 

- Radny Michał Rajca – prosi o wystąpienie do Policji w celu  zwiększenia  

kontroli kierowców przemieszczających się ulicą Kościuszki i Niwy. 

- Radny Jerzy Gwizdowski  zapytał czy byłaby możliwość oznaczyć sygnalizacją 

świetlną /migające światło/ dwóch najważniejszych przejść dla pieszych w 

Kłodzie i Rytwianach? 

Pan  Andrzej Kraiński poinformował, że „aktywne przejścia dla pieszych” nie są 

ujęte w kontrakcie. Gmina powinna wystąpić z wnioskiem do Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z takim wnioskiem. Koszt oznakowania 

jednego przejścia dla pieszych to około 20 tys. złotych. 

- Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w związku z  tym, że chodniki będą 

miały 2 metry szerokości przewidziany jest pas dla rowerów? 

Pan Andrzej Kraiński – nie będzie pasa dla rowerzystów. Będą pasy boczne. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  poinformował, że  Urząd jest w posiadaniu 

wykresu liniowego inwestycji. 

Radny Krzysztof Janik zapytał, czy zatoki autobusowe będą odnowione i czy są 

przewidziane dodatkowe oprócz istniejących oraz czy istnieje możliwość 

zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji o budowę chodnika na odcinku 

Szczeka – Niedziałki? 

Pan Andrzej Kraiński odpowiedział, że  zatoki będą odnowione, są wskazane  

lokalizacje 2 nowych zatok. Nie ma możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego 

inwestycji o budowę chodnika. W późniejszym terminie Gmina może podjąć 

budowę chodnika. 



 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz stwierdził, że wnioskowanie o poszerzenie zakresu 

robót po wykonanej procedurze przetargowej na wykonawstwo jest trudne do 

realizacji. Wszystkie samorządy łącznie z wojewódzkim mają trudności 

finansowe. 

Wójt zapytał przedstawiciela ŚZDW czy są przypadki wejścia z ogrodzeniami w 

pas drogowy ? Pan Kraiński odpowiedział, że jest kilka takich przypadków. 

Wójt zapytał co będzie z  ułożonym chodnikiem przy ulicy Staszowskiej w 

Rytwianach? Przedstawiciel ŚZDW odpowiedział, że kostka zostanie przełożona.  

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował gościom za udział w sesji. 

 

Pkt 3 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych o pracach Urzędu 

w okresie miedzy sesjami, a mianowicie o: 

-  pracach związanych ze sporządzaniem protokołów z oszacowania i wysokości 

szkód w gospodarstwach spowodowanych przez nawalne deszcze. Złożony 

został wniosek do Instytutu Meteorologii o określenie współczynnika opadów. 

Jeżeli opady osiągnęły współczynnik 4 to będzie podstawą do podejmowania 

starań o pomoc dla poszkodowanych, 

-  wynikach egzaminów w gimnazjach. Gimnazjum w Rytwianach ulokowało się 

na 4 pozycji w powiecie, 

-  otrzymanym piśmie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, z 

którego wynika, że  nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko w miejscu planowanego usytuowania punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

- nowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram 

zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Rytwiany. PGKiM Staszów 

dostarczy mieszkańcom harmonogram odbioru odpadów oraz worki na odpady 



segregowane. Odbiór odpadów z poszczególnych gospodarstw domowych 

będzie odbywał się na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców, 

- rozstrzygniętym przetargu na obsługę kredytu konsolidacyjnego. Został 

wybrany BS Staszów.  Koszt obsługi kredytu będzie mniejszy o 1,5 mln złotych 

od planowanego. 

 

Pkt 4 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany w WPF związane są ze zmianami w 

budżecie. Do budżetu wprowadzone zostały projekty: Aktywna Kobieta z 

finansowaniem na 2013 rok w wysokości  165 000 złotych oraz zadania do 

finansowania na rok następny tj. Rytwiany – mobilny samorząd o wartości 

15 252 zł;  Vademecum turystyczne  Gminy Rytwiany o wartości 13 125 złotych. 

Wójt  wyjaśnił, że w ramach projektu Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany  

wydane zostaną książeczki o Gminie Rytwiany. 

 Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXVIII/109/2013 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027 została 

podjęta jednogłośnie  14 głosami, w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

Pkt 5 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany 

wynikają z wprowadzenia do budżetu na 2013 rok projektu Aktywna Kobieta, a 

także udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na  realizację  

zadania „Razem Bezpieczniej w Powiecie”. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że Komendant Powiatowy Policji w 

Staszowie zwrócił się z prośbą do samorządów powiatu staszowskiego o 



dofinansowanie programu „Razem bezpieczniej w Powiecie”. Samorządy 

ustaliły, że udzielą pomocy w kwocie 1000 złotych każdy. Zgodnie z przepisami 

prawa środki na realizację zadania powinny zostać przekazane za 

pośrednictwem Powiatu. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXVIII/110/2013 w sprawie  zmian w 

budżecie Gminy na 2013 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w 

obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania 

„Razem Bezpieczniej w Powiecie”. Uchwała nr XXXVIII/111/2013 została 

podjęta  jednogłośnie  14 głosami, w obecności 14 radnych podczas 

głosowania. 

 

Pkt 7 

 

W interpelacja i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych o  złożeniu wniosku do 

sądu o ogłoszenie upadłości Spółki Styrpom. Jest to największy dłużnik Gminy. 

Istnieje ryzyko, że nie będzie środków finansowych na prowadzenie likwidacji i 

Gmina może zostać poproszona o wpłatę zaliczki. Wtedy należy zastanawiać się 

czy podejmować dalsze kroki i zrobić rozeznanie co do kosztów. 

- Radna Zofia Mazanka poprosiła o przydzielenie koparki na dwa – trzy dni w 

celu dokończenia prac w Sichowie Dużym, 



- Radny Jacek Pytko wnioskuje o skierowanie dwóch pracowników Zakładu 

Komunalnego na kurs obsługi koparki  i zamontowanie do koparki  urządzenia 

GPS, 

Wójt – oprócz tego do koparki należy wlewać paliwo. 

- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  zapoznał radnych z treścią 

pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach w sprawie 

przyznania w dniu 06.06.2013r.  dotacji w kwocie 50 430 złotych na 

dofinansowanie prac techniczno- renowacyjnych w Kościele Pokamedulskim w 

Rytwianach. 

- Radny Michał Rajca zapytał: 

- czy drgnęło coś w sprawie progów zwalniających na ulicy Kościuszki? 

- czy będzie kontynuowane koszenie trawy? 

- czy byłaby możliwość utwardzenia kamieniem  ulicy Brzozowej? 

oraz zgłosił pojawiające się wgłębienia  w nawierzchni ulicy Kościuszki. 

Wójt odpowiedział, że na zamontowanie progów zwalniających nie ma środków 

finansowych. Koszenie trawy będzie kontynuowane. 

Radna Maria Woźniak – zgłosiła ulicę Długą do remontu. 

Wójt odpowiedział, że ulica Długa jest na liście „powodziowej”. 

- Radny Jacek Pytko  poprosił o rozważenie możliwości umorzenia chociaż I raty 

zobowiązań podatnikom poszkodowanym poprzez podtopienia. 

Wójt odpowiedział, że należy wskazać, które wydatki z budżetu zredukować. 

Zmniejszą się dochody i w takiej sytuacji trzeba zredukować wydatki. 

- Radna Maria Woźniak  zapytała, czy wykonane zostały zalecenia pokontrolne 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wobec Ośrodka Zdrowia w Rytwianach? 

Wójt odpowiedział, że nie ma środków finansowych. Urząd Gminy może  

skierować do pomocy pracowników z grupy. 

- Radny Michał Rajca powiedział, że należy zastanowić się nad zatrudnieniem 



doktora Gwizdaka. 

 

Pkt 8 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska 

Kier. USC                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                        Marek Sadowski 

 

 


