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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 24 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecni radni: Michał Rajca, 
Jacek Pytko/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

4/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

II. Porządek obrad sesji: 

 

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 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia  Jeleniowsko -
Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

5. Interpelacje i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

III. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do godz. 11.55. 

 

 



Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został  

zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami w obecności 12 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. Radny Krzysztof Janik opuścił na chwilę salę obrad. 

 

Pkt 2 

Protokół z sesji nr XXXVIII został zatwierdzony bez uwag. 

 

Pkt 3 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił informację o pracy w okresie 

między sesjami, a mianowicie: 

- rozpoczętej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 764. Prace postępują od 

strony Niedziałek w kierunku Rytwian. Trzeba liczyć się z dużymi utrudnieniami 

w ruchu pojazdów, 

- w ramach usuwania skutków powodzi trwa przebudowa 5 odcinków dróg: w 

Rytwianach ulice Wąska i Pałacowa, w Szczece, w Strzegomiu i Strzegomku. 

Termin zakończenia  prac planowany jest na 31.08.2013r., 

- zakończonej w terenie pracy komisji  ds. szacowania szkód. Trwają prace nad  

przygotowaniem protokołu zbiorczego. Przekazany został do Wojewody 

protokół ze strat w infrastrukturze drogowej. Jest odpowiednia opinia z 

Instytutu Meteorologii. Urząd czeka na komisję Wojewody która będzie oceniać 

straty w infrastrukturze drogowej, 

-  dokonany został przez nadzór budowlany odbiór zbiornika wody w Rudzie i 

kanalizacji w Rytwianach /ulica Klasztorna/. 



- trwają prace związane z rewitalizacją  placu wokół ruin zamku w Rytwianach. 

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z pozwoleniem na budowę i 

wytycznymi Konserwatora Zabytków. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  poinformował radnych o  wizycie w Urzędzie 

Gminy przedstawicieli firmy zainteresowanej budową siłowni wiatrowych na 

terenie Gminy Rytwiany. Po wakacjach  zostanie zorganizowane spotkanie z 

przedstawicielami firmy   w tej sprawie. 

Wójt poinformował radnych, że Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 

przekazało informację, że będzie możliwy  nabór wniosków jeszcze w ramach 

PROW 2007-2013. Gdyby była taka możliwość można by złożyć wniosek o 

dofinansowanie budowy wodociągu /ulica Długa/. 

 

 

Pkt  4 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz dokonując poinformował, że Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zwrócił się z prośbą o 

zaopiniowanie  projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Obszar ten dotyczy właściwie obszaru Strzegomia i Strzegomka. W 

projekcie uchwały zaproponowano złagodzenie zakazów obowiązujących w 

obszarach chronionego krajobrazu. Uszczegółowiono także przebieg granic 

Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Granice sołectw 

zostały zastąpione odpowiadającymi im granicami obrębów ewidencyjnych.  

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXIX/212/2013 w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej 

wyznaczenia Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

została podjęta jednogłośnie  13 głosami, w obecności 13 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. 

 



Pkt 5 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Maria Woźniak –  poprosiła o sprawdzenie czy uchwała w sprawie  

sposobu pobierania opłaty za odbiór odpadów jest zgodna z prawem. Chodzi o 

pobieranie opłaty „z góry”.  

Wójt – odpowiedział, że każda uchwała podjęta przez Radę Gminy 

przekazywana jest do Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem. Jeżeli uchwała  jest  podjęta z naruszeniem 

prawa organ nadzoru w ustawowym terminie zawiadamia o tym Radę Gminy. 

Nie było żadnego zawiadomienia o  wszczęcia postępowania nadzorczego. Wójt 

przyznał, że rzeczywiście pojawiły się różne interpretacje prawne  dotyczące 

ustawy „śmieciowej” i przepisów wykonawczych, ale na dzień dzisiejszy nie ma 

żadnego oficjalnego stanowiska. 

- Sołtys wsi Niedziałki Andrzej Bąk  - zwrócił się z prośbą o zmianę lokalizacji 

przystanku „na żądanie” w Niedziałkach. 

Wójt wyjaśnił, że w miesiącu grudniu ubiegłego roku  podjęta została uchwała 

w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rytwiany  

i nikt nie wnosił uwag. Przystanek w Niedziałkach „na żądanie” w obecnym  

miejscu usytuowany  jest od lat. Wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od grupy 

mieszkańców Niedziałek o  zmianę lokalizacji przystanku. Wskazana nowa 

lokalizacja przystanku jest za blisko zakrętu  drogi i z tego powodu nie uzyskała 

akceptacji Urzędu. Przystanek został samowolnie przeniesiony na nowe miejsce 

i wtedy  była interwencja mieszkańców  tych posesji w pobliżu których 

ustawiono znak przystanku na żądanie. Osoby te nie zgadzały się na nowe 

usytuowanie przystanku. 

Sołtys Andrzej Bąk   uważa, że tylko jedna osoba Pani Zając chce pozostawić 

przystanek w obecnym miejscu. Większość mieszkańców jest za zmianą 

lokalizacji przystanku. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że temat lokalizacji  przystanku 

zostanie ponownie przeanalizowany. 

 



Wójt zaprosił wszystkich obecnych na imprezę plenerową „Leśne Runo”  do 

Strzegomia w niedzielę 28 lipca. 

 

 

Pkt 6 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska, kierownik USC 

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                      Marek  Sadowski 

 

 

 

 

 

 

 


