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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 30 sierpnia 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. 

6/ Przedstawiciele  GSPZOZ, GBP, GCKSiIT w Rytwianach zgodnie z listą 
obecności. 

 

II.  Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Informacja z przebiegu wykonania budŜetu Gminy Rytwiany za I 

półrocze 2013 r. oraz z wykonania planów finansowych: Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rytwianach,  Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, Gminnego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rytwianach. 

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

 
 

III. Przebieg obrad: 

Obrady sesji trwały od godz. 8.00 do godz. 10.00. 

 



Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  otworzył obrady sesji, 

powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad.  Porządek 

obrad został zatwierdzony jednogłośnie . 

 

 

Pkt 2 

 

Protokół z sesji nr XXXIX został  przyjęty bez uwag. 

 

 

Pkt 3 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował o pracy w okresie 

międzysesyjnym, a mianowicie o: 

-  zakończeniu robót przy remontach dróg powodziowych, 

- zakończeniu budowy boiska sportowego w Sichowie Małym. Komisja z 

Urzędu Gminy dokonała odbioru inwestycji, 

- trwających pracach przy budowie kanalizacji  ulicy Staszowskiej.  Jest 

opóźnienie w realizacji inwestycji. Pomimo suszy w miejscu budowy jest 

wysoki poziom wód gruntowych, co utrudnia prowadzenie prac, 

- ogłoszonym przetargu na dowóz uczniów do szkół. Wpłynęła jedna oferta 

z PKS Staszów na kwotę 275 tys. złotych. Niestety w porównaniu do roku 

ubiegłego koszty dowozu wzrosną,  

- trwających przygotowaniach do nowego roku szkolnego.  



- odbytych  gminnych zawodach strażackich i  dożynkach gminnych. 

Wójt Gminy poinformował radnych o przedłużeniu kadencji  na kolejne 5 lat 

dyrektorom szkół Tadeuszowi Opali i Dorocie Karasińskiej – Kozłowskiej, bez 

przeprowadzania konkursu, po uzyskaniu pozytywnej opinii  Kuratora 

Oświaty. 

 

Pkt 4 

 

Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rytwianach przedstawiła dyrektor Dorota 

Gwizdowska. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski   pogratulował dobrej 

dyscypliny finansowej oraz działań  wykraczających poza ramy czytelnictwa. 

 

Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach 

przedstawił dyrektor Robert Wyrazik. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski pogratulował szerokiego 

wachlarzu propozycji  w obszarze kultury dla społeczeństwa. 

 

Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku  

Gminnego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej 

przedstawiła księgowa Magdalena Wołowiec. Informacja stanowi załącznik 

do protokołu. 

 Pani Magdalena Wołowiec poinformowała radnych, że doktor Gwizdak od 17 

czerwca br. Przebywa na zwolnieniu lekarskim. Poinformował, że złoży 

wypowiedzenie umowy o pracę. W ostatnim czasie liczba pacjentów zapisanych 

do Ośrodka w Rytwianach powoli rośnie. Obecnie w Ośrodku pracują lekarze: 



Anna Pachowicz, Piotr Borys, Elżbieta Tarnowska, Barbara  Augustowska. Pani 

Magdalena Wołowiec poinformowała o kontroli Ośrodka Zdrowia 

przeprowadzonej przez NFZ. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski wyraził opinię, że wydatki w 

Ośrodku Zdrowia są pod kontrolą. Podziękował przedstawicielom jednostek 

organizacyjnych  za udział w sesji i złożenie informacji.  

 

Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I półrocze 2013 

roku przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława  Szewczyk. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Pkt 5 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Wójt Gminy w uzupełnieniu informacji o pracy Urzędu poinformował o: 

- odbytym posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach. Doktor Gwizdak poinformował 

pismem o fatalnym funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia w Rytwianach. Złożył 

propozycję przejęcia Ośrodka Zdrowia po dokonaniu przekształcenia w 

niepubliczną placówkę. Rada Społeczna negatywnie ustosunkowała się do 

wniosku. Warunki przedstawione przez doktora Gwizdaka nie są korzystne. 

- ustanowionym kuratorze Spółki Styrpom. Zostało wyznaczone posiedzenie 

sądu w/s wniosku o upadłość firmy. Może się zdarzyć tak, że Sąd odrzuci 

wniosek o upadłość firmy. Do tej pory Gmina poniosła koszty w wysokości 5tys. 

złotych. Należy wziąć też pod uwagę, że koszty tego procesy mogą nas jako 

Gminę przerosnąć.  Jeżeli koszty nie będą zbyt wysokie – to warto 

uporządkować sprawę w celu odzyskania zaległych należności z tytułu podatku.  



Wójt Grzegorz Forkasiewicz zaprosił wszystkich na uroczystość odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom Armii Krajowej poległym we 

wrześniu 1939 roku. Uroczystość odbędzie się  10.09.2013 roku o godz. 10.00 w 

Rytwianach przy ulicy Leśnej  /za Leśniczówką/. 

 

- radny Michał Rajca – poprosił o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej o 

usunięcie nieużytkowanych słupów linii telefonicznej przy ulicy Kościuszki oraz 

zapytał o możliwość dowiezienia kamienia na ulicę Pałacową. 

Wójt Gminy – odpowiedział, że Urząd Gminy wystąpił o usunięcie takich słupów 
na terenie całej gminy. Jest możliwość dowiezienia kamienia na ulice Pałacową. 

 

- radna Lidia Dziuba  - przypomina o  ustawieniu kosza na śmieci przy 
przystanku oraz zapytała o odbiór odpadów „wysokogabarytowych”. 

Wójt odpowiedział, że jak dotychczas odpady te będą odbierane sprzed posesji  
raz na określony czas. 

 

- radna Irena Pogorzelska – prosi o zobowiązanie firmy odbierającej odpady do 
odbioru   śmieci z placu zabaw w Święcicy. 

 

- radna Maria Woźniak – zapytała czy wiadomo coś w sprawie Moczydlanki. 

Wójt – odpowiedział, że  Urząd Gminy otrzymał pismo z Świętokrzyskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych informujące,  że  prace konserwacyjne 

Moczydlanki będą wykonywane w zależności od ilości środków otrzymanych z 

budżetu państwa. 

 

- radna Teresa Reczko – zapytała o możliwość oczyszczenia rowu przy ulicy 
Dojazdowej w Strzegomku. 

Wójt odpowiedział, że rów  usytuowany jest w działkach prywatnych. 

 



Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do przebudowy drogi 764 wyraził 
obawę, czy wykonanie tzw. krytych rowów nie zakłóci  naturalnego 
odwodnienia działek  usytuowanych wzdłuż drogi. Jeżeli rowy będą zakryte to 
gdzie odprowadzona zostanie woda z działek przy  tych rowach? 

Wójt odpowiedział, że należy to sprawdzić. 

 

Pkt  6 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 
zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U. Marczewska 

Kierownik USC                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                           Marek Sadowski 

 

 

 

 

     

 


