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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 6 września 2013 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecni radni: Jerzy 
Gwizdowski, Michał Rajca, Zofia Mazanka, Lech Kędzierski/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

W sesji  uczestniczył pan Jacek Morawski – członek zespołu autorskiego do 
opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rytwiany. 

 

II. Porządek obrad: 

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

Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 
6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/2011 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 30.03.2011r. 
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 



III. Przebieg obrad sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do godz. 12.40. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy  otworzył obrady XLI sesji Rady Gminy., powitał 

wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad. 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 11 głosami, w obecności 11 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 2 

Protokół z sesji nr XL został zatwierdzony bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak zapoznała 

zebranych z protokołem z posiedzenia odbytego  w dniu 4 września 2013 rok.  

Komisja wyraziła pozytywną opinię  w sprawie  budowy elektrowni wiatrowych 

na terenie gminy Rytwiany pod warunkiem, że mieszkańcy  nie wniosą 

sprzeciwu. 

 

Pkt 4 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o pracy Urzędu  w 

okresie od ostatniej sesji, a mianowicie o: 

- zakończonej budowie dróg „powodziówek”. Komisja Urzędu Gminy dokonała 

w dniu wczorajszym oceny  wykonania   inwestycji, 



- trwających pracach przy budowie kanalizacji ulicy Staszowskiej, 

- problemie Ośrodka Zdrowia związanym z otrzymanym pismem po kontroli 

przeprowadzonej w GSPZOZ w Rytwianach przez pracowników Narodowego 

Funduszu Zdrowia. W wyniku kontroli zakwestionowanych zostało 7 tys. porad 

lekarskich udzielonych przez lekarzy Ośrodka w Rytwianach na przestrzeni 

ostatnich trzech lat.  Z tytułu wadliwie prowadzonej dokumentacji /kart 

pacjentów/, niewykonania usług medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia 

zażądał zwrotu ok. 136 tys. złotych. Za różne przewinienia nałożył na Ośrodek 

Zdrowia karę w kwocie 28 tys. złotych. GSPZOZ zgłosił zastrzeżenia co do 

wysokości kary i  wysokości kwoty do zwrotu. Złożył także wniosek o 

odstąpienie od nałożonej kary. Niestety  NFZ jest stanowczy. Wójt  

poinformował, że  sprawa ta  będzie miała  duży wpływ na kondycję finansową 

Ośrodka. Jedyne rozsądne rozwiązanie to zaciągnięcie kredytu przez GSPZOZ,  

który musiałaby poręczyć Rada Gminy.  Wyniki kontroli mogą  spowodować, że 

GSPZOZ będzie miał problemy z zawarciem kontraktu na świadczenie usług 

medycznych  na 2014 rok. 

 

 

Pkt 5 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. Zmiany w WPF 

wynikają ze zmian w budżecie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść  projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLI/213/2013 w sprawie zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027 została 

podjęta jednogłośnie 11 głosami, w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 6 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 



Do budżetu wprowadzono: projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i 

wychowania, dotację z WFOŚiGW,  dotację  starostwa powiatu staszowskiego 

na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, pomoc finansową starostwa 

powiatu staszowskiego na dofinansowanie  budowy sieci wodociągowej ulicy 

Długiej w Rytwianach. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLI/214/2013 w sprawie  zmian w budżecie 

gminy na 2013 rok została podjęta jednogłośnie  11 głosami w obecności 11 

radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 7 

 

Inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 

Danuta Legawiec  przedstawiła uzasadnienie do zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium dla Gminy Rytwiany 

zostało sporządzone w 2000 roku. Upływ czasu spowodował  konieczność 

wprowadzenia zmian. Projekt zmiany studium został uzgodniony ze wszystkimi 

organami z którymi powinien zostać uzgodniony, wyłożony został do 

publicznego wglądu oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji  zostały załatwione pozytywnie 

/niektóre częściowo/. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapytał o koszt zmian w studium 

wprowadzanych już po uchwaleniu dzisiejszych zmian. 

Przedstawiciel zespołu autorskiego pan Jacek Morawski odpowiedział, że co do 

ceny na pewno „dojdziemy do porozumienia”. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zapytał czy w przypadku zamiaru budowy siłowni 

wiatrowych będą wymagane zmiany w studium. Wydaje się, że  na budowę 

elektrowni o mocy do 1MW nie ma takiego obowiązku. 

Przedstawiciel zespołu autorskiego pan Jacek Morawski odpowiedział, że takie 

elementy powinny być wskazane w planie miejscowym. 



 

Radna Maria Woźniak uważa, że tereny posiadające dogodne warunki do 

budowy elektrowni wiatrowych powinny być ujęte w studium. 

Pan Jacek Morawski odpowiedział, że powinny określać to przepisy. Nie ma 

strategii wojewódzkiej w tym zakresie. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska zapytała, czy można zmienić decyzją o 

warunkach zabudowy teren pod zalesieniem na piaskownię. 

Pan Jacek Morawski odpowiedział, że nie można. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLI/215/2013  w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie 11 głosami, w obecności 11 

radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 8 

 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zachodzi konieczność 

dostosowania treści § 1 uchwały Rady Gminy Rytwiany z 2011 roku w sprawie 

ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola do 

zmienionego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej oraz do 

wniosków dyrektorów szkół. Dyrektorzy szkół w Strzegomiu i Sichowie Dużym 

wnioskowali o  zmianę rozkładu godzin, w czasie których realizowana będzie 

podstawa programowa  w przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014. Zmiana 

treści § 1 uchwały pozwoli modyfikować plany zajęć w przedszkolach w 

zależności od potrzeb i warunków w danym roku szkolnym. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLI/216/2013 w sprawie  zmiany uchwały 

nr VIII/46/2011 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane 

przez przedszkola, dla których organem  prowadzącym  jest Gmina Rytwiany. 

Pkt 9 

W interpelacjach i wnioskach głos zabrali: 

 

- Radna Lidia Dziuba – w sprawie ogłoszeń poprzez sołtysów o terminie 

składania wniosków o zasiłki /do 10 września br./ Uważa, że  ogłoszenia  

przekazano trochę za późno. 

Sekretarz Marianna Stryszowska  wyjaśniła, że osoby które pobierają zasiłki i 

inne świadczenia doskonale wiedzą o terminach składania dokumentów. 

Ogłoszenia  zamieszczone są od dłuższego czasu na stronie internetowej 

Urzędu, a te ostatnio przekazane ogłoszenia  - to forma przypomnienia. 

 

Pkt 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

Kierownik USC                                        Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                           Marek Sadowski 


