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

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

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecni radni: Maria Woźniak, 
Krzysztof Janik/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną 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. 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. 
7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 
 

III. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do 12.25. 

 



 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady sesji, powitał wszystkich 

zebranych i  przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został zatwierdzony 

jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych. 

 

 

Pkt 2 

 

Protokół z sesji nr XLI został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

 

Wójt Gminy poinformował o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym: 

-  budowa kanalizacji ulicy Staszowskiej  ma opóźnienie. Prace prowadzone są 

na głębokości 3 m. Pomimo suchego lata utrzymuje się wysoki poziom wód 

gruntowych,  co spowalnia tempo prac. Jest  problem z niektórymi 

mieszkańcami – właścicielami działek przez które przechodzi budowana sieć 

kanalizacji. Wnioskują o zmianę przebiegu inwestycji. Przewidywany termin 

zakończenia prac to październik bieżącego roku, 

-  rozstrzygnięty został przetarg na budowę wodociągu – ulica Długa w 

Rytwianach. Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejsza na wartość 79tys. złotych. W 

najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych o odbytym pierwszym 

posiedzeniu sądu w sprawie upadłości spółki Styrpom. Postępowanie 

upadłościowe wiąże się z  dużymi kosztami. Według wstępnego szacunku to 

kwota od 200 do 400 tys. złotych. Drugi kierunek działań – to możliwość 



przeprowadzenia egzekucji  komorniczej. Wójt poprosił Sekretarz Gminy 

Mariannę Stryszowską o bliższe wyjaśnienia z uwagi na to, że Sekretarz 

uczestniczyła w  posiedzeniu sądu w sprawie upadłości Styrpomu. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska wyjaśniła, że Gmina ma 21 dni na 

złożenie nowych dowodów, dokumentów  potwierdzających wartość majątku 

Styrpomu lub wycofanie wniosku o upadłość. Koszty postępowania 

upadłościowego ciążą na dłużniku, ale w wypadku kiedy dłużnik nie ma  

żadnych środków, koszty pokrywa wierzyciel. Koszt to około 200 -250 tys. 

złotych w tym ok. 60 tys. zł to zaliczka dla Gminy Rytwiany z tyt. podatku od 

nieruchomości, ale płatna poprzez syndyka. Na koszty składają się: utrzymanie 

biura i wynagrodzenie syndyka, wyceny nieruchomości, ewentualny podział 

działek. Sąd prowadzi  postępowanie upadłościowe pod warunkiem, że  

wierzytelności nie przekraczają wartości  majątku dłużnika. Według bardzo 

optymistycznych założeń wartość majątku dłużnika szacuje się na około 6 mln 

złotych, realna wartość to około 4 mln złotych. Wierzytelności są zabezpieczone 

hipoteką. Ujawnionych zostało około  2,5 mln złotych wierzytelności min. 

kredyt zaciągnięty w PKO. Mogą być także wierzytelności nieujawnione  i w 

sumie wierzytelności mogą przekroczyć wartość majątku spółki. W takim 

wypadku sąd umarza postępowanie upadłościowe. Sąd wskazał naszej Gminie 

inną drogę tj. egzekucję komorniczą. Egzekucja komornicza prowadzona była w 

Krakowie i okazało się, że dłużnik nie ma tam żadnego majątku. Komornik nie 

robił jednak rozeznania o nieruchomościach dłużnika na terenie gminy 

Rytwiany. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Skarbowym w Staszowie wynika, 

że prawdopodobnie trzeba będzie prowadzić nowe  postępowanie egzekucyjne. 

W przypadku egzekucji komorniczej koszty postępowania też nie są niskie.  

Wierzyciel wnosi opłatę komorniczą. Postępowanie komornicze trwa około 1 

roku, a postępowanie przed sądem może trwać 2 – 4 lata. Temat wymaga 

głębokiej analizy po czym należy wybrać wariant działania. Dodatkowym 

problemem w postępowaniu komorniczym jest fakt wykreślenia z zarządu 

wszystkich spółek pana Mocie. Wykreślenie nastąpiło na podstawie wyroku 

sądu.  

Wójt Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że jest raczej za wszczęciem 

postępowania komorniczego. Postępowanie to trwa krócej i jest tańsze od 

postępowania upadłościowego. 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski – podał propozycję 

skontaktowania się z firmą windykacyjną. 

Radny Jerzy Gwizdowski -  podał propozycję wystąpienia do innych wierzycieli 

aby partycypowali w kosztach egzekucji. 

Wójt odpowiedział, że wystąpi z taką propozycją. 

 

Pkt 4 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zwiększeniu uległy dochody i wydatki 

bieżące majątkowe. Wskaźnik uległ obniżeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLII/217/2013 w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027 została podjęta 

jednogłośnie  13 głosami, w obecności 13 radnych na sali obrad podczas 

głosowania. 

 

Pkt 5 

 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Mirosława Szewczyk.   

 Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 91 108 złotych  

/świadczenia  rodzinne/; dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o 

kwotę 81 322zł  /zakup usług, budowa wodociągu, koszty związane z 

umieszczaniem psów w schronisku/; dokonano zmian w planie wydatków na 

kwotę 102 872złotych  /zmiany w oświacie, zmiany związane z projektem 

„Aktywna Kobieta”/. Do zadań inwestycyjnych na 2014r. wprowadzono dwa 

zadania tj. Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany  oraz  Rytwiany – mobilny 

samorząd. 

Dyskusji i pytań nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy  Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLII/218/2013 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2013 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 

radnych. 

 

Pkt 6 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił uzasadnienie do uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Powiat 

zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy dróg w ramach 

Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat zaprosił do 

współpracy samorządy. Finansowanie inwestycji z tego programu przedstawia 

się następująco: 50% z budżetu państwa, drugie 50% powiat i gmina przy czym, 

jeżeli powiat pozyska partnera  do współfinansowania  powyżej 30% kosztów, 

wówczas wniosek taki otrzymuje dodatkowe punkty. Intencją Powiatu jest 

poprawa bezpieczeństwa ciągów drogowych – budowa chodników dla pieszych. 

Powiat przedstawił dwie propozycje inwestycji w Gminie Rytwiany: 1/ budowa 

chodnika w Strzegomiu / od skrzyżowania ulicy Kościelnej i Strażackiej do 

Mucharzewia/ - koszt około 600 tys. złotych; 2/ budowa chodnika w Sichowie 

Małym / od skrzyżowania dróg  w stronę lasu/ - koszt około 250 tys. złotych. 

Wójt powiedział, że ze względu na wysokość kosztów  jest za budową chodnika 

w Sichowie Małym. Koszt realizacji tego zadania jest nieporównywalnie 

mniejszy. Na realizację tego zadania powiat prosi nas o kwotę 76 tys. złotych. 

Starostwa zapewnił, że w przyszłym roku zwróci gminie Rytwiany ok.13 tys. 

złotych z Funduszu Ochrony Środowiska, a więc faktyczne dofinansowanie 

zadania byłoby mniejsze o ta kwotę. 

W dniu 26 września br. odbył się konwent wójtów. Gmina Osiek i Szydłów i 

Łubnice nie przystępują do współpracy. Pozostałe gminy podejmują 

współpracę.  

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zaznaczył, że uchwała o udzieleniu pomocy 

Powiatowi Staszowskiemu jest uchwałą intencyjną. Uzależniona jest od 

otrzymania przez Powiat dofinansowania z budżetu. 



Wójt powiedział, że należy rozpocząć współpracę ze Starostwem w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa pieszych tj. budowy chodników. Będą realizowane 

kolejno poszczególne zadania. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLII/219/2013 w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizacje zadania „Przebudowa 

odcinków drogi  powiatowej nr 0835 T Grzybów – Wymysłów” została podjęta 

13 głosami w obecności 13 radnych na sali obrad podczas głosowania. Pomoc 

finansowa zostanie udzielona do kwoty 76.000złotych. 

 

Pkt 7 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Irena Pogorzelska –  zgłosiła niedrożne rowy przy drodze powiatowej w 

Święcicy / przy zaniedbanych posesjach/. W okresie zimowym były tam 

podtopienia. 

- Radny Jacek Pytko – przypomina o wycięciu drzew – topoli, ponawia wniosek 

o zamontowanie urządzenia GPS do koparki.  

Wójt odpowiedział, że przekaże wniosek kierownikowi Zakładu Komunalnego. 

Pkt 8 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XLII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

kier.  USC                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                 Marek Sadowski 

 

 


