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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28 października 2013 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny radny Jacek Pytko/ 

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 przesłany w zaproszeniach na sesję: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Odczytanie protokołów z posiedzeń  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 zmiany  uchwały nr XLII/219/2013 w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
9. Informacje: Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach 

majątkowych. 
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rytwiany z 

organizacjami pozarządowymi za 2012 rok. 
11. Interpelacje i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 



III. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do godz. 12.15. 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek  Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek 

obrad proponując dodanie  jako punktu 8 podjęcie uchwały w sprawie  

obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.  Radni jednogłośnie 

przyjęli proponowany porządek obrad wraz ze zmianą. 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Odczytanie protokołów z posiedzeń  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 zmiany  uchwały nr 

XLII/219/2013 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Staszowskiemu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta 
do wymiaru podatku rolnego 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 

10. Informacje: Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy 
o oświadczeniach majątkowych. 

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 
Rytwiany z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok. 

                                   12.  Interpelacje i wolne wnioski. 
                                   13. Zamknięcie obrad sesji. 
 



Pkt 2 

 

Protokół z sesji nr XLII został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczącą  Komisji Rozwoju 

Lokalnego o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów został odczytany w punkcie 

dotyczącym  określenia wysokości stawek podatku rolnego. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak  zapoznała 

zebranych  z protokołem z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 

października 2013 roku . Posiedzenie poświęcone było ocenie stanu dróg 

gminnych. Komisja  wypunktowała w protokole zadania konieczne do realizacji  

w zakresie remontu i budowy dróg w poszczególnych miejscowościach. 

Przewodnicząca komisji  Maria Woźniak  stwierdziła, że ogólnie stan  dróg 

gminnych jest zadowalający. Podziękowała  wójtowi, pracownikom Urzędu 

Gminy za działania na rzecz poprawy  stanu  dróg. 

 

Pkt 4 

 

Wójt gminy Grzegorz Forkasiewcz poinformował o pracy urzędu w okresie 

międzysesyjnym: 

- trwającej budowie kanalizacji ulicy Staszowskiej i trudnościach 

spowodowanych wysokim poziomem wód gruntowych. Trudności te mają 

wpływ na tempo  prac, 

- budowa wodociągu  przy ulicy  Długiej przebiega zgodnie z planem, 

- rozpoczęto prace przy porządkowaniu koryta i brzegu rzeki Moczydlanki. 

Dzięki  działaniom radnego Jerzego Gwizdowskiego,  na zlecenie 



Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej cały odcinek 

Moczydlanki będzie uporządkowany, 

Wójt poinformował radnych o wycofaniu wniosku o upadłość spółki Styrpom. 

Powodem wycofania wniosku jest  to, że sprawa jest bardzo skomplikowana i 

wiążąca się z dużymi kosztami. Jest jeszcze możliwość  komorniczej egzekucji z 

nieruchomości. Prowadzona była egzekucja przez komornika w Krakowie, który 

zamknął postępowanie. Ponieważ Urząd Skarbowy w Staszowie odmówił 

wszczęcia egzekucji, złożony został wniosek do komornika w Krakowie o 

wznowienie postępowania egzekucyjnego. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zwrócił uwagę na pewne czynniki które będą miały 

wpływ na budżet gminy na 2014 rok, a mianowicie 

- zmniejszenie subwencji wyrównawczej  dla Gminy o około 450 tys. złotych, 

zwiększenie udziału w PIT o około 200 tys. złotych, 

- duże prawdopodobieństwo, że Gmina Połaniec  zrezygnuje z zakupu wody z 

ujęcia  w Rudzie. Na pewno wpłynie to na kondycję finansową  Gminnego 

Zakładu Komunalnego, na cenę wody, na wysokość dotacji  z budżetu Gminy 

dla Zakładu, 

- duża liczba nagród jubileuszowych  dla nauczycieli  zaplanowanych na 2014 

rok będzie miała poważny wpływ na budżet.   

 

 

Pkt 5 

 

Zmiany w WPF przedstawiła skarbnik gminy Mirosława Szewczyk . Wprowadza 

się w WPF zmiany wynikające z  zarządzeń wójta. W wykazie przedsięwzięć – 

zmiana dotyczy wprowadzenia zadania w wydatkach majątkowych dotyczącego 

udzielenia pomocy finansowej  dla powiatu staszowskiego na przebudowę 

drogi powiatowej Grzybów – Wymysłów.  

 



 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIII/220/2013  w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027  została 

podjęta  jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych na sali obrad. 

 

Pkt 6 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła skarbnik gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków  dot. oświaty na kwotę 21 471 

złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIII/221/2013 w sprawie zmian w budżecie 

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

radnych . 

 

Pkt 7 

Sekretarz gminy Marianna Stryszowska wyjaśniła przyczynę zmiany w uchwale 

w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Staszowskiemu. W uchwale podjętej 

na ostatniej sesji określona została kwota pomocy „do76 000złotych”. Zgodnie z 

sugestią RIO powinna zostać określona szczegółowo kwota pomocy tj. 75 625zł. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIII/222/2013  w sprawie  zmiany uchwały 

nr XLII/219/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 września 2013r. została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami w obecności 14 radnych. 

 

 



Pkt  8 

Sekretarz gminy Marianna Stryszowska  przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. 

Średnia cena żyta przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

pozostaje na dotychczasowym poziomie 55 złotych, zmianie ulega przepis na 

podstawie którego  oblicza się  średnią cenę żyta. Należy uaktualnić podstawę 

prawną. Podatek rolny pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIII/223/2013 w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta do wymiaru podatku rolnego podjęta została jednogłośnie 14 

głosami w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów o zapoznanie z protokołem z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu  24  października 2013 roku na temat stawek podatkowych na 

2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki przedstawił 

propozycję stawek podatkowych na 2014 rok: 

- podatek rolny;  cena żyta przyjęta za podstawę obliczenia podatku to 

55złotych – pozostaje na poziomie roku 2013, 

- podatek leśny – stawka 171,05złotych, 

- podatek od środków transportowych – pozostawić na poziomie 2013 roku. 

Propozycje pozostałych stawek podatku od nieruchomości: 

- od budynków mieszkalnych lub ich części 0,37 zł/m2   (wzrost o 0,02zł) 



    Radna Maria Woźniak zaproponowała pozostawienie tego podatku na 

poziomie roku ubiegłego. Po wyjaśnieniach Wójta większość członków komisji 

zdecydowała o podwyższeniu stawki w stosunku do roku ubiegłego o 0,02zł. 

-  od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

21,20zł/m2  (wzrost o 0,60zł), 

-  od budynków zajętych pod działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75zł/m2  (wzrost o 0,10zł), 

-  od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej -  4,68zł/m2  (wzrost o 0,05zł), 

-  od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku 

publicznego - 5,10zł/m2   (wzrost o 0,10zł), 

- od budowli  - 2%, 

- od 1m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą , bez 

względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

0,84zł  (wzrost o 0,02zł), 

- od gruntów pod jeziorami a także zajętych na zbiorniki retencyjne i zbiorniki 

elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł  (wzrost o 0,04zł), 

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

0,40zł/m2  (wzrost o 0,02zł). 

W dyskusji na temat stawek podatku głos zabrali: 

Radny Zdzisław Cieślik zaproponował pozostawienie podatku od budynków 

mieszkalnych na poziomie ubiegłego roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski uważa, że podwyżka podatku jest 

naprawdę niewielka. Przykładowo od  domu mieszkalnego o pow. 100m2 w 

skali roku podatek wzrośnie o  2zł. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz zwrócił uwagę na fakt, że podatek rolny pozostaje 

bez zmian, a zmiany pozostałych  stawek podatku są kosmetyczne. Podwyżka 



jest w granicach przyzwoitości. Środki te i tak wrócą do społeczeństwa w 

postaci inwestycji:  remontów i utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego itp. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały 

zawierającej   stawki zaopiniowane przez Komisje Budżetu i Finansów i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XLIII/224/2013 w sprawie  określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości została podjęta  jednogłośnie 14 głosami w 

obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 10 

Wójt gminy , a następnie przewodniczący Rady Gminy  przedstawili  informacje 

o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnych Gminy Rytwiany. 

Wszyscy zobowiązani złożyli oświadczenia w ustawowym terminie. 

Oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Staszowie. Do dnia 

obrad sesji nie wpłynęło   pismo  z Urzędu Skarbowego  w sprawie wyników 

analizy oświadczeń. 

 

Pkt 11 

Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego sprawozdania  z  realizacji programu 

współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Pkt 12 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Zdzisław Cieślik poinformował, że w Strzegomiu został pobity człowiek 

przez nieznanych sprawców. Przy budynku remizy młodzież urządza spotkania 



pozostawiając bałagan. Przystanek komunikacji samochodowej  jest  

dewastowany. Prosi o spowodowanie częstszych patroli policji szczególnie w 

piątki, soboty i niedziele po godz. 22.00. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz – zasugerował  zwołanie Komisji Edukacji, Kultury, 

Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. Należy zaprosić na posiedzenie komisji 

przedstawiciela policji. W temacie dewastacji przystanków komunikacyjnych 

Wójt poinformował o sposobie rozwiązania problemu dewastacji przystanku w 

Sichowie Dużym. Na wniosek mieszkańców Sichowa Dużego wyburzony 

zostanie murowany przystanek a pozostanie tylko słupek z oznaczeniem 

przystanku. 

Radny Michał Rajca uważa, że policja powinna przeprowadzać  patrole nocą. 

Radny Krzysztof Janik  - poprosił o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich z zapytaniem czy w przypadku zaistnienia  oszczędności  przy 

realizacji  zadania remontu drogi 764 – byłaby możliwość wybudowania 

chodnika na odcinku Szczeka – Niedziałki lub  Szczeka – Kłoda, w celu 

zapewnienia  bezpiecznej komunikacji pieszym , mieszkańcom Szczeki. 

 

Radny Jerzy Gwizdowski zapytał czy jest odpowiedź w sprawie odwodnienia 

drogi 764. Wójt -  poinformował, że nie ma odpowiedzi. 

 Radna Maria Woźniak zgłosiła potrzebę: 

      - oznakowania ulicy Brzozowej w Rytwianach, 

      - uporządkowania placu za budynkiem Baszty w Rytwianach, 

      - naprawy pobocza drogi  i rowu w ramach reklamacji /ulica Partyzantów i  

Poprzeczna okolice zabudowań Pana Drosia/.  

 

- Radna  Teresa Reczko – zgłosiła konieczność  naprawy pobocza i rowu przy 

ulicy Bocznej w Strzegomku. 

 

 



 Radna Mieczysława Sikora: 

-  przypomniała  o potrzebie  oświetlenia  skrzyżowania dróg /obok posesji Pana 
Maćkowskiego w Kłodzie/.Wójt  poinformował, że nie ma tam piątego 
przewodu i nie ma możliwości  zamontowania lamp, 
 
- zgłosiła potrzeba zakupu stołu tenisowego dla młodzieży. 
Wójt odpowiedział, że jeżeli uda się  zaoszczędzić jakieś środki to stół zostanie 

zakupiony. 

Radna Mieczysława Sikora poinformowała o zaistniałym  konflikcie  w Kłodzie, 

w związku z wykonaniem ogrodzenia przez P. Łabęckiego. Niektórzy mieszkańcy 

Kłody twierdzą, że zlikwidował drogę,  która była od dawna . 

Wójt odpowiedział, że nie było tam drogi gminnej. 

 

Pkt 13 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                               Przewodniczący Rady Gminy 

Kierownik USC                                                                  Marek Sadowski 

 

 


