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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 5 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecna radna Irena 
Pogorzelska/ 

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  kierownik Gminnego zakładu Komunalnego Piotr Błąk  – w 
części  dotyczącej  zatwierdzenia taryf  na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
ścieki. 

 

II.   Porządek obrad przesłany w zaproszeniach na sesję: 

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/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
8. Podjęcie uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Rytwiany. 
9. Podjęcie uchwały w/s zmian Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 

terenie gminy Rytwiany. 
10. Interpelacje i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 



 

III. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.10 do godz. 13.35. 

Radny Michał Rajca przybył na sesję   o godz. 11.30  

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek  Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek 

obrad proponując dodanie  jako punktu 10 podjęcie uchwały w sprawie  

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 

Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę nr XVII/91/11 Rady Gminy 

Rytwiany w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

Radni jednogłośnie /13 głosami/ w obecności 13 radnych zatwierdzili porządek 

obrad wraz ze zmianą. 

Przyjęty 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/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
8.Podjęcie uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
gminy Rytwiany. 
9.Podjęcie uchwały w/s zmian Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy Rytwiany. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na 
uchwałę nr XVII/91/11 Rady Gminy Rytwiany w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych 



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

 

 

Pkt 2 

 

Protokół z sesji nr XLIII został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie  protokołu  z 

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  w sprawie zaopiniowania taryf za 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w punkcie  7 porządku obrad. 

 

Pkt 4 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o pracy Urzędu w 

okresie międzysesyjnym: 

- większość inwestycji przed zimą zostało zakończonych. Trwają ostatnie prace 

przy budowie kanalizacji  ulicy Staszowskiej. Pozostaje do odtworzenia droga 

zniszczona podczas budowy kanalizacji, 

- budowa wodociągu przy ulicy Długiej zakończona, gminna komisja dokonała 

odbioru zadania, przygotowywane są dokumenty do uzyskania refundacji  

kosztów, 

- boisko w Sichowie Małym zakończone, zostało przeprowadzona kontrola 

przez przedstawicieli Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Nie było 

zastrzeżeń, 

- trwają prace nad projektem budżetu na 2014 rok. 

 



Pytań i uwag nie było. 

 

Pkt 5 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany  w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Zmiany w prognozie są odzwierciedleniem zmian w 

budżecie. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIV/225/2013 w sprawie zmiany  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027 została 

podjęta  jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 6 

 

Zmiany w budżecie Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany spowodowane są przeniesieniami pomiędzy paragrafami, zmianami 

wielkości dotacji. 

Pytań  nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIV/226/2013  w sprawie zmiany w budżecie 

Gminy na 2013 rok została podjęta jednogłośnie  13 głosami w obecności 13 

radnych  na sali obrad podczas głosowania. 

Pkt 7 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz dokonał wprowadzenia do projektu uchwały 

w sprawie zatwierdzenia  taryf na zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2014r do 31.12.2014r. 



Kierownik  Gminnego Zakładu Komunalnego Piotr Błąk  w dniu 22.10. 2013 r. 

złożył wniosek o zatwierdzenie taryf.  Do wniosku załączona została kalkulacja 

cen i stawek opłat. Dokonano oceny wniosku. Taryfy zostały opracowane 

zgodnie z przepisami prawa.  

Wójt poinformował radnych o tym, że od 1 stycznia 2014 roku Gmina Połaniec 

nie będzie kupować   wody z ujęcia w Rudzie.  Gmina Połaniec zakupiła 

przedsiębiorstwo  wodociągowe „Propol” i będzie korzystać z własnych 

zasobów wody. Wiąże się to z obniżeniem   przychodu Zakładu Komunalnego w 

Rytwianach  o około 300 tys. złotych rocznie. Przez ostatnie pięć lat podwyżki 

taryf za wodę były niewielkie,  dzięki stałemu dochodowi z tytułu sprzedaży 

wody dla Połańca. W 2014 roku cenę wody i ścieków należy urealnić do 

ponoszonych kosztów, stąd  podwyżka taryf. Wprowadzona zostaje tak  jak w  

innych gminach opłata abonamentowa dla odbiorców  wody w wysokości  

2,00zł netto na miesiąc.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów Stanisława Głowackiego o przedstawienie opinii komisji w sprawie 

taryf za wodę i ścieki. Przewodniczący komisji  powiedział, że uwzględniając fakt 

rezygnacji Gminy Połaniec z zakupu wody, a także przedstawioną kalkulację 

kosztów komisja Budżetu i Finansów w dniu 3 grudnia 2013 roku pozytywnie 

zaopiniowała:  

I/  następujące  taryfy za wodę i   ścieki: 

a/ taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m3 w wysokości 3,84 

zł netto, 

b/ stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody w wysokości 2,00zł 

netto, 

c/ taryfa  opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków za 1m3  w wysokości 

10,83 netto. 

 

II/ dopłaty: 

a/  dopłatę w wysokości 0,53zł netto do jednego m3 wody doprowadzonej 

urządzeniami wodociągowymi do gospodarstw domowych, 



b/ dopłatę w wysokości 1,80zł netto do jednego m3 ścieków odprowadzonych 

do oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych urządzeniami 

kanalizacyjnymi  wyposażonymi w przydomową przepompownię ścieków, 

c/ dopłatę  w wysokości 1,60zł netto do jednego m3 ścieków odprowadzonych 

urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków z pozostałych 

gospodarstw domowych. 

 

Radna Maria Woźniak zapytała, czy jest możliwość pozyskania  środków przez 

Zakład Komunalny aby zapobiec tak wysokiej podwyżce taryf. Należy poszukać  

zbytu na produkt, przeanalizować  koszty. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że taryfy są poprawnie  

przygotowane.  Wysokość taryf jest porównywalna  do taryf sąsiednich gmi9n, z 

wyjątkiem Łubic – tam opłata  jest niższa. Kierownik  i księgowa w Zakładzie 

Komunalnym dobrze znają swoją pracę. Zakład  budżetowy bo takim jest Zakład 

Komunalny nie może świadczyć usług na zewnątrz, nie może świadczyć usług 

np. koparką. Przeprowadzana została analiza kosztów i nie da się nic zrobić . 

Jest to za mała jednostka  aby móc jeszcze  bardziej zmniejszać koszty. Można 

zmniejszyć koszty np. zakupu materiałów, ale automatycznie wpłynie to na  

usuwanie awarii.  Można szukać  nowych kierunków sprzedaży.  Z Łubnicami nie 

ma połączenia  wodociągów. Oleśnica kupuje wodę w Staszowie. Koszt budowy 

wodociągu umożliwiającego przepływ  wody do Gminy Oleśnica  to około 200-

300tys. złotych. Jedyny kierunek – to Gmina Osiek i praktycznie bez kosztów, 

ale należałoby uzyskać zgodę spółki Propol  na przepływ  wody przez ich sieć 

Sytuacja finansowa Gminy Osiek jest taka, że moglibyśmy sprzedawać im wodę 

ale nie otrzymywać zapłaty. 

Radna Maria Woźniak stwierdziła, że  o ile podwyżkę ceny za wodę można 

mieszkańcom wytłumaczyć, to tak duży wzrost opłaty za ścieki nie da się 

wytłumaczyć. Przecież  sieć jest zupełnie nowa. Czy nie można by zwiększyć 

dopłaty do  ścieków? 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  powiedział, że argumenty podwyżki opłaty za 

wodę i ścieki są takie same. Dotychczasowe taryfy nie odzwierciedlały w 100% 

ponoszonych przez Gminę kosztów. Dopłata do kanalizacji jest uwzględniona. 



Radni Maria Woźniak i Michał Rajca wyrazili opinię, że taryfy opłat są  bardzo 

wysokie. 

Radny Andrzej Kardaś  zwrócił uwagę na to, że Gmina  ścieki oddaje do cudzej 

oczyszczalni i musi za to zapłacić. 

Radna Maria Woźniak uważa, że należy pomyśleć o własnej oczyszczalni 

ścieków. 

Przewodniczący Rady Marek Sadowski powiedział, że Gmina Staszów ma 

własną oczyszczalnię i najwyższą stawkę za ścieki. 

Radny Michał Rajca zapytał w jaki sposób będą informowani mieszkańcy o 

zmianie taryf. 

Wójt odpowiedział, że Urząd dołoży szczególnej staranności  aby wytłumaczyć 

mieszkańcom powody podwyżek cen wody i ścieków. 

Radny Jacek Pytko poinformował o pogorszeniu jakości wody w Rudzie. 

Kierownik Zakładu Komunalnego Piotr Błąk odpowiedział, że woda z ujęcia w 

Rudzie jest systematycznie badana przez Sanepid i nie ma zastrzeżeń. 

Sekretarz Gminy  zgłosiła   korektę w projekcie uchwały. W § 5 w wierszu 

pierwszym  skreśla się zapis ”oraz opłata abonamentowa o której mowa w §5”. 

Radna Maria Woźniak zapytała, czy projekt uchwały jest poprawny, czy taryfy 

nie powinny być w uchwale  a nie w załączniku. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska odpowiedziała, że projekt jest 

poprawny. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIV/227/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

okres od 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. została podjęta  12 

głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”, w obecności 14 radnych na 

sali obrad podczas głosowania. 

 

 



Pkt 8 

 

Konrad Gądek inspektor ds. inwestycji i remontów dokonał wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie gminy Rytwiany. Właściwie  przystanki pozostają bez zmian, zmieniła 

się numeracja przystanków, naniesione zostały uwagi Urzędu 

Marszałkowskiego.  Dodane  zostały dwa przystanki. 

Radna Mieczysława Sikora zapytała czy byłaby możliwość dodania przystanku w 

Kłodzie. 

Wójt objaśnił procedurę  lokalizacji przystanków komunikacyjnych. Przystanek 

musi być określony w drodze uchwały, ale wcześniej potrzebny jest wniosek 

mieszkańców, opinia zarządcy drogi - użyczenia placu pod przystanek . 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że w  Niedziałkach  konflikt w 

sprawie przystanku  wygasł. 

Radni  Zdzisław Cieślik – przypomniał o zgłoszeniu lokalizacji przystanków w 

Strzegomiu. 

Inspektor Konrad Gądek odpowiedział, że  w  uchwale zawarta jest lokalizacja 

tych przystanków. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska wprowadziła w projekcie  uchwały 

autokorektę  w podstawie prawnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIV/228/2013 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych 

przystanków została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 

Radny Zdzisław Cieślik opuścił obrady sesji. 

 

 

 



Pkt 9 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska  wyjaśniła przyczynę zmiany 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rytwiany. 

Wojewoda jako organ nadzoru  po analizie uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu przesłał uwagi do treści wymienionej uchwały i wskazał które zapisy 

należy zmienić. Regulamin został zmieniony stosownie do uwag  organu 

nadzoru. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIV/229/2013 w sprawie zmiany regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rytwiany została podjęta 

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

głosowania.  

 

 

Pkt 10 

Wójt  Grzegorz Forkasiewicz  dokonał wprowadzenia do projektu uchwały w/s  

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora 

Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Gminy Rytwiany w sprawie 

określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała 

taka została podjęta w 2011 roku, określono wzory formularzy. Projekt uchwały 

przed podjęciem konsultowany był z radcą prawnym. Nadzór wojewody nie 

stwierdził uchybień. Prokurator Rejonowy w Staszowie zaskarżył uchwałę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za zapis który zawierają 

wzory deklaracji i informacji  „uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 

§ 1kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z 

prawdą”. Prokurator uważa, że  zapis ten  narusza prawo.  Problem  nie dotyczy 

tylko  Gminy Rytwiany,  jest to akcja ogólnokrajowa. 

Sekretarz  Gminy Marianna Stryszowska dodała, że  w  drodze autokorekty w 

listopadzie 2012 roku uchwałą Rady Gminy zapis ten został usunięty z wzorów 

informacji i deklaracji podatkowych.  Zapis ten nie spowodował żadnych 

ujemnych skutków, nie obowiązuje od 2012 roku, a mimo to Prokurator 

zaskarżył uchwałę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  uchwała 



zostaje zaskarżona za pośrednictwem  Rady Gminy.                                           

Rada Gminy przesyła skargę Prokuratora do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach  wraz z odpowiedzią na skargę. W projekcie 

uchwały  w sprawie odpowiedzi na skargę  Rada Gminy uwzględnia skargę  w 

całości i wnosi o umorzenie postępowania. 

Przewodniczący Rady Marek Sadowski zapytał  kto ponosi opłaty w sądzie. 

Sekretarz  Marianna Stryszowska odpowiedziała, że opłaty dokonuje skarżący, 

ale Prokurator z mocy prawa jest zwolniony z opłaty. Sekretarz wyjaśniła, że 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma innej możliwości  i Rada 

Gminy zobowiązana jest  przekazać skargę do WSA. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIV/230/2013  w sprawie  przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Staszowie na uchwałę nr XVII/91/11 Rady Gminy Rytwiany w 

sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

została podjęta  jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych podczas 

głosowania. 

 

Pkt 11  

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Przewodniczący Rady Gminy  zapoznał radnych z treścią pisma   

Wojewódzkiego Konserwatora zabytków SD 5124.1.30.2013 z dnia 30.10.2013r. 

dotyczącego zmniejszenia dotacji celowej dla Kościoła Rektoralnego w 

Rytwianach z kwoty 50 430złotych do kwoty 49 000złotych. 

- radna Lidia Dziuba zapytała jak  prawnie  uregulowana jest sprawa szczepienia 

psów przeciw wściekliźnie. Czy jest lekarz weterynarii odpowiedzialny za 

szczepienie na danym terenie.  Chodzi o szczepienia wykonywane 

poszczególnych wsiach. 



Wójt – odpowiedział, że sprawdzi. 

 

- Radna Zofia Mazanka –  w związku z częstymi wypadkami w Sichowie Dużym  

w pobliżu posesji Pana Strzeleckiego / na zakręcie/  prosi o ustawienie znaku 

drogowego o ograniczeniu prędkości. 

Wójt odpowiedział, że jest to obszar zabudowany i obowiązuje prędkość 50 km. 

Wniosek zostanie przekazany do  Zarządu Dróg Powiatowych. 

- Radny Jacek Pytko  zwrócił uwagę na problem zawyżonych wjazdów na 

poszczególne posesje podczas przebudowy drogi 764. 

Wójt  - odpowiedział, że zajmie się sprawą. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował o uroczystości  25 rocznicy 

święceń kapłańskich księdza  Wiesława Kowalewskiego w najbliższą niedzielę. 

Zaprosił radnych  do wzięcia udziału w delegacji  Rady Gminy. 

 

 

Pkt 12 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  podziękował  wszystkim za udział 

i zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy Rytwiany. 

Prot. U.Marczewska, kierownik USC      

 

                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                       /-/ Marek Sadowski 


