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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 12 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

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

Michał Rajca/ 

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. 

 

II. Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLIV/227/2013 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r. 

4. Interpelacje i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

 

 

 



III. Przebieg obrad: 

 

 

Obrady sesji trwały od godz. 14.00 do godz. 14.30. 

Radna Irena Pogorzelska przybył na sesję   o godz. 14.05.  

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek  Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek. 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami, w obecności 12 

radnych  podczas głosowania. 

 

 

Pkt 2 

Protokół  z sesji nr XLIV został zatwierdzony bez uwag. 

 

Pkt 3 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił konieczność wprowadzenia zmiany 

w uchwale podjętej na ostatniej sesji a dotyczącej   opłat za wodę i ścieki. 

We wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego nie była ujęta opłata 

abonamentowa. Wydawało się, że pomimo tego można wprowadzić opłatę 

abonamentową.  Niestety nie można. Wobec  tego należy wykreślić z uchwały 

zapis dotyczący  wprowadzenia stawki opłaty abonamentowej. 



Kierownik Piotr Błąk dodał, że  opłata abonamentowa stanowi  część kosztów 

związanych z dostarczaniem wody. Stawka opłaty powinna być przypisana do 

punktu poboru wody a nie do m
3
 wody.  

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska dodała, że  Rada Gminy podejmuje 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia lub odmowie zatwierdzenia taryf. Gdyby 

organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały to okres obowiązywania  

dotychczasowych taryf przedłuża się i Zakład Komunalny poniósłby stratę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLV/231/2013 w sprawie zmiany w uchwale 

nr XLIV/227/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r. 

została podjęta jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 radnych na sali obrad 

podczas głosowania. 

 

Pkt. 4 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poprosił radnych z Sichowa Małego i Sichowa 

Dużego o przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami  w sprawie budowy siłowni 

wiatrowych. Ustalono, że w Sichowie Małym zebranie odbędzie się w najbliższy 

wtorek, a w Sichowie Dużym w najbliższą środę. 

Radni Jacek Pytko zgłosił: 

-  konieczność wycięcia topoli w pobliżu remizy strażackiej w Niedziałkach, 

- wysypany gruz w Niedziałkach przy rzece Czarnej w pobliżu mostu. 

Radny Zdzisław Cieślik zapytał, czy Urząd może nakazać gospodarzowi rozbiórkę 

budynku. 



Wójt odpowiedział, że można zgłosić do nadzoru budowlanego, oni sprawdzą 

stan budynku i mogą wydać decyzję nakazującą rozbiórkę budynku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  złożył wszystkim obecnym 

życzenia świąteczne. 

 

Pkt 5 

 

Przewodniczący rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XLV sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

kier. USC 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Sadowski 


