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                                    PROTOKÓŁ 

                                   z  sesji nr XLVI/2013 

Rady Gminy Rytwiany, która odbyła się  w dniu 31 grudnia 2013 roku             

w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1. Radni - zgodnie z załączoną listą obecności. 

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 radnym w zaproszeniach na sesję: 

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 

4. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budŜecie Gminy na 2013 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/178/2013 Rady 

Gminy Rytwiany z dnia 23.01.2013r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  w Gminie 

Rytwiany na 2013r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2013 Rady 

Gminy Rytwiany z dnia 23.01.2013r. w sprawie przyjęcia preliminarza 
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wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Rytwiany w 2013r. 

7. Interpelacje i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

III.  Przebieg obrad: 

Obrady sesji trwały od godz. 10.00 do godz. 11.00. 

Radny Jacek Pytko przybył na sesję o godz. 10.45. 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek  Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek 

obrad. Zaproponował dodanie jako punktu 7 podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia  programu usuwania wyrobów  zawierających azbest dla  Gminy 

Rytwiany na lata 2013-2032. 

Porządek obrad wraz z zmianą został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami,          

w obecności 14 radnych  podczas głosowania. 

Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2013-2027. 

4. Podjęcie uchwały w/s zmiany w budŜecie Gminy na 2013 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/178/2013 Rady 

Gminy Rytwiany z dnia 23.01.2013r. roku w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 
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Rytwiany na 2013r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2013 Rady 

Gminy Rytwiany z dnia 23.01.2013r. w sprawie przyjęcia preliminarza 

wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii            

w Gminie Rytwiany w 2013r. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów 

zawierających  azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013 – 2032. 

8.Interpelacje i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

Pkt 2 

W informacji o pracy pomiędzy sesjami Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz 

Forkasiewicz poinformował, Ŝe  większość przedsięwzięć zostało 

zakończonych.  

1.Odbył się odbiór techniczny budowy wodociągu  przy ulicy Długiej.Dokonano 

takŜe rozliczenia kosztów z tym związanych.   

2. Fizycznie zakończona  została budowa  kanalizacji ulicy Staszowskiej. 

3.Ze względu na zimową porę, wstrzymane zostały prace przy 

zagospodarowaniu placu wokół ruin zamku w Rytwianach. 

4. Praca  Urzędu Gminy Rytwiany nakierowana jest  głównie na czynności 

związane z  zakończeniem roku kalendarzowego. 

5. Sytuacja finansowa  Gminy Rytwiany na koniec 2013r. jest bardzo dobra. 

Powstałe  nadwyŜki finansowe  będą włączone do budŜetu gminy na 2014r. 

Gmina Rytwiany jest w lepszej sytuacji finansowej niŜ pozostałe samorządy. 
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Pkt 3  

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Rytwiany na lata 2013 – 

2027 przedstawiła  Skarbnik Gminy Rytwiany  Mirosława Szewczyk. 

1. Planowane  dochody bieŜące po zmianach wynoszą 18 172 024,86 zł. 

Dochody majątkowe wynoszą 1 710 955 zł. Ogółem dochody wynoszą 

19 882 979,86 złotych.  

2. Zmianie uległy wydatki bieŜące i po zmianach wynoszą 17 584 369,55 

złotych, zwiększeniu uległy wydatki majątkowe /w zadaniu budowa boiska 

sportowego w Sichowie Małym/ i po zmianach wynoszą 1 775 379 złotych. 

Wydatki ogółem wynoszą 19 359 748,55 złotych. 

Zwiększone zostały równieŜ wydatki na obsługę długu o kwotę 21 000 złotych         

i po zmianach wynoszą 502 176 złotych. 

Sytuacja finansowa jest stabilna, wskaźniki zachowane. Ministerstwo Finansów 

zalega  Gminie Rytwiany 130 tys. złotych. 

 Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVI/232/2013 w sprawie  zmiany 

Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027 została 

podjęta jednogłośnie  14 głosami w obecności  14 radnych na sali obrad podczas 

głosowania. 

 

Pkt 4 

Zmiany w budŜecie gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Rytwiany 

Mirosława Szewczyk. 
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Zmiany dotyczą przeniesień w poszczególnych  paragrafach  wydatków . 

Skarbnik Gminy nadmieniła, Ŝe pobyt podopiecznych z terenie gminy Rytwiany 

w domach pomocy społecznej kosztował Gminę  w 2013 roku  312 tys. złotych. 

Znacznie zmniejszyły się wydatki na zakup energii elektrycznej. Wydatki na 

oświetlenie uliczne  w 2013 roku wyniosły około 217 tys. złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2013 rok i zarządził głosowanie. 

Uchwała nr XLVI/233/2013 została podjęta jednogłośnie 14 głosami,               

w obecności 14 radnych. 

Pkt  5 

Zmiany w uchwale  w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2013 rok 

przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany spowodowane są 

wpływem większych środków do budŜetu niŜ pierwotnie zakładano, z tytułu 

zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Radna Maria Woźniak zapytała,  czy z tychŜe środków finansowane są kolonie   

i obozy. Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak. 

Skarbnik Gminy Rytwiany Mirosława Szewczyk poinformowała, Ŝe środki 

zabezpieczone w programie  przeznaczane są na kolonie i obozy, zajęcia 

sportowe, doŜywianie dzieci i młodzieŜy szkolnej. Najpopularniejsze są obozy 

sportowe. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XLVI/234/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/178/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23.01.2013r. roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2013r. została podjęta jednogłośnie 14 

głosami w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Pkt 6 

Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła Skarbnik 

Gminy Rytwiany Mirosława Szewczyk. Przyczyną zmiany jest konieczność 

dostosowania  preliminarza wydatków do rzeczywistych potrzeb środowiska           

w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVI/235/2013 w sprawie zmiany uchwały 

nr XXXII/179/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23.01.2013r. w sprawie 

przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2013roku została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 

Pkt 7 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie 

programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 

2013-2032. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest opracowany został w celu 

realizacji obowiązku nałoŜonego na gminę przez ustawę. Celem programu jest  

bezpieczne dla zdrowia i Ŝycia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Rytwiany. Program określa harmonogram realizacji 

zadań związanych z usunięciem azbestu oraz wskazuje środki finansowe 

niezbędne do jego realizacji. W 2032 roku zakończy się proces oczyszczania 

kraju  z azbestu. 
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Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVI/236/2013  w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 

2013 – 2032  została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych 

podczas głosowania. 

 

 

Pkt 8 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Michał Rajca  wnioskuje o zmianę pierwszeństwa ruchu  na ulicy 

Długiej i ulicy Kościuszki w Rytwianach. 

- Radny Lech Kędzierski  - w sprawie oświetlenia  ulicy Długiej w Rytwianach  

w kierunku ul. Zielona Dolina w Staszowie. 

Wójt odpowiedział, Ŝe oświetlenie będzie moŜliwe, jeśli zabezpieczymy 

dodatkowe środki na budowę nowej linii. 

- Radny Lech Kędzierski – wnioskuje o umieszczenie harmonogramu wywozu 

śmieci na stronie internetowej Gminy Rytwiany. 

- Radny Krzysztof Janik – w sprawie dodatkowego oświetlenia przejazdu 

kolejowego w Szczece, a takŜe rozwaŜenia moŜliwości zainstalowania na 

terenie Gminy Rytwiany nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia LED w 

miejsce obecnie istniejącego. 

Wójt odpowiedział, Ŝe naleŜy zaczekać, być moŜe uda się to zrobić  w ramach 

środków finansowych z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego. 
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- Radna Maria Woźniak w sprawie - wysypania kamieniem ulicy Wesołej               

w Rytwianach, oznakowania  ulicy Długiej w Rytwianach, wystąpienia  do 

Świętokrzyskiego  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  o  partycypowanie 

w regulowaniu rachunków za oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej nr  764. 

Właściciel drogi powinien dołoŜyć się do rachunków za oświetlenie. 

Wójt Gminy -  w zakresie rzeczowym remontu drogi wojewódzkiej nr 764 nie 

planowano dodatkowego oświetlenia.  NaleŜy  więc sprawdzić, czy zwiększono  

ilość lamp. W sprawie  wysypania kamieniem ul. Wesołej w Rytwianach, 

stosowny wniosek ze strony mieszkańców wpłynął do Urzędu w dniu 30 

grudnia 2013r. i obecnie jest rozpatrywany. 

- Radny Jerzy Gwizdowski  - w sprawie problemu  z odbiorem śmieci od 

mieszkańców  ulicy Wąskiej w Rytwianach. Mieszkańcy tej ulicy skarŜą się                

z powodu nieregularnego odbierania śmieci przez pracowników PGKiM 

Staszów. Ponadto zgłasza problem zaśmiecenia przydroŜnych rowów na trasie 

Grobla – Sichów Mały – Sydzyna. 

Wójt poinformował, Ŝe rowy zostaną posprzątane. Prace te wykonają osoby  

skazane, zobowiązane do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 

społeczne. 

- Radna Irena Pogorzelska – zapytała,   jak  przedstawia się  ściągalność opłat za 

śmieci. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, Ŝe  wysłane zostały upomnienia do 

osób, które zalegają z opłatą. Kilkanaście osób nie złoŜyło deklaracji i moŜe  to 

zakończyć się egzekucją administracyjną. Zmieniła się formuła odbioru śmieci 

oraz sposób uiszczania opłaty. Mieszkańcy muszą  się przyzwyczaić do nowych 

zasad. 
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Pkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za 

udział i zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

                                        Przewodniczący Rady Gminy 

                                             /-/ Marek Sadowski 

 


