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                                    P r o t o k ó ł   z  sesji nr  XLVIII/2014 

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 20 marca 2014 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /obecni wszyscy radni/. 

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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi 

Staszowskiemu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 

w Kłodzie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części na terenie Gminy Rytwiany. 

10. Interpelacje i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 
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III. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do 12.50. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i  przedstawił porządek 

obrad. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 15 głosami, w 

obecności 15 radnych. 

 

Pkt 2 

 

Protokół z sesji numer XLVII został przyjęty bez uwag. 

 

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Wójta  o informację o 

pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinfomował radnych o: 

- zakończeniu budowy kanalizacji ulicy Staszowskiej i dokonanym odbiorze 

technicznym, 
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- pracach przy rewitalizacji  terenu wokół ruin zamku i zainteresowaniu mediów 

ścieżką edukacyjną, 

- pozyskaniu 200tys. złotych wsparcia na odbudowę dróg powodziowych. 

Planowana jest odbudowa następujących odcinków dróg: Rytwiany ul. Długa, 

Rytwiany ul. Krótka, Strzegom tzw. Zaleszcze, 

- otrzymaniu przez Powiat Staszowski  środków na odbudowę dróg 

powiatowych. Jest plan odbudowy drogi  powiatowej  od skrzyżowania dróg 

przy moście w Niedziałkach do  skrzyżowania  obok remizy OSP w Rudzie. 

Gmina Rytwiany  ma  dofinansować  remont w kwocie 30tys. złotych, 

- negocjacjach wójtów, burmistrzów, upoważnionych osób z zarządem spółki w 

Rzędowie sprawie dokapitalizowania spółki poprzez objęcie udziałów przez 

poszczególne gminy. Gmina która  obejmie udział ponad ten obowiązkowy 

miałaby korzystniejszą stawkę  opłaty za dostarczane odpady. Są środki unijne i 

potrzebny jest wkład własny w postaci udziałów poszczególnych gmin. Niektóre 

gminy, które nie chcą obejmować udziałów w spółce, uważają, że wkład własny 

spółka może pokryć  kredytem bankowym. Inwestycja jest zakończona, kwatera 

odebrana, pozostało dopełnienie  pewnych wymogów formalnych. Planowany 

termin uruchomienia zakładu - koniec kwietnia. Od 1 lipca bieżącego roku, po 

wygaśnięciu obecnej umowy odpady z Gminy Rytwiany będą kierowane do 

Rzędowa. 

      Radny Michał Rajca zapytał jaka będzie cena za odpady utylizowane przez 

spółkę. Wójt odpowiedział, że  zarząd  opracował symulację kosztów i będzie to 

około 240 złotych za 1 tonę plus koszt transportu. Założenia są takie aby koszty 

były zbliżone do obecnie ponoszonych przez gminy. 

      Radna Maria Woźniak zapytała  w jakim stopniu będzie wykorzystana  linia 

produkcyjna zakładu. Wójt odpowiedział, że gwarancją na wykorzystanie linii są 

umowy wykonawcze zawarte z gminami należącymi do spółki, które 

zobowiązują do odstawiania odpadów do  Zakładu w Rzędowie. Ponadto 

wojewódzki plan zagospodarowania odpadów zobowiązuje gminy z naszego 

regionu do przekazywania odpadów do Rzędowa. 
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Pkt 4 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapoznał radnych z treścią  

uchwały nr 17/2014 VII składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Gminy Rytwiany. Opinia jest pozytywna. 

Zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przedstawiła Skarbnik 

Gminy Mirosława Szewczyk. Skarbnik poinformowała o zmianie  druku WPF, 

doszły nowe kolumny, usunięto kolumnę o poziomie  zadłużenia. 

Zmiany w WPF spowodowane są wprowadzeniem nowych zadań do budżetu tj. 

budową wodociągu  przy ulicy Radziwiłła w Rytwianach, planowanym zakupem  

udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, 

wydatkami na uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zwiększeniem wydatków na 

indywidualizację procesów nauczania. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowania. Uchwała nr XLVIII/245/2014 w sprawie zmiany 

Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027 została 

podjęta jednogłośnie 15 głosami, w obecności 15 radnych. 

 

Pkt 5 

 

Zmiany w budżecie przedstawia Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany 

dotyczą min:   

-zwiększenia planu dochodów i wydatków  o kwotę 433 250złotych /otrzymanie 

dotacji na remonty dróg, zmiany w wydatkach na utrzymanie przedszkoli, 

zmiany w wydatkach na indywidualizację procesów nauczania/, 

- zmniejszenia planu  dochodów i wydatków o kwotę 68 206 złotych / korekta 

planu dochodów i wydatków - zmniejszenie subwencji oświatowej na 

podstawie metryczki otrzymanej z Ministerstwa Finansów, 

- zmiany  w planie wydatków  na kwotę 234 186 złotych /budowa sieci 

wodociągu ul. Radziwiłła w Rytwianach, pomoc finansowa dla Powiatu na 
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odbudowę drogi Niedziałki – Ruda, zaplanowany zakup udziałów w Zakładzie 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie/. 

 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVIII/246/2014 w sprawie  zmian w 

budżecie Gminy na 2014 rok została podjęta jednogłośnie 15 głosami, w 

obecności 15 radnych. 

 

Pkt  6 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wspomniał w punkcie 3 porządku obrad o promesie 

otrzymanej przez Powiat Staszowski na odbudowę dróg powodziowych. Jedną z 

dróg realizowanych w ramach tej dotacji będzie  droga powiatowa  Niedziałki – 

Ruda. Wielkość dotacji to 80% wartości zadania. Udział Powiatu 10%, udział 

Gminy Rytwiany 10%. Wartość  dotacji celowej udzielonej przez Gminę 

Rytwiany dla Powiatu na realizację tego zadania to kwota 30 000złotych. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził glosowanie. Uchwała nr XLVIII/247/2014 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. 

Odbudowa drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki – Ruda od km 9+920 do km 

2+147 została podjęta jednogłośnie 15 głosami w obecności 15 radnych. 

 

Pkt 7 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  wnosi o zmianę siedziby obwodowej komisji 

wyborczej nr 5 w Kłodzie w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kłodzie, ul. 

Jana  Pawła II 63 – z przyczyn technicznych. 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał projekt uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVIII/248/2014 w sprawie zmiany siedziby 

obwodowej komisji wyborczej  nr 5 w Kłodzie została podjęta jednogłośnie  15 

głosami w obecności 15 radnych. 

 

Pkt 8 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że jak co roku Rada Gminy  powinna 

podjąć uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany na 

2015 rok. 

Radna Maria Woźniak  jest przeciwna wyodrębnianiu funduszu sołeckiego. 

Radna Lidia Dziuba również jest przeciwna wyodrębnianiu funduszu sołeckiego. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLVIII/249/2014 w sprawie nie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w 

2015 roku została podjęta jednogłośnie 15 glosami w obecności 15 radnych. 

 

 

Pkt 9 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 

także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy 

Rytwiany.  Obowiązek  określenia wymagań wynika z przepisów ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

Dyskusji nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwala nr XLVIII/250/2014 w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rytwiany 

została podjęta jednogłośnie 15 głosami, w obecności 15 radnych. 

 

Pkt 10 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapoznał radnych z: 

-  wyrokiem  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 

31.12.2013 roku stwierdzającym nieważność uchwały nr XVII/91/2011, 

-  interwencją poselską Posłanki na Sejm RP Marii Zuby  z dnia 27.02.2014r. 

dotyczącą  lokalizacji wiatraków i farm wiatrakowych. Odpowiedź na 

interwencję została udzielona przez Wójta Gminy.  

Radna Irena Pogorzelska  poprosiła  zwiększenie częstotliwości  opróżniania 

koszy na odpady  przy placu zabaw i na przystankach komunikacyjnych. 

Wójt odpowiedział,  że  kosze będą częściej opróżniane. 

Radna Mieczysława Sikora:   

     – zapytała o przegląd gwarancyjny boiska. 

       Wójt odpowiedział, że przegląd gwarancyjny nie odbył się jeszcze. 

     - przypomniała  o  wniosku dot. zamontowania kilku lamp w Kłodzie, 

     -  zapytała, czy byłaby możliwość  dowozu dzieci do przedszkola z ulicy                                          

        Monastyrek. 

Wójt odpowiedział, że  sieć  przystanków dla autobusów dowożących dzieci do 

szkoły ustala się w miesiącach  lipiec – sierpień. Przystanki te muszą istnieć w 

sieci komunikacji zbiorowej. Jeżeli nie ma takiego przystanku w sieci to  należy 
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uruchomić procedurę utworzenia nowego przystanku. Uchwała ustalająca sieć 

przystanków była podejmowana w ubiegłym roku i powinna mieć trwałość 3-5 

lat. Gmina nie ma obowiązku dowożenia  dzieci do przedszkola. 

 

Radna  Maria Woźniak – zgłosiła potrzebę  oznakowania ulicy Brzozowej oraz 

zamontowania  1 lampy oświetlenia ulicznego  przy ulicy Kościuszki w 

Rytwianach. 

Radny Michał Rajca –  przypomina o konieczności zamontowania progów 

zwalniających na ulicy Kościuszki.  Mieszka tam dużo małych dzieci, droga jest 

wąska, a kierowcy szybko jeżdżą. 

Radna Lidia Dziuba – przypomniała o potrzebie  uporządkowaniu  „Glinika ”w 

Pacanówce. 

 

Radna Irena Pogorzelska uważa że osoby, które otrzymują  paczki żywnościowe 

w zamian powinny zrobić coś dla społeczeństwa w czynie społecznym. Chodzi o 

osoby zdrowe, nadużywające alkoholu, które korzystają z pomocy społecznej. 

Wójt  poinformował, że  program wsparcia żywnościowego finansowany jest z 

środków zewnętrznych, a Ośrodek Pomocy Społecznej jest tylko pośrednikiem. 

Wójt poinformował radnych, że od kwietnia bieżącego roku uruchomiony 

zostanie program prac społecznie użytecznych. Zostaną wytypowane osoby do 

prac społecznie użytecznych – 40 godzin w miesiącu. Jeżeli wskazana osoba 

odmówi podjęcia pracy to Ośrodek Pomocy Społecznej może odmówić 

wsparcia. Program ten ma  cele wychowawcze. 

 

Radny Jacek Pytko – ponawia wniosek zainstalowanie urządzenia  GPS  do 

koparki.  Jeżeli radni wyrażą zgodę to proponuje zakup urządzenia ze składki 

radnych. 

Radna Maria Woźniak poinformowała, że w przyszłym tygodniu odbędzie się 

posiedzenie Komisji  Rozwoju Lokalnego na temat pracy koparki. 
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Radny Krzysztof  Janik – proponuje  zakupić nową koparkę zamiast urządzenia 

GPS. 

 

Radny Jerzy Gwizdowski – wnioskuje o: 

- oczyszczenie  rowu przy ulicy Kościelnej w Rytwianach, 

- rozeznanie możliwości  dalszej regulacji rzeki Moczydlanki oraz rzeki Czarnej  

w okolicy mostu, 

- rozeznanie możliwości  ustawienia wiaty na przystanku komunikacji zbiorowej 

w Rytwianach, ulica Staszowska w pobliżu posesji Pana Godzwona, 

 

Radny Krzysztof Janik – zapytał o możliwość  utwardzenie drogi Szczeka – 

Klasztor  kamieniem oraz czy nie pojawiły się oszczędności przy przebudowie 

drogi 764 w kontekście wykorzystania  na budowę chodnika Szczeka –

Niedziałki. 

Wójt odpowiedział, że z informacji jakie posiada nie ma oszczędności przy 

przebudowie drogi 764. 

 

Radny Zdzisław Cieślik zapytał, czy planowane jest poszerzenie  ulicy Jedrusiów. 

Wójt – poszerzenie drogi to koszt niekwalifikowany. Należy rozeznać koszty i 

czy będą na to środki. 

 

Radny – Lech Kędzierski wnioskuje o  ustawienie znaku określającego 

pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu Niedziałki – Ruda – Kłoda. 

Pkt  11 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim obecnym 

za udział i zamknął obrady XLVIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

Prot. U. Marczewska                                     Przewodniczący Rady Gminy 

Kier. USC                                                                Marek Sadowski 


