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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny radny Michał Rajca/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

Podczas omawiania punktów 9-12 obecna była kierownik OPS Ewa Majsak. 

 

II. 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi 

Staszowskiemu. 

8. Informacja Wójta Gminy o współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

2013 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych Ośrodka Pomocy Społecznej za 

2013 rok. 

10. Sprawozdanie z wykonania pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 

za 2013 rok. 



11. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej za 

2013 rok. 

12. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Rytwiany. 

13. Interpelacje i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

III. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do 13.15. 

 

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 14 głosami, w 

obecności 14 radnych. 

 

Pkt 2 

Protokół z sesji nr XLVIII został przyjęty bez uwag. 

 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczących komisji o 

przedstawienie protokołów z posiedzeń odbytych w okresie od ostatniej sesji. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Maria Woźniak przedstawiła 

protokół z posiedzenia odbytego w dniu 25 marca 2014 roku. Tematy 

posiedzenia komisji to: stan rowów odwadniających drogi i pola, analiza 

wykorzystania sprzętu /koparki/ w Gminnym Zakładzie Komunalnym. 



Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof Janik  przedstawił protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 10 

kwietnia 2014 roku. Tematy posiedzenia: omówienie projektu organizacyjnego 

pracy szkół na przyszły rok szkolny oraz sprawy bieżące /min. sprawy 

organizacyjne Dnia Dziecka/. 

 

Pkt 4 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił Wójta o przedstawienie 

informacji o pracy Urzędu w okresie pomiędzy sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował o: 

- trwających pracach przy rewitalizacji terenu wokół ruin zamku w Rytwianach. 

Prace szybko postępują i wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie 

zakończona w umownym terminie, 

- wyłonionym w drodze przetargu wykonawcy odbudowy dróg powodziowych  

/Przedsiębiorstwo Robót Drogowych/, 

- pojawieniu się możliwości wykonania przez Powiat remontu drogi powiatowej  

Rytwiany - Kłoda /Niwy - wzdłuż lasu/, przy dofinansowaniu Gminy Rytwiany 

kwoty 21 000złotych, 

-planach budowy chodnika w Sichowie  w ramach powiatowych 

„Schetynówek”, 

- trwającej przebudowie drogi 764, w przyszłym tygodniu rozpocznie się 

układanie nawierzchni. 

 

Pkt 5 

Skarbnik Gminy  Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w WPF, które są 

niewielkie i spowodowane zmianami w budżecie Gminy. Wydatki bieżące 

zostały zmniejszone kosztem zwiększenia wydatków majątkowych. 

Pytań i dyskusji nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIX/251/2014 w sprawie  zmiany 

Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027 została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 

 

 

Pkt 6 

Zmiany w budżecie  Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000 

złotych, zmiany w planie wydatków na kwotę 44 000złotych. 

Wójt  poinformował, że zmiany w planie wydatków obejmują: pomoc 

finansową dla Powiatu Staszowskiego na odbudowę drogi Rytwiany - Kłoda,  

wydatki na program „Animator sportu” dofinansowany z Ministerstwa Sportu, 

budowę drogi Kłoda – Rzym /opracowanie dokumentacji wywłaszczeniowej/. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził glosowanie. Uchwała nr XLIX/252/2014 w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na 2014 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami w obecności 14 

radnych podczas glosowania. 

 

Pkt 7 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz – wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Dofinansowanie 

dotyczy odbudowy drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda na odcinku 1 

km, wysokość dotacji celowej dla Powiatu 21 000złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XLIX/253/2014 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. Odbudowa 

drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda od km 2+100 do km 3+100 została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 

 

 

 

Pkt 8 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rytwiany z 

organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok 2013 radni otrzymali   razem z zawiadomieniami o 

sesji.  

Radni zwrócili uwagę na dużą liczbę stowarzyszeń działających w Gminie 

Rytwiany. Na terenie gminy Rytwiany w 2013 roku działało: 9 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 klub sportowy, 2 uczniowskie kluby 

sportowe, 4 koła gospodyń wiejskich, 12 stowarzyszeń. 

Wójt wyraził zadowolenie z tego, że społeczeństwo organizuje się  w 

działaniach na rzecz swojego środowiska, ale zauważył, że niektóre  

stowarzyszenia uważają, że jedynym źródłem finansowania ich działalności jest 

budżet Gminy. Wyjaśnił, że Gmina nie może finansować każdej działalności. 

Przepisy prawne szczegółowo określają możliwości wspierania zadań 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenia powinny szukać wsparcia 

także z innych źródeł. Są fundacje udzielające pomocy stowarzyszeniom. 

Radna Irena Pogorzelska – z własnego doświadczenia wie, że nie jest łatwo 

uzyskać pomoc finansową w fundacjach. W swoich działaniach może liczyć tylko 

na sponsorów z własnego terenu. 

Radna Lidia Dziuba – uważa, że sponsorzy też mają ograniczone możliwości, 

stowarzyszeń jest bardzo dużo i wszystkie proszą o wsparcie. 



Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 

Pkt  9 -  12 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił panią kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Ewę Majsak o przedstawienie kolejno wszystkich 

sprawozdań z realizacji zadań za 2013 rok. 

Radni otrzymali sprawozdania razem z zawiadomieniami na sesję. 

 

Kierownik Ewa Majsak  przedstawiła sprawozdanie: 

1/ z realizacji zadań zleconych OPS w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013, 

2/ z wykonania pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w okresie od 

1.01.2013 do 31.12.2013, 

3/ z realizacji zadań własnych OPS w okresie  od 1.01.2013 do 31.12.2013, 

oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Rytwiany. 

 

Radni nie  zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań i oceny zasobów. 

 

Pkt  13 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Na wniosek radnego Krzysztofa Janika radni ustalili, że każdy radny przeznaczy 

200 złotych na  organizację Dnia Dziecka w 2014 roku.  

- Radny Jerzy Gwizdowski – zwrócił uwagę na problem śmieci. W ramach prac 

społecznie użytecznych posprzątane zostały śmieci, nie upłynęło dużo czasu i 



znów w tych samych miejscach leżą nowe śmieci. Proponuje  umieścić tablice  

edukacyjne. 

- Radna Irena Pogorzelska – prosi o interwencję w sprawie odbioru śmieci z 

placu zabaw w Święcicy. Są problemy z odbiorem odpadów. 

- Sołtys wsi Niedziałki Andrzej Bąk – poprosił o interwencję w sprawie tablic 

ogłoszeniowych w sołectwie, które zostały zdemontowane w związku z 

przebudową drogi 764, z uwagi na to, że były usytuowane w pasie drogowym. 

Wójt poinformował sołtysa, że  tablice powrócą do sołectwa. 

- Radny Lech Kędzierski – zapytał o szanse wykonania oświetlenia  ulicy 

Pałacowej. 

Wójt odpowiedział, że  na ulicy Pałacowej  należy przebudować całą linię 

energetyczną. 

- Radny Lech Kędzierski zapytał – czy Gmina przejęła jakiś budynek po  

Styrpomie. 

Wójt odpowiedział, że Gmina nie przejęła budynku. Złożony w Urzędzie 

Skarbowym wniosek o egzekucję komorniczą czeka od trzech miesięcy na 

załatwienie. Z informacji uzyskany w Urzędzie Skarbowym wynika, że pod 

koniec kwietnia mają zająć się wnioskiem. 

- Radny Lech Kędzierski -  zgłosił sprawę  bezdomnego agresywnego  psa 

błąkającego się w okolicy ulicy Wesołej w Rytwianach. 

- Radny Jacek Pytko – zwrócił uwagę na potrzebę wykoszenia trawy na placach 

zabaw. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że koszeniem trawy zajmują się 

sukcesywnie  dwie osoby. 

- Radna Maria Woźniak zgłosiła następujące sprawy: 

1/  potrzebę  zamontowania barierek ochronnych w kilku niebezpiecznych 

miejscach przy drodze 764. Problem należy zgłosić  do inwestora, 

2/  potrzebę odnowienia /pomalowania/  mostu na rzece Czarnej /Pluskawa/, 



3/ uczczenia przypadającą w sierpniu  70 rocznicę wyzwolenia Rytwian z 

okupacji hitlerowskiej, zorganizować spotkanie pokoleń i zaprosić weteranów 

jeszcze żyjących. 

- Radny  Jacek Pytko -  ponownie zgłasza potrzebę zamontowania barierki przy 

drodze  Kłoda – Ruda  - Niedziałki  /w okolicach mostu/. 

Wójt odpowiedział, że gdyby kierowcy jeździli zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym to barierki nie byłyby potrzebne. 

- radna Mieczysława Sikora – zapytała jakie działania zostały podjęte w sprawie 

boiska w Kłodzie. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że wykonany został przegląd 

gwarancyjny. Odbyło się spotkanie z wykonawcą. Następne działania 

uzależnione będą od wyników analizy  podłoża. 

 

Pkt 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady XLIX sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 Prot. U.Marczewska, kier. USC                            Przewodniczący Rady  Gminy 

                                                                                          Marek Sadowski 


