
 

     P R O T O K Ó Ł NR   4/2014 

 z  IV  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu  30 grudnia 2014 r. 

                         w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni według załączonej listy obecności . 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/ Ewa Majsak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6/ Sołtysi według załączonej listy obecności. 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 11.00 do godz. 12.10. 

Nieobecny radny:  Artur Dzieciuch. Radny Stanisław Głowacki przybył na sesję 

o godz. 11.05. 

 

 

 

Pkt 1 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  powitał  wszystkich radnych, 

Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy,  otworzył obrady sesji   

i przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rytwiany na lata 2014-2027. 

5. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLVII/241/2014 Rady 

Gminy Rytwiany w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany  

w 2014 r. 



7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/240/2014 Rady 

Gminy Rytwiany  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2014 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2012-2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany  

w 2015 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Gminie Rytwiany na 2015 

rok. 

11. Interpelacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  13 głosami 

przy obecnych 13 radnych podczas głosowania. 

 

 

Pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do protokołów z sesji nr II  

i nr III. Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie.  Za przyjęciem protokołów  głosowało 13 radnych przy obecnych 

13 radnych. 

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił Wójta Grzegorza 

Forkasiewicza o przedstawienie informacji o pracy Urzędu w okresie między 

sesjami. 

Wójt poinformował , że  okres od ostatniej sesji to wykonywanie  zadań 

związanych z bieżącą pracą Urzędu, przygotowanie jednostek organizacyjnych 

do okresu zimowego. Zakończenie prac przy inwestycjach  w związku  

z okresem zimowym. W dniu 30.12.3014r.  podpisana została umowa  

o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniach 12-16 stycznia  2015 r. 

zostanie przeprowadzona przez pracowników Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska  kontrola zakończonej inwestycji -  budowa kanalizacji. Jest to 

normalna procedura zmierzająca ku realizacji ostatecznej płatności.  

Projekt budżetu gminy na 2015 został opracowany. Radni otrzymają projekt do  

10 stycznia 2015 r.  

Wójt poinformował zebranych o planowanych po 15 stycznia zebraniach 

wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. 



 

 

 

Pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił  Skarbnika Gminy Mirosławę Szewczyk 

o objaśnienie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 

Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, że dochody bieżące po zmianach 

wynoszą 18 242 425,59 zł, dochody majątkowe 2 244 593,96 zł. Ogółem 

dochody wynoszą 20 487 019,55 zł. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu  

o kwotę 264 074 zł. Wydatki nie uległy zmianie.Przychody zostały zwiększone 

o kwotę 264 074 zł. Są to przychody pochodzące z tytułu wolnych środków 

wprowadzonych do budżetu. Po zmianach przychody ogółem wynoszą 

1 433 031,18 zł. Zmianie  uległa nadwyżka budżetowa, która wynosi  45 971,96 

zł. Z nadwyżki budżetowej została w części udzielona pożyczka w kwocie 

45 971,96 zł, natomiast pozostała kwota udzielonej pożyczki 144 528,04 jak 

również spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 119 545, 96 zł została pokryta 

z wolnych środków. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1 479 003,14 zł. 

 

Pytań  nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nrIV/11/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027  została podjęta jednogłośnie, 

14 głosami, przy obecnych 14 radnych. 

 

 

 

Pkt 5 

 

Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy zmiany w budżecie gminy 

przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Wprowadzone zostały 

wolnych środki do budżetu,  dokonano „zmian czyszczących” w planie 

wydatków.  Zmniejsza się plan dochodów o kwotę  264 074 zł  - zgodnie z zał. 

Nr 1;  dokonuje się zmian w planie  wydatków na kwotę 31 637 zł – zgodnie  

z załącznikiem nr 2;  po zmianie przychody budżetu wynoszą 1 433 031,18 zł, 

rozchody wynoszą 1 479 003,14 zł – zgodnie z zał. Nr 3 do projektu uchwały. 

 

Pytań nie było. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  przeczytał  projekt uchwały i 

poddał po głosowanie. Uchwała nr IV/12/2014 w sprawie zmian w budżecie 



gminy na 2014 rok została podjęta jednogłośnie  14 głosami, przy obecnych  

14 radnych. 

 

Pkt 6 

 

Na  prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk  przedstawiła zmiany w preliminarzu wydatków na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2014r. 

Zmiany dotyczą dostosowania preliminarza do  rzeczywistych  potrzeb 

środowiska. 

 

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr IV/13/2014  w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVII/241/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2014 r. została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami, przy obecnych 14 radnych. 

 

 

Pkt 7 

 

Objaśnienia do projektu uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały dotyczącej 

Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w gminie Rytwiany na 2014r. przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk. Zmiany dotyczą preliminarza wydatków, które  dostosowuje się do 

rzeczywistych potrzeb środowiska. 

 

Dyskusji nie było. 

 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr  IV/14/2014 

w sprawie zmiany uchwały Nr  XLVII/240/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 

24 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2014 r. 

została podjęta jednogłośnie 14 głosami, przy obecnych 14 radnych. 

 

Pkt 8 

 

W związku z pomyłką w porządku obrad – wpisaniem w punkcie  8 podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii,  Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  zaproponował 

wykreślenie wyżej wymienionego punktu  i poddał propozycję pod głosowanie. 



Zapis w punkcie 8 porządku obrad został usunięty jednogłośnie 14 głosami w 

obecności 14 radnych.  

 

 

Pkt 9 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak przedstawiła 

projekt uchwały  w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany  

w 2015 r. Na działalność w zakresie profilaktyki przewidywana wysokość 

wydatków to kwota 23 000złotych. Realizacja zadań zapisanych w programie 

finansowana będzie ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia za 

sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii określony został w 2012 roku, a obecnie określony został 

preliminarz wydatków. 

Radny Wiesław Skład – zapytał, czy nie można zwiększyć środków  na 

dofinansowania kolonii  i obozów. Czy 10 000złotych  to nie jest za mało? 

Kierownik Ewa Majsak – odpowiedziała, że kwota jest wystarczająca, ponieważ 

są to obozy tylko  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,  a dzieci niechętnie 

uczestniczą w takich obozach i koloniach. 

 

Radny – Jan Tałaj zapytał w jaki sposób odbywa się rozliczenie funduszu 

alkoholowego. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że rozliczenie  tych środków jest w 

sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu, kontrolowanym przez 

Regionalna Izbę Obrachunkową. 

 

Radny – Michał Rajca zaproponował  przesunięcie środków np. na zajęcia na 

basenie. Jeżeli dzieci nie chcą jeździć na kolonie to może chętnie  skorzystają z 

basenu. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała,że środki te są przesuwane na różne zajęcia 

edukacyjne np. wycieczki, teatrzyki itp. Celem jest edukacja dzieci i młodzieży 

w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przeczytał projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2015 roku  i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr IV/15/2014 została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w 

obecności 14 radnych. 

 

 

 



 

 

 

 

Pkt  10 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Majsak przedstawiła 

projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2015 rok. 

Zgodnie z ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Rada Gminy corocznie uchwala gminny program opracowany 

przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu 

realizacji zadań określonych w ustawie, stosowanie do potrzeb środowiska 

lokalnego. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z 

planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w 2015 r. Wydatki są szacowane ponieważ nie ma 

możliwości  bardzo  dokładnie  określić  kwoty wydatków w poszczególnych 

paragrafach. 

Kierownik  GOPS  Ewa Majsak zwróciła uwagę na narastający problem  

ukrytego alkoholizmu kobiet. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia  

Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Rytwiany na 2015 rok i poddał pod głosowanie. Uchwała nr 

IV/16/2014 została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 radnych. 

 

 

 

Pkt 11 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radny Jacek Pytko – zapytał  kto i na jakiej podstawie  postawił znak  

zakazujący poruszanie się po drodze wojewódzkiej 764 samochodami 

ciężarowymi powyżej 12 ton i czy mógł  to zrobić bez konsultacji z 

samorządami. Chodzi o osoby  posiadające samochody ciężarowe i prowadzące 

działalność gospodarczą, które muszą korzystać z tej drogi. Poprosił o 

wyjaśnienie sprawy. 

 

Wójt odpowiedział, że  o wprowadzeniu tego zakazu zdecydowano w dyrekcji 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.  Dyrektor  Wojewódzkiego 



Zarządu Dróg zostanie  zaproszony na sesję w celu wyjaśnienia sprawy. 

 

 

- Radny Michał Rajca – zwrócił uwagę na  nieposypaną  ulicę Szkolną w 

Rytwianach. Jest tam bardzo ślisko. 

 

- Radny Lech Kędzierski –w sprawie oświetlenia ulicznego  w Rytwianach 

/ulica Polna, usprawnienie oświetlenia  przy ulicy Łąkowej/. 

 

Wójt odpowiedział, że  należy zabezpieczyć środki na realizację  tego zadania 

 w budżecie na 2015r. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy zapytał  jaki jest koszt oświetlenia ulicznego za 

2014r. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że około 300 tys. złotych. 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  poinformował zebranych, że  pojawiła się 

możliwość dofinansowania modernizacji oświetlenia ulicznego wsi w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie ma jeszcze szczegółowych 

informacji  na temat zakresu inwestycji, które będą mogły być realizowane w 

tym programie. W RPO dofinansowanie jest na poziomie 80 -85%.  Gdyby 

okazało się, że można  starać się o dofinansowanie budowy oświetlenia 

ulicznego to należy się zastanowić nad wykorzystaniem  możliwości. 

Należałoby opracować dokumentację techniczną na oświetlenie uliczne całej 

gminy i przy wykorzystaniu  dofinansowania wykonać typowe, oszczędne 

oświetlenie uliczne. 

Wójt poinformował o komplikującej się współpracy z Zakładem Energetycznym 

w Staszowie. Za konserwację jednego punktu oświetlenia  Urząd Gminy płaci  6 

złotych netto. Zakład  chce podwyższenia  stawki do 7 złotych. Dla Zakładu 

Energetycznego nie jest to opłacalne, sygnalizują, żeby  szukać innej firmy do 

konserwacji oświetlenia. 

 

- Radny Michał Rajca – zapytał, czy wiadomo coś na temat demontażu słupów 

i przewodów telekomunikacyjnych. 

Wójt odpowiedział, że nie wiadomo.   

- Radny Jan Tałaj zapytał ile wynosi miesięcznie koszt  remontu oświetlenia 

ulicznego. 

Skarbnik odpowiedziała, że 4 200złotych. 

 

- Radny Wiesław Skład zapytał,  za  jakie prace jest ta opłata. 

Wójt odpowiedział, że  koszty oświetlenia ulicznego składają się z: 

- kosztu  zużytej energii elektrycznej - według faktur od dostawcy, 

- kosztu konserwacji – wykonywanej przez Zakład Energetyczny w Staszowie tj. 



wymiana opraw, naprawa linii – koszt miesięczny od 2015 roku  7 złotych netto, 

- kosztów związanych z inwestycjami –  np.  nowe oprawy – płatne dodatkowo. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy wszystkim radnych odpowiada 

godzina  rozpoczynania sesji, czy może ktoś ma życzenie aby zmienić. 

 

Nie było propozycji na temat zmiany godziny  rozpoczynania sesji. 

 

 

Pkt 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za 

udział i zamknął obrady IV sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

 

 

Prot. U.Marczewska 

Kier. USC                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                         Jerzy Gwizdowski 

 


