
 

 

 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   4 / 2018 

                z  IV  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku 

                                         w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności  (nieobecny radny Artur Dzieciuch) 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

6/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8.05 do godz.10:15. 

Podczas omawiania punktów 9 -12 porządku obrad obecny na sesji  

była obecna  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach 

Ewa Majsak. 

 

 

 

 



 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  powitał wszystkich zebranych, 

otworzył obrady sesji. 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  stwierdził obecność 14 radnych         

i  stwierdził prawomocność obrad. 

 

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018 – 

2030. 
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 

2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2018 rok. 

10. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 
2017 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2018 roku. 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2019 rok. 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2019 roku. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie 14 

głosami, w obecności 14  radnych  na sali obrad podczas głosowania.  



 

 

Pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał radnych czy są uwagi do 

protokołu z sesji nr 3. Uwag nie było. Radni przyjęli protokół jednogłośnie 14 

głosami. 

Pkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poprosił Wójta o sprawozdanie z 

wykonania uchwał z poprzedniej sesji. Wójt Gminy Rytwiany Rytwiany 

poinformowała , że wszystkie uchwały które były skierowane do 

Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany 

 Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym przekazane do Wojewody 

Świętokrzyskiego i do RIO wg właściwości. 

 
Pkt 6 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  poprosił Wójta o przedstawienie 

informacji o pracy Urzędu w okresie między sesjami. 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

- trwającej procedurze odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisanie 

protokołu nastąpi po usunięciu wszystkich usterek, faktura już wpłynęła do 

Urzędu Gminy Rytwiany, 

-  podpisanie umowy otwarcie na transport odpadów komunalnych  PGKiM 

Staszów ,  

- odbiór drogi  powiatowej Klasztor-Szczeka. 

 

 

 



 

 

Pkt 7 

 

Zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Rytwiany przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Dochody bieżące uległy zmianie wynoszą 

25 535 625,27 zł.  

Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Ogółem dochody po zmianach 

wynoszą 28 361 852,47 zł. 

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu wynoszą 24 597 228,55 zł. 

Wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki ogółem po zmianach  

wynoszą 31 865 275,55 zł. 

Wielkość przychodów, rozchodów oraz wynik finansowy pozostają bez zmian. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gwizdowski przeczytał treść uchwały i 

poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr IV/21/18  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Rytwiany na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie 14 głosami 

„za”. 

 

Pkt 8 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk.  

 

Zmiany w budżecie spowodowane są min. 



- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 75 000,OO wpływ z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 

-zwiększenie dochodu w rozdziale 75023 na kwotę 474,00 wpływy z różnych 

dochodów . 

Zmiany w wydatkach skupiają się w obrębie jednostki UG. 

Załącznik nr 2  plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

jednostki budżetowej  jest to rachunek prowadzony tylko dla szkół .Gromadzone 

są tam min. wpływy z opłat za żywienie dzieci . 

Zwiększenie dochodów jak i wydatków dotyczy   Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Rytwianach i po zmianach jest to kwota  114 950 zł.  

Ogółem   dochody i wydatki wynoszą 233 280 zł. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr IV/22/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził  przerwę w obradach od godz. 8:20 do 

godz. 8:35. 

 

Pkt 9 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak 

Przedstawiła zmiany wydatków finansowych na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 wyjaśniła, 

że kwota planowana wynosiła 77 904 zł. natomiast rzeczywista kwota wynosi 

67 541,30 zł.    

Pytań i dyskusji nie było. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr III/23/18  w sprawie  zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/206/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2018 rok została podjęta jednogłośnie 14 

głosami „za”. 

 

Pkt 10 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak 

Przedstawiła zmiany w preliminarzu wydatków finansowych na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Rytwiany na rok 

2018 wyjaśniła, że kwota planowana wynosiła 12041,28 zł. natomiast 

rzeczywista kwota wynosi 12 109,28zł.    

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr IV/24/18  w sprawie  zmiany uchwały Nr 

XXXIX/207/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie 

przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2018 roku została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Pkt 11 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach Ewa Majsak 

Poinformowała , że co roku jest podejmowana uchwała w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 

Gminie Rytwiany i może być on przyjęty tylko na jeden rok .Program obejmuje 

działania skierowane do dzieci i młodzieży szkolonej. Nauczyciele organizują 

spektakle oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe dotyczące profilaktyki 



rozwiązywania problemów alkoholowych , narkomanii i przemocy. 

Również z tego programu opłacane są prace komisji alkoholowej której praca 

polega na rozpatrywaniu wniosków wpływających od rodzin lub sąsiadów jak i 

również procedur niebieskich kart. Pani Kierownik poinformowała , że  z tego 

programu opłacane są również szkolenia dla członków zespoły dyscyplinarnego. 

Program ten również obejmuje kolonie profilaktyczne  na które wysyłane jest 10 

dzieci z gminy. 

-Przewodniczący Jerzy Gwizdowski  zapytał jak często są zwoływane posiedzenia 

komisji 

Kierownik Ewa Majsak odpowiedziała , że zależy od potrzeb raz w miesiącu albo 

nawet kilka razy. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr IV/25/18 Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Rytwiany na 2019 rok. została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

 

 

Pkt 12 

 

W punkcie 12 Kierownik GOPS Ewa Majsak wyjaśniła , że ustawa pozwala 

przyjąć uchwałę w sprawie przyjęcia  preliminarza wydatków na realizację 

Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 5 lat i my tak uchwalamy. 

Działania są skierowane do dzieci i młodzieży, na koloniach są zajęcia związane z 

tematyką narkomanii. Kierownik GOPS informuje , że w naszej gminie nie ma 

zgłoszeń dotyczących narkomanii, wiec nie ma u nas komisji do sprawa 

narkomanii. Jeśli pojawia się taki przypadek to służba zdrowia się tym zajmuje.  

-Radny Krzysztof Drzazga pyta się czy zdarzały się w roku 2018 zgłoszenia dot. 



narkomanii. 

-Kierownik Ewa Majsak odpowiada , że zgłosiła się jedna młoda osoba. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr IV/26/18  w sprawie przyjęcia preliminarza 

wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Rytwiany w 2019 roku. została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

 

Pkt 13 

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Krzysztof Drzazga – w sprawie podebrania rowów przy drogach 

powiatowych 

-Radny Krzysztof Janik- w sprawie kontroli rowu przy drodze powiatowej                    

i podczyszczenie samosiejek 

- Radna Irena Pogorzelska – w sprawie wystosowania zaproszenia na sesję  dla 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie ponieważ nie są posypywane 

drogi na terenie miejscowości Święcica , również ten sam problem zgłosiła 

Radna Aneta Szul jak i Pani Dorota Saramak 

- Radny Sławomir Strycharz – w sprawie posypywania  aby lepiej to robić bo nie 

na każdym odcinku jest droga w Pacanówce posypana. 

-Radna Irena Pogorzelska – w sprawie śmieci które są gubione przez śmieciarki. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz , że musimy być pewni , że firma która zbiera śmieci 

je gubi oraz zapewnił że ustali z pracownikami GZK posypywanie dróg w 

Pacanówce i Podborku. 

Wójt poinformował, że była na posiedzeniu powiatowym i poruszył temat dot. 

dróg w naszej gminie. 

 



Pkt 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy  podziękował wszystkim za udział i zamknął IV 

sesję. Wójt Gminy Rytwiany przewodniczący rady i wiceprzewodniczący z okazji 

Nowego Roku wszystkim zebranym  złożył serdeczne życzenia. 

Prot. K. Meszek 


