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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 5 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecni radni: Michał Rajca, 
Jacek Pytko, Zdzisław Cieślik/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

3/Księgowa GSPZOZ w Rytwianach – Magdalena Wołowiec. 

4/ Dyrektor GCKSiIT w Rytwianach – Robert Wyrazik. 

 

II. Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rytwianach za 
2013 rok. 

6. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2013 rok Gminnego Centrum Kultury, Sportu   i Informacji Turystycznej w 
Rytwianach. 

7. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej   w Rytwianach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. 

9. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2014rok. 



10.  Interpelacje i wolne wnioski. 
11.  Zamknięcie obrad sesji. 
 

 

III. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji  trwały od godz. 11.10 do godz. 13.35. 

Radny Krzysztof Janik przybył na sesję o godz. 12.20. 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady sesji, powitał 

wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i  przedstawił porządek 

obrad. Porządek obrad został zatwierdzony 11 głosami, w obecności 11 

radnych. 

 

 

Pkt 2 

Radni przyjęli protokół z sesji nr XLIX bez uwag. 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o  przedstawienie  protokołu z 

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w punkcie dotyczącym zmian w 

budżecie Gminy. 

 

Pkt 4 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił wójta Grzegorza 

Forkasiewicza o informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o: 

- kontynuacji prac przy rewitalizacji placu wokół ruin zamku w Rytwianach, 

-remoncie przepustu drogowego w Strzegomku, 

- remoncie barierek ochronnych na moście w Rytwianach, 

- zamiarze remontu cząstkowego odcinka drogi w Kłodzie /ulica Kamedulska/, 

- trwających przygotowaniach do przetargu na odbiór odpadów komunalnych 

od lipca bieżącego roku na kolejny rok. Wójt poinformował  o problemie z 

opracowaniem specyfikacji do przetargu ponieważ tak naprawdę nie wiadomo 

od kiedy  zakład w Rzędowie będzie przyjmował odpady. Dopełniane są 

ostatnie formalności niezbędne do uruchomienia zakładu i teoretycznie pod 

koniec lipca ma zostać uruchomiony odbiór odpadów, ale ten termin może się 

wydłużyć. Wójt poinformował, że na walnym zgromadzeniu spółki ujawniły się 

różnice poglądów akcjonariuszy  co do kwestii podnoszenia kapitału spółki, 

cennika za utylizacje odpadów. Przedstawiony cennik nie zalazł akceptacji 

udziałowców. Wójt podjął decyzję, że Gmina Rytwiany z zaplanowanych 100 

tysięcy złotych dokapitalizuje spółkę na razie w kwocie 20 tysięcy złotych, a jeśli 

wszyscy udziałowcy zobowiążą się do wykupienia udziałów, to w dalszej 

kolejności przeznaczymy 80 tysięcy złotych. Kolejna kwestia dotycząca 

odpadów – to kwalifikowanie segregowanych odpadów. Jeżeli w odpadach 

segregowanych znajdzie się więcej niż 10% zanieczyszczeń tj. innych frakcji to 

odpłatność za 1 tonę   segregowanych odpadów zwiększa się do 60 złotych. 

Pomimo starań mieszkańców w zakresie segregacji odpadów Wójt ma obawy, 

że nie spełnimy kryterium, aby w segregowanych  odpadach było mniej niż10 % 

innych frakcji i będziemy płacić większą stawkę. Analizując cennik i sposób 

naliczania opłaty należy zastanowić się nad sensem segregowania odpadów na 

frakcje: plastik, szkło, papier, metal itd. Może należy zastanowić się nad 

segregacją na dwie frakcje: sucha /razem plastik, szkło, metal, makulatura/ i  

mokra /reszta odpadów/.  Praktycznie mieszkańcy segregowaliby odpady do 

dwóch worków. Zmniejszeniu uległyby  koszty transportu. Obecnie każdą 

frakcję zbierają oddzielnie. 

 

 



 

Pkt 5 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach 

przedstawiła księgowa Magdalena Wołowiec. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że p.o. kierownika  Tomasz Zych poprosił 

o zwolnienie z udziału w obradach sesji i upoważnił  księgową GSPZOZ do 

przedstawienia informacji. Radni otrzymali  pisemną informację o realizacji 

planu. Wynik finansowy GSPZOZ w Rytwianach za 2013 rok jest ujemny. 

Planowane przychody razem na 2013 rok w kwocie 661 202,00 zł zostały 

wykonane w 99% w kwocie  652 010,21złotych. Planowane koszty razem na 

2013 rok w kwocie  664 828,00 złotych zostały wykonane w 110%  w kwocie 

733 705.90 złotych.  Strata za 2013 rok  wynosi ponad 80 000 złotych i zostanie 

pokryta z oszczędności z lat ubiegłych. 

Radna Lidia Dziuba zapytała jak się zakończyła sprawa kontroli Ośrodka przez 

NFZ. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że  sprawa kontroli zakończona 

została negatywnie dla Ośrodka. Wszystkie  procedury odwoławcze zakończyły 

się negatywnie dla Ośrodka. Rozpatrywana była możliwość  wystąpienia do 

sądu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, ale po konsultacjach z 

prawnikami i pełniącym obowiązki kierownika Panem Zychem  odstąpiono od 

tego zamiaru. Ośrodek musi zwrócić do NFZ nienależnie pobrane środki 

pieniężne wraz z nałożoną karą umowną tj. około 165 tys. złotych. 

Kierownictwo GSPZOZ wystąpiło  do banków z wnioskiem o udzielenie pożyczki, 

ale banki nie są zainteresowane udzieleniem kredytu. Jeden bank zażądał  

poreczenie przez Gminę w kwocie 340 000 złotych. Dlatego niezbędna jest 

pożyczka dla GSPZOZ  z budżetu gminy na ten cel.  Jest szansa na odzyskanie  

części tej kwoty od lekarza winnego zaniedbań, ale to  wymaga czasu. Wójt 

Grzegorz Forkasiewicz poinformował o odbytym posiedzeniu Rady Społecznej 

GSPZOZ, na którym zobowiązano pełniącego obowiązki kierownika  do podjęcia 

radykalnych działań w celu uzdrowienia sytuacji zakładu. Wójt zasygnalizował, 



że należy zastanowić się nad formą działania  tego podmiotu. Strata za 2013 rok 

została pokryta własnymi środkami zakładu. 

Radna Maria Woźniak zapytała o  kwotę kapitału zakładowego na 31.12.2013r. 

Księgowa Magdalena Wołowiec odpowiedziała, że na dzień 31.12.2013 była to 

kwota 135 tys. złotych, po pokryciu straty finansowej pozostało 55 tys. złotych. 

Radna Maria Woźniak -  uważa, że Ośrodek Zdrowia w Rytwianach jest gminny, 

publiczny i taki powinien pozostać. Mienie  budowane było przez poprzednie 

pokolenie. Uważa, że szansa wyegzekwowania  środków od pracownika jest 

bardzo mała. Sytuacja  była nieopanowana, bo na 12 tysięcy udzielonych porad 

7 tysięcy zostało  zakwestionowanych. Nie było sygnałów, że jest źle. Należało 

sprawdzić karty. Trzeba pomóc zakładowi i udzielić pożyczki, ale musimy mieć 

świadomość, że będzie to pożyczka bezzwrotna. Dużo zależy od pracowników. 

Należy zobowiązać kierownictwo łącznie z panią księgową do opracowania 

programu wyjścia z kryzysu. 

Księgowa Magdalena Wołowiec -  straty pokrywane są z zysku z lat ubiegłych. 

Sygnały odnośnie personelu medycznego  docierały do organu założycielskiego. 

Niestety obecnie przychody są niższe od  kosztów. Pani Magdalena Wołowiec 

wyjaśniła, że   nie jest lekarzem i nie może analizować dokumentacji medycznej 

- kart pacjentów. 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska – to nie jest tak do końca, że należało 

sygnalizować. Większość źle zakwalifikowanych porad udzielana była w dobrej 

wierze. Nastąpiła rozbieżność pomiędzy lekarzami a NFZ w zakresie 

kwalifikowania porad dla osób z nadciśnieniem i chorych na cukrzycę. Wina leży 

po stronie lekarzy, ale nie jest to wina umyślna. Splot wielu okoliczności 

spowodował, że  są takie konsekwencje kontroli. 

Radna  Irena Pogorzelska  zapytała, czy obecna kadra lekarzy zostaje, czy będzie 

zmiana. 

Księgowa Magdalena Wołowiec odpowiedziała, że nic jej nie wiadomo na temat 

zmian. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski – czy nie warto byłoby skierować 

sprawy do sądu? 



Wójt odpowiedział, że biorąc pod uwagę koszty sądowe, adwokatów i 

oczywiście późniejszą nieprzychylność NFZ – chyba nie warto. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr L/254/2014  w sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za 2013 rok została podjęta  11 głosami w 

obecności 11 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

Pkt 6 

 

Dyrektor  Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej 

przedstawił sprawozdanie  z wykonania planu finansowego za 2013 rok 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach. 

Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji planu. Wykonanie  planu 

finansowego po stronie przychodów kształtuje się na poziomie 413 218,20 

złotych, a po stronie kosztów w kwocie 421 646,74. Plan przychodów w 2013 

wykonano w 118,06%, plan kosztów wykonano w 120,47%. Dyrektor Robert 

Wyrazik przedstawił także informację o działalności statutowej. W Centrum 

działają następujące sekcje: muzyczna, teatralna, taneczna, plastyczna, 

strzelców. Prowadzone są zajęcia komputerowe dla seniorów, spotkania z 

muzyką i aktorstwem. Organizowane są cykliczne imprezy plenerowe i 

wewnętrzne. W Centrum zatrudnionych jest  9 osób w wymiarze 7,5 etatu. 

Obecnie pracuje 5 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Radna Maria Woźniak – zapytała z czego zostanie pokryta strata finansowa. 

Dyrektor Wyrazik odpowiedział, że strata została pokryta z własnych środków. 

Radna Irena Pogorzelska – zapytała co się dzieje z zakupionymi strojami 

ludowymi. 

Dyrektor Robert Wyrazik odpowiedział, że wykorzystywane są w działalności 

Centrum. Była próba  utworzenia zespołu ludowego, ale nie udało się. 



 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  - zwrócił uwagę na  pozycję w 

sprawozdaniu „zobowiązania krótkoterminowe 17 262,39 złotych”. Dodać do 

tego 8 000 złotych deficytu do daje rzeczywisty deficyt w kwocie 25 000 

złotych. 

Wójt wyjaśnił, że  wynika to z tego, że Centrum Kultury w ostatnich latach 

dostaje zawsze mniejsze środki finansowe  od kwoty  wnioskowanej. Nie 

wszystkie zdarzenia da się dokładnie przewidzieć. Jeśli pojawi się możliwość 

udziału w korzystnym programie i pozyskania środków z zewnątrz to należy 

mieć środki na wkład własny. Bez udziału własnego nie dostaje się 

dofinansowania. Środki na wkład własny do udziału w programie 

nieprzewidziane w budżecie  generują stratę. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby na przyszłość w części opisowej 

sprawozdania wyjaśnić przyczyny powstania straty -  z przyczyny zabezpieczenia 

wkładu własnego.  

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr L/255/2014 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach za rok 2013 została podjęta 12 głosami, w obecności 

12 radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt 7 

Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej  Magdalena Wołowiec przedstawiła  

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok. Radni 

otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania planu GBP.  Przychody razem 

GBP stanowią kwotę  245 592,83%  tj. 107% planu, koszty razem stanowią 

kwotę 248 357,69zł  tj. 108% planu. Na koniec  2013 roku rozliczono część 

niewykorzystanej dotacji i zwrócono 7 882,12 złotych na konto Urzędu Gminy 

Rytwiany. 

 



Radna Maria Woźniak zwróciła uwagę, że w żadnym z przedstawionych 

sprawozdań nie ma wyraźnie zaznaczonej kwoty wyniku finansowego danej 

jednostki. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr  L/256/2014  w sprawie  zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach za rok 

2013 została podjęta 12 głosami, w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 8 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany przedstawiła 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Planowane  dochody bieżące po 

zmianach wynoszą 17 460 010,88 złotych, dochody majątkowe wynoszą 

3 482 195,14 złotych. Ogółem dochody wynoszą 20 942 206,02 złotych. 

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17 026 555,88 złotych, zmniejszone 

zostały wydatki majątkowe o kwotę 170 500 złotych. Zmniejszenie wydatków 

dotyczy zadania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Wydatki majątkowe po zmianach  wynoszą  2 436 647 złotych. 

W 2014 roku z budżetu zostanie udzielona łączna kwota pożyczek 190 500 

złotych. Rozchody zostały zwiększone z kwoty 1 308 503,14 złotych do kwoty 

1 479 003,14 złotych, wynika to z udzielenia pożyczki dla Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr L/257/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

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

12 głosami w obecności 12 radnych. 

 



Pkt 9 

Zmiany w budżecie Gminy przedstawiła  Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany spowodowane są: zmniejszeniem środków na punkt selektywnej zbiórki 

odpadów i udzieleniem pożyczki dla GSPZOZ,   zabezpieczeniem udziału 

własnego do projektu Aktywna Kobieta, wprowadzeniem nowego  zadania 

finansowanego z budżetu państwa dot. utworzenia stanowiska asystent 

rodziny. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Głowacki  zapoznał 

zebranych z  protokołem z posiedzenia komisji odbytego  3 czerwca 2014 r. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała propozycję udzielenia 

kredytu  dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rytwianach w kwocie 170 500złotych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr L/258/2014 w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na 2014 rok została podjęta  12 głosami w obecności 12 radnych 

podczas głosowania. 

 

Pkt 10 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Lidia Dziuba – przypomina sprawę nieużytku „Glinik” w Pacanówce. 

Sugeruje uprzątnięcie i zasypanie dołu. 

Wójt wyjaśnił, że obecnie nie ma środków finansowych za rozwiązanie 

problemu. 

- Radna Mieczysława Sikora – w sprawie tablicy informacyjnej Kłoda 1 oraz 

zakresu remontu ulicy Kamedulskiej. 

Wójt odpowiedział, że tablica pojawi się w innym miejscu, poza pasem 

drogowym. Pracownik ds. drogownictwa  zrobi rozeznanie  dotyczące zakresu 

remontu. Chodzi o  wypełnienie ubytków w nawierzchni. 



 

Radny Stanisław Głowacki zgłosił potrzebę takiego remontu  drogi Tuklęcz 

Wzory, radna Lidia Dziuba  remont drogi w Pacanówce, radna Zofia Mazanka 

remont drogi Sichów /Węgierka/, przewodniczący Marek Sadowski drogi w 

Sichowie przez „Lipki”, radna Maria Woźniak remont ulicy Długiej w 

Rytwianach. 

- Radna Zofia Mazanka  - w sprawie wykoszenia poboczy dróg. 

- Radna Maria Woźniak – w sprawie  zaproszenia na sesję lub posiedzenie 

komisji przedstawicieli  powiatowego i wojewódzkiego zarządu dróg. 

Wójt – zaproponował zaproszenie przedstawicieli tych jednostek na 

posiedzenie komisji w przyszłym tygodniu. 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował o możliwości odebrania w 

Urzędzie Gminy w dniu 10.06.2014r. przez osoby zainteresowane kodu dostępu 

do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Wójt poinformował także o 

organizowanym wyjeździe dla mieszkańców Sichowa Małego, Sichowa Dużego i 

innych chętnych z terenu gminy Rytwiany na farmę wiatrową. 

 

Pkt 11 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady L sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                      

kierownik USC                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                            Marek  Sadowski 

 

 



 

 

 

 

 


