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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w 

siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny radny Jacek 

Pytko/. 

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. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

za 2013 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. 

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

9. Interpelacje i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 
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III. Przebieg obrad sesji: 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 11.10,   zakończono o godz. 12.20. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski otworzył obrady LI sesji 

Rady Gminy Rytwiany, powitał wszystkich  zebranych i przedstawił 

porządek obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami, w obecności 

14 radnych. 

 

 

Pkt 2 

 

Protokół z sesji nr L został przyjęty bez uwag. 

 

 

Pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Janika o odczytanie 

protokołu z posiedzenia komisji  w punkcie  6 porządku obrad. 
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Pkt 4 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił radnym informację o pracy 

Urzędu Gminy w okresie między sesjami. 

- Trwają prace przy rewitalizacji placu wokół ruin zamku w 

Rytwianach, wszystko wskazuje na to, że prace zostaną zakończone w 

terminie określonym w umowie. 

- W czerwcu kończy się umowa zawarta z PGKIM Staszów na odbiór 

odpadów komunalnych. Zakład Utylizacji Odpadów w Rzędowie 

jeszcze nie uzyskał wszystkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie 

działalności. W najbliższym czasie wszystkie formalności powinny 

zostać  zakończone, a do tego czasu  odpady będzie odbierać PGKiM. 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarta została 

umowa z PGKIM Staszów na odbiór odpadów w okresie od 

1.07.2014r. do 30.11.2014. 

- Zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 

2014/2015. 

- Zostały opublikowane wyniki egzaminów w gimnazjach i szóstych 

klasach szkół podstawowych. 

- W lipcu bieżącego roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

rozpocznie  remonty dróg „powodziówek” w ramach ogłoszonego 

przetargu. Zgodnie z wnioskiem otrzymaliśmy promesę na 3 odcinki 

dróg,  które będą realizowane. Można wnioskować maksymalnie o 

remont pięciu odcinków dróg. Obecnie Urząd wystąpi o wpisanie  

odcinka drogi w Pacanówce. Jeżeli będzie II transza dofinansowania 

wówczas zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków na remont 

piątego odcinka drogi. 

- Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych, że Starostwo 

Powiatowe ogłosiło przetarg min. na wykonanie chodników przy 

drodze powiatowej  w Sichowie Małym. Gmina Rytwiany 

zadeklarowała kwotę 75 000 złotych jako partycypację w kosztach tej 

inwestycji. Po  ogłoszeniu przetargu na wykonanie inwestycji okazało 

się, że koszt inwestycji jest wyższy i starosta zwrócił się z prośbą do 
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Gminy Rytwiany o zwiększenie środków na inwestycję do kwoty 

około 100 000złotych. Wójt poinformował, że udzielił negatywnej 

odpowiedzi ponieważ w budżecie nie  ma  środków pozwalających 

zwiększyć dofinansowanie. Na podjęcie takiej decyzji  miała wpływ 

także informacja uzyskana na konwencie  burmistrzów i wójtów 

powiatu staszowskiego. Otóż  starosta zapowiedział duże 

zaangażowanie  finansowe Starostwa w rewitalizację miasta 

Staszowa. Wzbudziło to kontrowersje wśród uczestników konwentu, 

którzy uważają, że starostwo nie powinno angażować się tak mocno 

finansowo w rewitalizację Staszowa, bo jest to zadanie Gminy 

Staszów, prosząc jednocześnie inne samorządy o partycypowanie w 

kosztach prowadzonych na terenie powiatu inwestycji należących do 

zadań Powiatu. 

- Wójt poinformował przewodniczącą Komisji Rozwoju Lokalnego 

Marię Woźniak, że spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego 

Zarządu Dróg i wykonawcy remontu drogi 764 może odbyć się w 

każdym czasie, nawet w dniu jutrzejszym tj. 26.06.2014r.  Ustalono, 

że spotkanie odbędzie się 26.06.2014r. o godz. 13.00. 

 

Pkt 5 

 

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok przedstawiła skarbnik gminy 

Mirosława Szewczyk. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr LI/259/2014 została podjęta 14 głosami, w 

obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 6 
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Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski poprosił 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Janika o zapoznanie 

radnych z  treścią protokołu z posiedzenia Komisji  odbytego w dniu 

15 maja 2014r. Komisja po dokonaniu analizy sprawozdań 

finansowych oraz informacji o stanie mienia Gminy biorąc pod uwagę 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowała 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy. 

Sekretarz gminy Marianna Stryszowska wyjaśniła, że projekt uchwały 

zawiera sformułowanie „w sprawie udzielenia absolutorium…”. Nie 

jest  sugestią dla radnych, a wynika z faktu spełnienia wszystkich 

przesłanek niezbędnych do uzyskania absolutorium.  

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapoznał radnych z 

treścią uchwały VII Składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 maja 2014 r. zawierającej 

pozytywną opinię wniosku Komisji rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium wójtowi gminy. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu 

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała nr LI/260/2014 w sprawie 

udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

na 2013 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami, w obecności 14 

radnych podczas głosowania. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz podziękował radnym za udzielone 

absolutorium. Pracownikom Urzędu, a szczególnie pracownikom 

referatu budżetu podziękował za dobrą pracę w minionym roku. 

Powiedział, że rok 2013 nie był łatwy dla budżetu gminy. Mocno 

zostały ograniczone wydatki. Założenia na lata 2013 - 2014  są takie, 



6 

 

że spłacamy kredyty, obniżamy wskaźnik zadłużenia aby w latach 

następnych mieć możliwość uczestniczenia w programach 

pozyskiwania środków z zewnątrz. 

 

Pkt 7 

 

Skarbnik gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. Zmiany 

spowodowane są wprowadzeniem nowego projektu pn. „Zarzucamy 

sieci na technologie komputerowe” dotyczącego wyposażenia 

pracowni komputerowej w szkole w Sichowie Dużym. 

Dofinansowanie projektu nastąpi z Programu Operacyjnego „Ryby”. 

Dotacja na realizację projektu wyniesie 16 216,00złotych, 

zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 7 338,50złotych. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał projekt 

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała nr LI/261/2014 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2014-2027 została podjęta 14 glosami, w obecności 14 radnych 

podczas głosowania. 

 

Pkt 8 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła skarbnik gminy Mirosława 

Szewczyk. Zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu nowego 

projektu z Programu Operacyjnego „Ryby” pn. Zarzucamy sieci na 

technologie komputerowe. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał  projekt 

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała nr LI/262/2014 w sprawie 
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zmian w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta 14 głosami, w 

obecności 14 radnych. 

 

Pkt 9 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski zapoznał radnych z 

treścią pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach z 

dnia 02.06.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Kościoła 

Rektoralnego w Rytwianach na roboty budowlane przy budynku 

Eremu Tęczyńskiego. 

- Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych, że wyjazd na 

farmę wiatrową do miejscowości Łęki Dukielskie  odbędzie się w dniu 

5 lipca br. 

- Radny Krzysztof Janik – zapytał czy w planach starostwa jest remont 

drogi Szczeka – Klasztor. Remont tej drogi jest bardzo ważny dla 

mieszkańców Szczeki. Często zdarza się, że pociąg przejeżdżający 

przez wieś zatrzymuje się z niewiadomych powodów i blokuje  dojazd 

do drogi 764. W takiej sytuacji mieszkańcy mogliby korzystać właśnie 

z drogi na Klasztor. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że starostwo wpisało 

drogę Szczeka –Klasztor do realizacji na lata 2014-2020. 

- Radny Andrzej Karaś – zgłosił potrzebę wycięcia uschniętego drzewa 

w Sydzynie przy drodze powiatowej. 

- Radna Zofia Mazanka – zapytała, czy można zmusić właściciela 

nieruchomości do wykoszenia chwastów. 

Sekretarz Marianna Stryszowska wyjaśniła, że Gmina nie posiada 

środków przymusu. Podczas opracowania uchwały w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie był taki zapis dotyczący  

między innymi wykaszania chwastów, lecz wojewoda 

zakwestionowała ten zapis i trzeba było go usunąć z regulaminu. 
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- Radna Maria Woźniak – zapytała, czy w związku z nową umową na 

odbiór odpadów zmieni się harmonogram odbierania śmieci. 

Wójt odpowiedział, że nie planuje się zmiany harmonogramu odbioru 

odpadów. 

- Radna Irena Pogorzelska – zapytała co mieszkańcy mają  zrobić z 

eternitem wcześniej zdemontowanym z budynków, 

przechowywanym  w posesjach. 

Wójt – odpowiedział, że należy skontaktować się z pracownikiem 

Urzędu Gminy Panią Bronisławą Widanką . 

Radna Mieczysława Sikora- przypomnienie o lampach oświetlenia 

ulicznego w Kłodzie oraz  o sprawie boiska w Kłodzie. 

Wójt odpowiedział, że w lipcu temat boiska zostanie zakończony. 

Realizacja oświetlenia ulicznego -  sierpień – wrzesień br. 

Radny Stanisław Głowacki –  zgłosił podobny problem z boiskiem w 

Tuklęczy. Trawa nie rośnie, dzieci nie mogą korzystać z boiska. 

 

Pkt 10 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim 

za udział i zamknął obrady LI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska, kier. USC 

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                  Marek Sadowski 
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