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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 22 lipca 2014 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

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

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. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania propozycji planu 

aglomeracji Staszów Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. 
5. Interpelacje i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 

III. Przebieg obrad sesji: 
 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do godz. 12.00. 



Pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski powitał wszystkich 
zebranych, otworzył obrady sesji i przedstawił porządek obrad 
proponując dodanie  punktu 3 odczytanie protokołu z posiedzenia 
Komisji Rozwoju.  
Porządek obrad wraz z zmianą przyjęty został jednogłośnie  13 
głosami w obecności 13 radnych podczas głosowania. 
Zatwierdzony porządek obrad po wprowadzonej zmianie: 
 
1.  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3.  Odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju. 
4.  Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
5. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania propozycji planu 
aglomeracji Staszów Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. 
6.  Interpelacje i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
 
             Pkt 2 

 

Protokół z sesji nr LI  przyjęty został bez uwag. 

 

 

             Pkt 3 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Maria Woźniak   odczytała protokół 

z posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 czerwca 2014 roku na 



temat problemów związanych z remontem drogi wojewódzkiej nr 

764  na trasie Rytwiany –Niedziałki. Na posiedzeniu komisji obecni 

byli min. przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa Skanska, 

wykonującego remont drogi. Komisja przekazała na piśnie 

przedstawicielowi ŚZDW wnioski i uwagi  dotyczące remontu drogi. 

 

             Pkt 4 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o pracy w 

okresie między sesjami: 

- zakończone zostało zadanie rewitalizacji  placu wokół ruin zamku w 

Rytwianach. Wyznaczony termin odbioru na 29 lipca br. 

- termin przebudowy dróg powodziowych  gminnych i dróg 

realizowanych przez Powiat  - do 30.08.2014r. 

 

          Pkt 5 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały  w sprawie przekazania propozycji 

planu aglomeracji Staszów Marszałkowi Województwa 

Świętokrzyskiego  przedstawił Wójt Grzegorz Forkasiewicz. 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego skierował do gmin  

wchodzących  w skład aglomeracji Staszów pismo, w którym wskazał 

konieczność weryfikacji aglomeracji Staszów. 



Zgodnie z wymaganiami Traktatu Akcesyjnego aglomeracje powyżej 

15 000RLM powinny zostać wyposażone w zbiorczy system kanalizacji 

w co najmniej 95% do końca 2015r. Na podstawie rozporządzeń 

Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia granic 

Aglomeracji Staszów w jej skład wchodzą min. miejscowości: 

Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki i Ruda  z terenu gminy Rytwiany. 

W obecnym obszarze aglomeracji spełnienie tego warunku  nie jest 

możliwe. Należy dokonać korekty granic aglomeracji poprzez 

wyłączenie z niej obszarów z rozproszoną zabudową, na których 

wykonanie sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalne  bądź terenów, na 

których planowana jest budowa kanalizacji  po 2015 roku. 

Przynależność do aglomeracji powoduje obowiązek wyposażenia  

przynależnych do aglomeracji miejscowości w zbiorczy system 

kanalizacji. Z tych względów należy wyłączyć z aglomeracji 

miejscowość Ruda oraz przysiółki Kłody: Rzym i Monastyrek. Należy 

zwrócić się do marszałka Województwa Świętokrzyskiego o korektę  

granic aglomeracji Staszów, w części dotyczącej  Gminy Rytwiany. 

Obszary, które spełniają kryteria tworzenia aglomeracji stwarzają 

szansę wypełnienia Dyrektywy Ściekowej i uniknięcia uciążliwych kar. 

W tych warunkach  Gmina Rytwiany jest zainteresowana 

utworzeniem aglomeracji w nowych granicach. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu 

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała nr LII/263/2014 w sprawie  

przekazania propozycji planu aglomeracji Staszów Marszałkowi 

Województwa Świętokrzyskiego   została podjęta jednogłośnie 13 

głosami, w obecności 13 radnych. 

 

 

 



             Pkt 6 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Sołtys wsi Ruda Joanna Wasilczuk – w sprawie:  drogi „na skróty” dla 

mieszkańców Rudy prowadzącej do przystanku komunikacji 

samochodowej w Niedziałkach. Mieszkańcy Rudy od lat 

przemieszczali się tą drogą do przystanku w Niedziałach. Obecny 

właściciel przylegającej do ścieżki  działki usunął kładkę z rowu i 

uniemożliwił korzystanie z krótszej drogi. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz- poinformował, że należy sprawdzić stan 

prawny działek. Poprosił panią sołtys o kontakt z pracownikiem 

Urzędu Gminy  Bożena Gułą. 

 

- Radna Maria  Woźniak  w sprawach: przyspieszenia oznakowania 

ulicy Brzozowej w Rytwianach, pomalowania barierki na moście „na 

Pluskawie”, oznaczenia taśmą do czasu remontu niebezpiecznego 

pobocza ulicy Długiej w Rytwianach. 

- Radny Lech Kędzierski w sprawach: oświetlenia ulicznego w 

Rytwianach, problemu mieszkańców domów usytuowanych przy 

rzece Czarnej w Rytwianach. Brzeg rzeki stopniowo przesuwa się w 

kierunku domów, czy Gmina może w jakiś sposób pomóc  

mieszkańcom tych domów?, czy będzie uroczyste oddanie do użytku 

inwestycji rewitalizacji  placu wokół ruin zamku? 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział:  



- na oświetlenie ulicznego pieniędzy jest bardzo mało w stosunku do 

potrzeb – ulica pałacowa nie będzie realizowana. Rejon Energetyczny 

wykona linię od p. Ziółkowskich w kierunku p. Gruszki, być może uda 

się zrealizować odcinek ulicy Długiej, 

- mieszkańcy domów przy rzece Czarnej mogą napisać pismo do 

Gminy i zostanie on o przekazane odpowiednim instytucjom, 

- nie planuje się  uroczystego przekazania inwestycji, być może 

zostanie ono wkomponowane w uroczystości dożynkowe. 

 

- Radna Mieczysława Sikora w sprawach: lampy oświetlenia ulicznego 

w pobliżu posesji p. Paszczaka w Kłodzie, boiska sportowego w 

Kłodzie. 

Wójt odpowiedział, że lampa zostanie zamontowana, odnośnie 

boiska –  w sierpniu wszystko zostanie wykonane. 

 

- Radna Zofia Mazanka w sprawach: rozeznania możliwości 

zamontowania oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji p. Gruszki w 

Sichowie Dużym, remontu drogi „w Lipkach”. 

Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie zostaną wykonane 

remonty odcinków dróg w Sichowie: „Lipki” i „Węgierka”, okolice 

parku, w Pacanówce, Kłodzie, Święcicy, Sydzynie. 

- Radny Krzysztof Janik  w sprawach: uzupełnienia kamieniem  dołów 

w drodze  Szczeka – Klasztor, wystąpienia z pismem do Orange o 

przeprowadzenia inwentaryzacji starej sieci telefonicznej /chodzi o 

słupy telefoniczne pozostawione na prywatnych działkach/, usuwania 

śmieci z przystanków autobusowych . 



Wójt przyznał, że jest problem z odbiorem śmieci. Będzie 

interwencja. 

 

- Radna Irena Pogorzelska w sprawie: wykoszenia rowów przy drodze 

powiatowej w Święcicy, zamontowania przystanku komunikacji 

samochodowej. 

Wójt odpowiedział, że przystanek zostanie zamontowany. 

 

- Radna Teresa Reczko w sprawie: wykoszenia poboczy drogi w 

Strzegomku. 

- Radny Jerzy Gwizdowski  w sprawie:  możliwości oznaczenia 

chodnika wzdłuż ulicy Połanieckiej dla poruszania się rowerami. 

Radna Maria Woźniak – odpowiedziała, że z informacji uzyskanych od 

przedstawiciela inwestora remontu drogi obecnego na posiedzeniu 

Komisji Rozwoju Lokalnego wynika, że nie będzie możliwości 

poruszania się rowerami po chodniku. 

            Pkt 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim 

za udział i zamknął obrady LII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska                                  Przewodniczący Rady Gminy 

kierownik USC                                                     Marek Sadowski 

 



 

 

 

 


