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PROTOKÓŁ NR LIII 

Z POSIEDZENIA RADY GMINY RYTWIANY, KTÓRE 
MIAŁO MIEJSCE W DNIU 28 SIERPNIA 2014R. 

 

I. W obradach sesji uczestniczyli: 

1. Radni – zgodnie z załączoną listy obecności (  13 obecnych). 
2. Wójt Gminy Rytwiany – Grzegorz Forkasiewicz 
3. Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska 
4.  Skarbnik Gminy Rytwiany – Mirosława Szewczyk 
5. Sołtysi, zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

II. Porządek obrad sesji: 

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 zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027. 

6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2014r. 

7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I 

półrocze 2014r. oraz wykonania planów finansowych : Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rytwianach, Gminnego Centrum Kultury, Sportu 

i Informacji Turystycznej w Rytwianach, Gminnego Samodzielnego 

Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach. 

8.  Podjęcie uchwały w/s  zmiany statutu Gminnego  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rytwianach. 

9.  Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego ZGOK Sp. z o.o. Rzędów. 
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10. Podjęcie uchwały w/s  zmiany siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

11. Interpelacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski otworzył sesję, 

powitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obrad przyjęto 

jednogłośnie, przy 13  głosami, w obecności 13 radnych. 

Ad. 2  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad. 3  

Radna Maria Woźniak odczytała protokół  z posiedzenia komisji stałej Rozwoju 

Lokalnego. Poinformowała o  odpowiedzi  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach na pismo komisji, dotyczące uwag  w przedmiocie 

przebudowy drogi nr 764  i oddania jej do bieżącej eksploatacji. Komisja 

proponuje, aby pracownik Urzędu Gminy zajmujący się drogownictwem 

zlustrował stan drogi. Komisja wnioskuje także o ustawienie sygnalizacji  

świetlnej przy przejściu dla pieszych przy Urzędzie Gminy Rytwiany. Ponadto 

komisja proponuje, aby przed granicami gminy umieścić znaki ograniczające 

prędkość poruszających się po drodze nr 764 pojazdów. Należałoby również 

udrożnić rowy, aby zapobiec  ewentualnym podtopieniom.     

Komisja stała Rozwoju Lokalnego bardzo pozytywnie zaopiniowała prace 

związane z rewitalizacją terenu wokół pozostałości  gotyckiego zamku                         

w Rytwianach       
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Ad. 4 

Poprzednia sesja Rady Gminy Rytwiany  odbyła się  22 lipca 2014r. 

Wójt poinformował o pracy  w okresie pomiędzy sesjami:  

- Kończą się prace związane z remontem drogi wojewódzkiej nr 764, 

przebiegającej przez Rytwiany. Urząd Gminy Rytwiany na bieżąco monitoruje    

i przekazuje uwagi związane z pracami remontowymi do ŚZDW w Kielcach. 

Wnioski te realizowane są przez ŚZDW  w różny sposób. 

- W ramach środków finansowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk 

żywiołowych wyremontowano odcinek drogi przebiegający od mostu                               

w Niedziałkach, aż do remizy OSP w Rudzie.  

- Zakończyły się także  prace remontowe na ul. Krótkiej i ul. Długiej w 

Rytwianach, 

- W Strzegomiu, u zbiegu ul. Ks. J. Jagiełły i ul. Jędrusiów ułożono  kostkę 

brukową, w tzw. „rondo”, co uporządkuje ruch na tym odcinku i  dzięki temu 

jazda stanie się bezpieczniejsza, 

- Trwa akcja koszenia poboczy na drogach gminnych, 

- W miejscu skradzionego na ul. Długiej w Rytwianach lustra drogowego 

zamontowano nowe, 

- Trwa również akcja uzupełniania ubytków w nawierzchniach dróg gminnych. 

- W ostatnich dniach Gmina Rytwiany otrzymała promesę na remont drogi                      

w okolicy remizy OSP w Rudzie, 

- 31 sierpnia 2014r. odbędzie się otwarcie  zrewitalizowanego terenu wokół 

gotyckiego zamku, połączone z uroczystościami dożynkowymi,  

- Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia ulicznego w 

miejscach, gdzie istnieje potrzeba oświetlenia, 
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- Rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do szkół. Wpłynęły 2 oferty. 

wybrano ofertę przedstawioną przez Polską Komunikację Samochodową Sp.               

z o.o. w Staszowie, 

- Rozliczane są również  środki finansowe wydatkowane na remonty dróg                    

a  uzyskane  w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych.  

Ad. 5 

Skarbnik Gminy Rytwiany Pani Mirosława Szewczyk poinformowała                        

o konieczności podjęcia uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012 – 2027.  Omówiła  wszystkie dane 

zawarte w projekcie uchwały i jej załącznikach. Budżet gminy jest równoważny. 

Ogólne dochody równoważą się z  ogólnymi wydatkami. Zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej spowodowane są wprowadzanymi zmianami do budżetu.   

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski odczytał treść 

projektu uchwały. 

Uchwała Nr  LIII/264/2014 w sprawie  zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2012 – 2027  została przyjęta jednogłośnie 13 

głosami, w obecności 13 radnych. 

 

   

Ad. 6 

 Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk wyjaśniła , że zmiany w budżecie gminy 

na 2014r. spowodowane są zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 150 

000 zł. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rytwiany.  Uwzględniona 

została także dotacja w wysokości 20 000 zł. dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Rytwianach w związku  z kosztami pracy koparki i transportu 

kamienia na drogi  oraz jego rozprowadzeniem. Udzielona zostanie także 

dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej                          

w Rytwianach w kwocie 14.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do  
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realizacji  projektów unijnych. Wprowadzone zostały także zmiany w planie 

wydatków polegające na przeniesieniu kwot  pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami.  O godzinie 11.30   obrady  sesji Rady Gminy Rytwiany  opuścił 

radny Andrzej Karaś z Sichowa Małego. 

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski odczytał treść 

uchwały. Uchwała  Nr LIII/265 /2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 

2014r. przyjęta jednogłośnie -  12 głosami, w obecności 12 radnych. 

 

Ad. 7 

 

O godz. 11.35 radny Andrzej Karaś z Sichowa Małego ponownie pojawił się               

w sali obrad Rady Gminy Rytwiany. 

 

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach Dorota Gwizdowska 

przedstawiła przegląd wydarzeń, jakie odbyły się w placówce i jej filiach                   

w  I półroczu 2014r. Zrelacjonowała także płaszczyzny współpracy w GCKSiIT 

w Rytwianach, szkołami, stowarzyszeniami i Urzędem Gminy Rytwiany. 

Poinformowała zebranych o skali pozyskanych środków unijnych i obecnie  

przygotowywanych wnioskach.  

Radna Maria Woźniak  zwróciła uwagę na pełną dyscyplinę finansową                             

w wydatkach GBP w Rytwianach, co jej zdaniem, jest godne podkreślenia. 

Następnie głos zabrał Robert Wyrazik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach. Szczegółowo przedstawił 

sprawozdanie z wykonania budżetu GCKSiIT w I półroczu 2014r. Zrealizowano 

m. in. 4 wnioski unijne  w ramach PROW.  Poinformował, jakiego rodzaju  

działania realizowane są w kierowanej przez niego  placówce  i jakie są plany na 

najbliższą przyszłość. 
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Pytań odnoszących się do sprawozdania ze strony zebranych nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski podkreślił starania 

dyrektora placówki o pozyskiwanie  środków zewnętrznych na działalność 

jednostki. 

Radna Irena Pogorzelska zapytała, kiedy wypłacone zostaną nagrody pieniężne 

dla stowarzyszeń biorących udział w konkursach podczas „Święta Runa 

Leśnego” w Strzegomiu. 

Robert Wyrazik poinformował, że niebawem dokumentacja dotycząca 

przeprowadzonych konkursów  będzie zamknięta i  wypłaty nagród zostaną  

zrealizowane. 

 

Główna księgowa  Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rytwianach Magdalena Wołowiec  szczegółowo przedstawiła 

sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014r. Poinformowała m. in. o nowych 

kontraktach dot. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i rehabilitacyjnej.                   

W związku z zaostrzonymi wymogami ze strony Narodowego Funduszu 

Zdrowia, raz w tygodniu do GSPZOZ w Rytwianach przyjeżdża  informatyk ze 

szpitala w Staszowie i szkoli lekarzy, w jaki sposób uzupełniać karty                             

i dokumentację medyczną pacjentów chorych na cukrzycę i choroby 

kardiologiczne. W najbliższym czasie w Ośrodku Zdrowia w Rytwianach  

odbędą się bezpłatne konsultacje specjalistyczne kardiologiczne                             

i psychologiczne. 

Radna Irena Pogorzelska  zawnioskowała o obecność na sesjach Rady Gminy 

Rytwiany kierownika GSPZOZ w Rytwianach. Wójt Gminy Rytwiany 

usprawiedliwił nieobecność kierownika GSPZOZ w Rytwianach innymi pilnymi 

obowiązkami służbowymi.  
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Radna Maria Woźniak zapytała Panią Magdalenę Wołowiec, w jaki sposób 

widzi dalszy rozwój Ośrodka Zdrowia w Rytwianach w świetle obecnej sytuacji 

finansowej placówki. 

Główna księgowa odpowiedziała, że występują trudności z terminowymi 

płatnościami  m.in. do ZUS-u i  Urzędu Skarbowego. 

Wójt zapytał, ile wynosi miesięczna strata finansowa placówki. Jest to ok. 5.000 

zł. m-cznie. Duża strata finansowa wystąpiła na początku 2014r. Po 

wprowadzeniu działań naprawczych i oszczędnościowych, strata nieznacznie 

zmniejszyła się. Jednakże poprawa finansów Ośrodka Zdrowia  będzie procesem 

długofalowym. Kontrakty z NFZ nie pokrywają rzeczywistych kosztów 

działalności GSPZOZ w Rytwianach. Od lat  stanowi to duży problem dla  

placówki. Ośrodek zabiega o nowych pacjentów, bowiem istnieje ścisła 

zależność pomiędzy ilością pacjentów, a wzrostem środków finansowych na 

działalność placówki. 

 Skarbnik Gminy Rytwiany Mirosława Szewczyk przedstawiła szczegółowo 

informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. Na dzień 

dzisiejszy poziom długu na koniec roku powinien wynieść ok. 36 %. 

Radna Maria Woźniak pogratulowała Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy 

oraz Wójtowi Gminy  utrzymania dyscypliny finansowej. Podkreśliła bardzo 

dobre zarządzanie majątkiem gminy i jej dochodami.  Słowa uznania dla władz 

gminy za dobre gospodarowanie budżetem  złożył także Przewodniczący Rady 

Gminy Marek Sadowski. 

O godz. 13.05 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach sesji.  

Obrady wznowiono o godz. 13.15. 

 

Ad. 8 

 Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach  Ewa 

Majsak  przedstawiła informacje dotyczące  przyczyn koniecznych zmian                
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w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach. Zmiany               

w statucie wymuszone zostały zmianami w prawie, tj. m.in. zmianami ustaw: 

ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych,  ustawy z dnia 7 września 1991r.                  

o systemie oświaty, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 

psychicznego, ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy                  

w rodzinie.   

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski odczytał treść 

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała Nr  LIII/ 266/2014 w  sprawie  zmiany 

statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach została przyjęta 

jednogłośnie  13 głosami, w obecności 13 radnych. 

Ad. 9 

  Wójt Gminy Rytwiany wyjaśnił założenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzędowie. 

Aby wykupić 40 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy 

konieczne jest  podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy Rytwiany w tej 

sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski odczytał treść 

uchwały i zarządził glosowanie. Uchwała Nr LIII/267/2014 w sprawie 

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą              

w Rzędowie została podjęta jednogłośnie  13 głosami, w obecności 13 radnych.  
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Ad. 10  

Wójt Gminy  przedstawił założenia projektu uchwały  dotyczącej zmiany 

siedzib obwodowych  komisji wyborczych nr 4 w Strzegomiu i nr 5 w Kłodzie. 

W trosce o frekwencję wyborczą, dostępność do lokali wyborczych i wygodę 

wyborców siedzibę lokali wyborczych przeniesiono w miejscowościach 

Strzegom i Kłoda.  I tak: ze Szkoły Podstawowej  w Strzegomku  - do remizy 

OSP w Strzegomiu. Natomiast w Kłodzie, z dotychczasowej, mieszczącej się                   

w budynku dawnej Szkoły Podstawowej, siedzibę komisji wyborczej  

przeniesiono do remizy OSP.  

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany Marek Sadowski odczytał projekt 

uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała Nr LIII/268/2014  została przyjęta 13 

głosami, w obecności 13 radnych. 

Ad. 11 

Wójt Gminy Rytwiany poinformował  zebranych m.in. o planowanych 

badaniach mammograficznych dla mieszkanek Gminy Rytwiany , jakie odbędą  

w Rytwianach we wrześniu 2014r.Ponadto zaprosił wszystkich  na najbliższy 

koncert, jaki odbędzie się  przy  pozostałościach gotyckiego zamku                       

w Rytwianach, który przygotowała młodzież w ramach programu „Mania 

Działania”. Będzie to pierwszy z cyklu planowanych koncertów. Wkrótce także 

w tym miejscu odbędzie się  Narodowe Czytanie Sienkiewicza, akcja, nad którą 

patronat sprawuje Prezydent RP. Przedsięwzięcie przygotowane zostało  przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Rytwianach. Wójt przypomniał także                         

o ciążącym na radnych obowiązku złożenia na 2 miesiące przed zakończeniem 

kadencji oświadczeń majątkowych.  Wyjaśnił przy tym szczegółowo sposób  ich 

sporządzania i przedkładania. 

Radna Irena Pogorzelska  zgłosiła potrzebę  wykoszenia  poboczy na drodze 

powiatowej przebiegającej przez Święcicę. Wójt odpowiedział, że wnioski               

o koszenie poboczy na drogach powiatowych na terenie całej gminy zostały 
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zgłoszone do  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Staszowie. Radna Maria 

Woźniak wnioskuje, aby na najbliższe  posiedzenie Komisji Rozwoju zaprosić 

przedstawiciela PRD. 

Radny Lech Kędzierski zapytał o możliwości zainstalowania nowych, 

dodatkowych  lamp  oświetlających ulice w Rytwianach.  Wójt poinformował, 

że nowe oświetlenie pojawi się na ul. Długiej oraz na skrzyżowaniu u. Długiej i  

ul. Polnej, ul. Brzozowej w Rytwianach, ul  Spokojnej w Kłodzie i oświetlenie  

przystanku w Szczece - w kierunku na Połaniec. Natomiast oświetlenie  na  

odcinku od Hotelu Rytwiany do zabudowań Państwa Ziółkowskich będzie 

wykonane po  uprzedniej przebudowie dotychczasowego oświetlenia przez 

Zakład Energetyczny – istnieje konieczność zmiany słupów drewnianych na 

betonowe. 

Radna Maria Woźniak zgłasza potrzebę zainstalowania dodatkowych lamp na 

ul. Kościuszki w Rytwianach. 

Radny Jacek Pytko zgłasza braki  w zakresie oświetlenia w Rudzie. Podobnie  

uczyniła radna Mieczysława Sikora, która zwraca uwagę na potrzebę 

oświetlenia  jezdni  w Kłodzie – Niwie. 

Radna Zofia Mazanka poinformowała o dezorientacji panującej  wśród 

mieszkańców Sichowa Dużego w zakresie   budowy wiatraków.  

Wójt wyjaśnił, że dwie firmy: CONTINO i EUROPARK, noszące się                        

z zamiarem budowy wiatraków na terenie Sichowa Dużego prowadzą skrajnie 

różniącą się od siebie politykę informacyjną. Firma EUROPARK                             

w porozumieniu z  Panem Zbigniewem Górniakiem zmierza do budowy 

wiatraków bez porozumienia z miejscową społecznością.  Natomiast firma 

CONTINO prowadzi szeroką politykę informacyjną i dba  o dobry klimat 

współpracy. Jednak firmy te  mylą się mieszkańcom. 

Radna Zofia Mazanka  zwróciła uwagę na nieużytek , znajdujący się przy ulicy 

w Sichowie Dużym, w części zwanej „starą wsią”. Nieużytek ten szpeci 
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krajobraz. Ponadto wskutek zarośli z działki  nie ma odpływu wód opadowych. 

Czy istnieje możliwość zmuszenia właścicieli  do uprzątnięcia  tej działki ? 

Sekretarz Gminy Rytwiany  wyjaśniła, że ani gmina, ani wójt nie mają 

uprawnień, by zmusić właścicieli do uprzątnięcia  zarośli z działki. 

 Irena Pogorzelska zwróciła uwagę na zastoje wodne po odpadach u zbiegu dróg 

na Pacanówce  i Święcicy.  

Radna Maria Woźniak  wnioskuje o wzmocnienie  montażu lustra na 

skrzyżowaniu  ul. Kościuszki i ul. Długiej w Rytwianach. Miałoby to zapobiec 

jego ponownej kradzieży. 

Radny Jacek Pytko podziękował Wójtowi  Gminy Rytwiany za okazaną pomoc 

w zorganizowaniu II Turnieju Piłki Plażowej w  Rudzie. Poprosił także                      

o wycięcie  przez specjalistyczną firmę 4-ech potężnych topoli  na odcinku drogi 

Niedziałki – Ruda. 

Radna Mieczysława Sikora zgłasza do usunięcia  duży ubytek   na jezdni na  ul. 

Kamedulskiej w Kłodzie. 

Radny Zdzisław Cieślik poinformował, że w Strzegomku na  ul. Rytwiańskiej 

skradziony został znak przystankowy. W związku rozpoczynającym się 

niebawem rokiem szkolnym i dojazdami dzieci do szkoły do Rytwian, brak 

prawidłowego oznakowania przystanku autobusowego jest niebezpieczny. 

Ad. 12 

 Na tym zamknięto obrady LIII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 
Protokołowała: 

Ewa Maciejska 

Inspektor ds. organizacyjno – administracyjnych 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Rytwiany 

Marek Sadowski 


