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

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 23 września 2014 roku w 

siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny radny Jacek 
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 .Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027. 

4.Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2014r. 

5. Zmiana uchwały w/s  udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi  Staszowskiemu. 

6 . Interpelacje i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 



 
 

III. Przebieg obrad sesji: 
 

Obrady sesji trwały od godz. 11.00 do godz. 12.10. 
 
 
Pkt 1 

 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski powitał wszystkich 
zebranych, otworzył obrady sesji i przedstawił porządek obrad 
proponując dodanie jako punktu 2 odczytanie protokołu z 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Po dodaniu punktu 2 zmianie ulegnie 
numeracja dalszych punktów porządku obrad. 
Radni jednogłośnie 14 głosami zatwierdzili proponowany porządek 
obrad wraz z zmianą. 
 

 

               Pkt  2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Janik  zapoznał radnych 

z treścią protokołu  z przeprowadzonej planowanej kontroli  

wykonania  planu finansowego  Gminnego Centrum Kultury, Sportu i 

Informacji Turystycznej w Rytwianach. Przedmiotem kontroli było 

wykonanie planu finansowego pod względem celowości wydatków. 

Komisja  nie stwierdziła uchybień w realizacji zadań objętych dotacją. 

 

           Pkt 3 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował radnych o pracy 

Urzędu w okresie między sesjami: 



- w związku z zakończeniem II etapu rewitalizacji terenu wokół ruin 

zamku w Rytwianach rozpoczęto realizację faktur oraz dokumentów 

o refundację, 

- w związku z zakończeniem  remontu gminnych dróg 

„powodziowych”  rozpoczęto realizację faktur, 

-  Powiat Staszowski realizował swoje przedsięwzięcia na drogach na 

terenie gminy Rytwiany /Kłoda – Niwy i Ruda/. Przedstawiciel naszej 

gminy zostanie zaproszony na odbiór zadań, 

- w zakresie oświetlenia ulicznego opracowany jest projekt oraz 

kosztorys inwestorski. Ceny w kosztorysie są wysokie i właściwie 

wystarczy środków tylko na  oświetlenie w Kłodzie i Rytwianach. 

 

 

Pkt 4 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy. Planowane dochody bieżące  po zmianach 

wynoszą 17 585 286,43zł. Dochody majątkowe wynoszą 3 677 625,14zł. 

Dochody majątkowe  zwiększone zostały o kwotę 45 430zł pochodzącą z dotacji 

celowej udzielonej przez powiat w kwocie 25 510zł na refundację kosztów 

zadania pn. Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy 

Rytwiany oraz z dofinansowania zadań unijnych w kwocie 19 920zł /Rytwiany 

mobilny samorząd, Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany/. Wydatki bieżące 

po zmianach wynoszą 17 137 751,43zł. Wydatki  majątkowe wynoszą 

2 646 157zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 25 510zł z 

przeznaczeniem  na pomoc finansowa udzieloną powiatowi na zadanie 

Przebudowa drogi powiatowej Grzybów – Wymysłów. Po zmianach  pomoc dla 

powiatu na to zadanie wynosi 101 135zł. Zwiększone zostały także wydatki na 

zadanie Zagospodarowanie terenu wokół zamku w Rytwianach  II etap. 

Wprowadzono także zadanie do realizacji na 2015 rok pn. Pomoc finansowa dla 



powiatu za realizację  zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T 

Wiśniówka – Niekrasów w m. Strzegom. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr LIV/269/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027 została podjęta jednogłośnie 14 

głosami, w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

 

Pkt 5 

 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk . 

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę  53 129zł, 

zmian w planie wydatków na kwotę 292 815,63zł, zmian w załącznikach nr 

3,5,8,13 do uchwały w/s  uchwalenia budżetu gminy na 2014r. Zmiany  

stanowią konsekwencję zmian w WPF. 

Przewodniczący Rady Gminy  Marek Sadowski  odczytał treść uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr LIV/270/2014 w sprawie  zmian w budżecie  

gminy została podjęta jednogłośnie 14 głosami. 

 

Pkt 6 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że zmiana uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania 

„Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0835 T Grzybów – Wymysłów 

dotyczy  zwiększenia kwoty pomocy o 25 510 zł. Kwota udzielonej pomocy po 

zmianie to 101 135,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr LIV/271/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 



XLII/219/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 września 2013r została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami w obecności 14 radnych. 

 

Pkt 7 

 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Wójt Gminy zapoznał radnych z pismem  Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego  dotyczącym  zaopiniowania aglomeracji Staszów. 

- radna  Zofia Mazanka – zapytała, czy w związku z budową chodnika będzie 

wydzielona ścieżka rowerowa. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci poruszających 

się rowerami. 

Sekretarz Marianna Stryszowska wyjaśniła, że chodnik musi mieć powyżej  

2 m.b. szerokości  aby wydzielić pas dla rowerzystów . Pomimo, że nie ma 

wydzielonego pasa dla rowerzystów dzieci mogą poruszać się rowerami po 

chodnikach, 

- radna Irena Pogorzelska -  zgłosiła  sprawę wykoszenia rowów przy  drodze 

powiatowej w Święcicy  oraz załamany przepust, 

- radna Teresa Reczko – w sprawie wycięcia gałęzi przy ulicy Rytwiańskiej  

w Strzegomku /na zakręcie/, 

- radny  Zdzisław Cieślik  - w sprawie „niezabezpieczonego  rowu przy drodze 

powiatowej w Strzegomiu  w miejscu rozwidlenia drogi w kierunku 

miejscowości  Mucharzew i ulicy Jędrusiów”, 

- radny Stanisław Głowacki – w sprawie  pozostawionych  trzech ubytków  po 

remoncie  drogi Tuklęcz – Wzory, 

- radna Mieczysława Sikora – w sprawach: wykoszenia  poboczy wzdłuż  ulicy 

Kamedulskiej w Kłodzie , ubytków  asfaltu na ulicy Kamedulskiej, 

 - radna  Maria Woźniak w sprawach: wykonania odwodnienia ulicy Kościuszki. 

Podczas silnych opadów deszczu spływająca woda zalewa niżej położone 

posesje przy ulicy Kościuszki; usunięcia chaszczy przy jednej z posesji; 



oznakowania ulic Polnej i Brzozowej; wykoszenia trawy przy moście  

i pomalowania barierek;  ubytków w jezdni ulicy Partyzantów; zorganizowania 

spotkania z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, 

- radny Jacek Pytko w sprawach:  rowów wzdłuż nowej drogi, przepustów, 

przełożenia kładki na rzece. 

- radna Lidia Dziuba w sprawie  pogłębienia rowu   pomiędzy Pacanówką i 

Koniemłotami. 

 

Pkt 8 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski podziękował wszystkim za udział i 

zamknął obrady LIV sesji Rady Gminy. 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                   /-/ Marek Sadowski 

  

 


