
 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   5 / 2019 

               z  V  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku 

                                         w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności  (obecni wszyscy radni) 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 13.05 do godz.15:10. 

 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski   otworzył sesję, powitał 

wszystkich zebranych. 

 

 



Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 15 radnych i  prawomocność 

obrad. 

 

Pkt 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
7. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
8. Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Rytwiany  i komisji stałych Rady Gminy na 2019 r. 
9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030. 
10. Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2019 r. 
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30.07.2018 r. 

w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
12. Uchwała w sprawie statutów sołectw. 
13. Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. 
14. Sprawy różne i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie 15 

głosami, w obecności 15  radnych  na sali obrad podczas głosowania.  

 

Pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał radnych czy są uwagi do 

protokołu z ostatniej sesji. Uwag nie było. Radni przyjęli protokół nr 4 

jednogłośnie 15 głosami. 

 

Pkt 5 

 

Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 



Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że na ostatniej sesji podjęto 6 

uchwał, które zostały przesłane według właściwości do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i Wojewody Świętokrzyskiego. 

 

Pkt 6  

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o: 

- zakończeniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest protokół 

zakończenia robót, wystawiona faktura. Aby dokonać płatności musi  zostać 

podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w/s emisji obligacji (w 2018 roku nie było 

konieczności emisji obligacji, jest potrzeba emisji w 2019 roku) 

- trwających pracach  projektowych do zadania  dotyczącego modernizacji  sieci 

wodociągowej w Gminie Rytwiany (połączenie Rytwian z Kłodą). Realizacja 

zadania planowana jest przy udziale rządowych środków z tzw. programu 

„wodociąg +”, który zostanie uruchomiony wiosną 2019 roku, 

- odbytym spotkaniu  w Urzędzie Wojewódzkim  w/s Funduszu Dróg 

Samorządowych. Będą dostępne środki dla samorządów. Gmina przygotowuje 

nowe zadania, które będzie można umieścić we wniosku do Wojewody, 

- trwających przygotowaniach do ogłoszenia przetargu na  dostawcę energii 

elektrycznej dla Gminy i jednostek organizacyjnych, 

- zakupach poczynionych w ramach realizacji programu Technologie 

Informacyjno - Komunikacyjne. Dokonano zakupu komputerów, tablic 

interaktywnych dla wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Rytwiany, 

zakupiono komputer i niszczarkę do Urzędu Gminy, przeprowadzono szkolenia 

dla nauczycieli, przeprowadzane są zajęcia dla uczniów szkół w zakresie 

programowania, robotyki. 

- ogłoszonym konkursie na stanowisko Sekretarza Gminy Rytwiany. Wpłynęły 



dwie oferty, jedna nie spełniała wymagań. Jeden kandydat został dopuszczony 

do konkursu - p. Tomasz Fąfara. 

 

Pytań  do Wójta nie było. 

Następnie odbyło się uroczyste pożegnanie i podziękowanie za pracę dla 

Sekretarz Gminy Marianny Stryszowskiej przez radnych i sołtysów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach od godz. 13:25 do 

godz. 13:45. 

 

Pkt 7  

Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Irena Pogorzelska odczytała 

protokół z posiedzenia  komisji odbytego w dniu 22 stycznia 2019 r. Komisja 

dokonała analizy projektów statutów sołectw. Komisja pozytywnie oceniła 

statuty sołectw. Na posiedzeniu komisji poruszony został min. temat  organizacji 

ruchu na drodze wojewódzkiej 764 na odcinku Staszów – Połaniec. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, iż otrzymał odpowiedź z Zarządu 

Dróg Wojewódzkich, z której wynika, że organizacja ruchu na wymienionej 

drodze w 2019 roku nie ulegnie zmianie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zaproponował odczytanie 

protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego  w punkcie 

dotyczącym budżetu gminy 

 

 

 



Pkt 8   

Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Rytwiany  i komisji stałych Rady 

Gminy na 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przypomniał, że plany pracy  

zostały przedstawione na ostatniej sesji. Odczytał  plan pracy Rady Gminy na 

2019 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i poddał 

pod głosowanie. 

Uchwała nr V/27/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy została podjęta jednogłośnie 15 

głosami „za”.  

 

Pkt 9  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2019 – 2030. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła Wieloletnia Prognozę 

Finansową Gminy Rytwiany na lata 2019-2030.  Do zaprezentowanego projektu  

zgłosiła  autopoprawkę – w kolumnie wydatków bieżących finansowanych 

środkami z zewnątrz powinna być kwota 446 537,32 zł w miejsce kwoty 

489 800,85 zł. 

Radny Artur Dzieciuch – zapytał, czy kwota wpływu podatku od osób fizycznych 

określona w załączniku nr 1 rośnie, czy maleje. 

Skarbnik Mirosława Szewczyk odpowiedziała, że  kwota wpływów rośnie. 

Radny Michał Rajca  poprosił o wyjaśnienie rozbieżności w dochodach 

planowanych na 2021 i 2022. Skarbnik wyjaśniła, że różnica wynika z ujętego 

programu „500+”. 



 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr V/28/19 w sprawie Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030 została podjęta 15 głosami „za”. 

 

 

Pkt 10 

  

Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Stanisław Głowacki 

zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 

stycznia 2019 r. Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu na 2019 rok. 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła  Radzie projekt budżetu 

Gminy Rytwiany na 2019 rok. Skarbnik Gminy  zgłosiła dwie autopoprawki do 

projektu przesłanego radnym. W treści uchwały budżetowej w § 2 ust. 2 

wpisano  rok 2018 a powinien być rok 2019. W załączniku nr 13 do uchwały 

budżetowej: dotacje celowe na 2019 rok – dodano kwotę 6 000 złotych na 

uzupełnienie wyposażenia strażnic OSP. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podsumował, że projekt budżetu  

pozytywnie został zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową oraz 

Komisję  Budżetu i Mienia Komunalnego, następnie odczytał treść (w skrócie) 

uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała nr V/29/19 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Rytwiany na 2019 rok została podjęta jednogłośnie 15 głosami 

„za”. 

 



Pkt  11  

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Rytwiany  

z dnia 30.07.2018 r. w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

W lipca 2018 roku została podjęta uchwała o emisji obligacji w latach 2018-

2019. W ubiegłym roku nie było emisji obligacji. Jest planowana emisja obligacji 

w 2019 roku i jest konieczność zmiany oznaczeń serii.  Termin wykupu obligacji 

2026-2030. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała  nr V/30/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLV/242/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018  w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została podjęta 

jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 12  

Uchwała w sprawie statutów sołectw. 

 

Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Zmiana statutów  wynika z potrzeby dostosowania do przepisów prawa. 

Projekty statutów przedłożone zostały do konsultacji społecznych. Każdy 

mieszkaniec sołectwa mógł wyrazić opinię o statucie danego sołectwa. Komisja 

Rozwoju Lokalnego pozytywnie zaopiniowała projekty statutów. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poddał  uchwał pod głosowanie. 

Uchwała nr V/31/19 w sprawie  statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki, 



Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, 

Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz została podjęta jednogłośnie  

15 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach od godz. 14:40 do 

godz. 15:00. 

 

Pkt  13  

 

Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Grzegorz Forkasiewicz. 

Rada Społeczna jest organem społecznym i doradczym działającym przy 

zakładzie opieki  zdrowotnej. Kadencja Rady trwa 5 lat. Starostwo Powiatowe w 

Staszowie zwróciło się z prośbą o  wskazanie przedstawiciela Gminy Rytwiany  

do Rady Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wskazanie kandydata. Radny Krzysztof  

Janik zgłosił Wójta Grzegorza Forkasiewicza. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr V/32/19 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Rytwiany do 

Rady Społecznej Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Staszowie została podjęta jednogłośnie 

15 głosami „za”. 

 

Pkt  14  

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 



W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Irena Pogorzelska  -  w sprawie zaproszenia na sesje Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Staszowie, 

- Radny Krzysztof Drzazga – w sprawie rozeznania możliwości zamontowania  2 

lamp oświetlenia ulicznego przy ulicy Leśnej w Rytwianach, 

- Radny Andrzej Chłodnicki – w sprawie odśnieżania chodnika  przy drodze 

wojewódzkiej 764, 

- Radna Irena Pogorzelska – w sprawie odśnieżania chodników przy posesjach 

niezamieszkałych, 

Wójt poprosił o podanie numerów tych posesji. 

- Radny Artur Dzieciuch – w sprawie możliwości ujęcia w projekcie modernizacji 

sieci wodociągowej ulicy Leśnej w Strzegomku.  

Wójt odpowiedział, że ulica Leśna jest ujęta w budżecie. 

 

Pkt  15  

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował  wszystkim za udział 

i zamknął  V sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

 

Prot. U. Marczewska                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                    Jerzy Gwizdowski 

  


