
 

                                           P R O T O K Ó Ł  NR   6 / 2019 

               z  VI  sesji – nadzwyczajnej Rady Gminy Rytwiany odbytej  

                  w dniu 8 lutego 2019 roku  w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności  - obecnych 13 radnych. 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Tomasz Fąfara – Sekretarz Gminy 

4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 14.05 do godz.14:30. 

Nieobecni radni: Sebastian Bryk - nieobecność usprawiedliwiona, Michał Rajca. 

Radny Artur Dzieciuch przybył na sesję o godz. 14:08. 

 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski   otworzył sesję, powitał 

wszystkich zebranych. 

 



 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 12 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. Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 

2030. 
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie 12 

głosami, w obecności 12  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 5 

jednogłośnie 12 głosami. 

 

Pkt 5 

 

Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 



Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych, że na ostatniej 

sesji Rada Gminy podjęła 6 uchwał: w sprawie planu pracy Rady Gminy 

Rytwiany  i komisji stałych Rady Gminy na 2019 r., w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030,  w sprawie budżetu 

gminy na 2019 r., 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, w sprawie statutów sołectw, w sprawie 

wskazania przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.  Wszystkie 

uchwały zostały przesłane do nadzoru (Regionalnej Izby Obrachunkowej lub 

Wojewody Świętokrzyskiego), te które powinny - to zostały opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  i są realizowane. 

 

Pkt 6 

Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o: 

- rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy.  Od 1 lutego został 

zatrudniony Pan Tomasz Fafara. (Pan Tomasz Fąfara zaprezentował się w kilku 

zdaniach przed Radą Gminy), 

- powołaniu Panią Mariannę Stryszowską na zastępcę Wójta od 1 lutego 2019 r.  

w wymiarze ¼ etatu, 

- wydanym zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich, zebrania wyborcze rozpoczną się  12 lutego 2019 r. i  zakończą   

1 marca 2019 r., 

-  wyemitowaniu obligacji  o wartości  3 000 000 złotych, 

-  dokonaniu płatności za  przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

-  pracach przy wniosku na dofinansowanie  przebudowy oświetlenia ulicznego, 



-  pracach przy uzupełnianiu wniosku na dofinansowanie budowy  boisk w 

Strzegomiu, 

- pracach przy uzupełnianiu wniosku o dofinansowanie modernizacji remizy OSP 

w Niedziałkach, 

- zakończonym przetargu na dostawcę energii elektrycznej i podpisanej umowie. 

Wójt zwrócił uwagę na bardzo duży wzrost ceny energii elektrycznej, faktury za 

energię będą o wiele wyższe i należy wygospodarować środki na pokrycie tych 

kosztów. 

 

Pkt 7  

Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2019 – 2030. 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk poinformowała, że  przesunięcia w 

budżecie gminy zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej nie powodują 

zmian w  dochodach  bieżących i majątkowych. Zmianie uległy wydatki bieżące  

w wyniku przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, nie powodując 

zwiększenia ogólnej kwoty wydatków bieżących. Na stronie 5 prognozy 

finansowej w kol. 6  Kwota długu w wierszu „plan na III kw. 2018 r.  zmianie 

uległa kwota: było 6 174 964,08 zł – powinno być 9 674 964,08 zł. Różnica 

wynika z tego, że na koniec III kw. 2018 r. kwotę długu pomniejszono o wartość 

niewyemitowanych obligacji. W kol. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia 

powinna być kwota 11 487 091,25 zł. 

Wielkość przychodów, rozchodów i wynik finansowy na 2019 rok pozostaje be 

zmian. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr VI/33/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030 została podjęta  13 głosami ”za”. 

Podczas głosowania było obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 8   

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława 

Szewczyk. Zmiany dotyczą: 

- planu wydatków  na kwotę 9 000 złotych  (przesunięcia pomiędzy rozdziałami i 

paragrafami), 

- załącznika Dotacje celowe w 2019 r. (dodanie kwoty 7 000 złotych). 

Skarbnik Gminy wprowadziła autopoprawkę  w projekcie  uchwały tj.  w  § 2 

projektu zdanie pierwsze powinno mieć treść:  „W uchwale nr V/29/19 z dnia  

24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2019” 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał treść projektu uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr VI/34/19  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 

rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Podczas głosowania było 

obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 9  

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrał radny Andrzej Chłodnicki 



prosząc o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie 

uprzątnięcia ziemi  z ulicy Słonecznej. 

Radna Irena Pogorzelska – w sprawie zaproszenia na sesję  dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Staszowie. 

 

 

Pkt 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy  podziękował wszystkim za udział w obradach i 

zamknął VI sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U.Marczewska                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                    Jerzy  Gwizdowski 


