
 

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

                                z  VII  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej  

                  w dniu 27 lutego 2019 roku  w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności  - obecnych 14 radnych. 

2/ Grzegorz  Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 

3/ Marianna Stryszowska – zastępca Wójta Gminy 

4/ Tomasz Fąfara – Sekretarz Gminy 

5/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 

6/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

 

 

II. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 13.10 do godz.15:30. 

Nieobecny radny  Krzysztof Janik. Radny Sebastian Bryk opuścił  salę obrad  

o godz. 14.00. 

W sesji uczestniczył na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy  Pan 

Mirosław Bernyś – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. 

 

 

 



Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski   otworzył sesję, powitał 

wszystkich zebranych i przeczytał porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
6. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
8. Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030. 
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14.12.2018 r.  

w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023. 
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14.12.2018 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby 
objęte wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2030. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 14 radnych i  prawomocność 

obrad. 

 

Pkt 3 

 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie  

14 głosami, w obecności 14  radnych  na sali obrad podczas głosowania.  

 

Pkt 4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 



 

Radni przyjęli protokół z sesji nr VI  jednogłośnie 14 głosami. 

 

W związku z obecnością na sesji Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował radnym  aby zgłosili swoje wnioski i 

uwagi dotyczące  dróg powiatowych. Po wysłuchaniu wniosków Dyrektor udzieli 

odpowiedzi  na temat możliwości realizacji. 

- Radna  Irena Pogorzelska w sprawach: naprawy mostków, chodnika i 

oczyszczenia rowów z zarośli w Święcicy;  zwiększenia częstotliwości wykaszania 

poboczy przy drogach powiatowych.  

- Radna Sławomir Strycharz  w sprawie zmiany sposobu odśnieżania dróg. 

Mieszkańcy odśnieżą chodniki, a pług odśnieżając drogę  sypie śnieg na 

chodniki. 

- Radny Artur Dzieciuch  w sprawach:  budowy chodnika w Strzegomku przy 

drodze powiatowej od  budynku szkoły w kierunku Wiśniówki;  wykaszania 

trawy przy drogach powiatowych (zwiększyć częstotliwość koszenia, wykaszać 

rowy, miejsca za balustradami);  niewystarczająco  odśnieżania  drogi przez las w 

Strzegomku,  niewystarczająco posypywania  piachem; potrzeby zamontowania 

progu zwalniającego przy szkole w Strzegomku. 

- Radna  Dorota Saramak w sprawach:  zamontowanie progu zwalniającego przy 

szkole podstawowej oraz zamontowania progu w Strzegomiu przed 

skrzyżowaniem z ulicą Strażacką;  wykaszania poboczy szczególnie przy ulicy 

Jędrusiów (przy rzece);  słabego odśnieżania   drogi Strzegom – Wiśniówka. 

- Radny Andrzej Chłodnicki w sprawach: uszkodzonej nawierzchni  ulicy Długiej i 

ubytkach przy poboczach ulicy Słonecznej; zebrania poboczy na całej długości 

ulicy Słonecznej w Kłodzie; ustawienia znaków drogowych z oznaczeniem 

miejscowości Kłoda  (od strony Niedziałek i na początku ulicy Słonecznej). 



- Radny Sebastian Bryk w sprawach: remontu ciągu pieszego przy ulicy 

Klasztornej w Rytwianach, oczyszczenia poboczy ulicy Niwy, odnowienia 

barierek przy  skrzyżowaniu ulicy Klasztornej i Staszowskiej; rozeznania 

możliwości ustawienia znaków przy zjazdach z drogi powiatowej do drogi 

lokalnej z oznaczeniami  numerów posesji do których prowadzi droga (dotyczy 

posesji usytuowanych 300 – 400m od drogi powiatowej). 

- Radny Krzysztof Drzazga  w sprawie „udrożnienia” rowu i przepustów przy 

ulicy Klasztornej  (od posesji P. Maciasa w kierunku lasu). 

- Wójt Grzegorz Forkasiewicz poprosił o przedstawienie planów i zamierzeń w 

związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach funduszu dróg 

samorządowych.  Wnioskuje także o dokonanie przeglądu gwarancyjnego 

chodnika  przy drodze Strzegom – Strzegomek. Widoczne są pewne uszkodzenia 

chodnika oraz przepustów. 

- Radna Aneta Szul – w sprawach: słabego odśnieżania dróg;  oczyszczenia 

rowów i budowy chodnika  dla pieszych w Rudzie. 

- Radny  Sławomir Strycharz -  w sprawach:  możliwości przedłużenia chodnika  

od Pacanówki  w kierunku Koniemłotów, przebudowy mostków w Podborku, 

utwardzenia poboczy. 

- Radny Stanisław Głowacki  w sprawach: złożonego wcześniej wniosku 

dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej w Grobli; złożonego w 

ostatnim czasie wniosku w sprawie oznaczenia poziomego  przejścia dla 

pieszych w Grobli w pobliżu przystanku komunikacyjnego. 

- Radny Sebastian Bryk w sprawie  przejścia dla pieszych w pobliżu Centrum 

Kultury w Rytwianach. 

- Radny Jarosław Gil  - w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na wprost 

szkoły podstawowej w Sichowie Dużym; rozważenia możliwości budowy 

chodnika   w kierunku Pacanówki. 



- Zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska – w sprawie odśnieżania 

chodników przy drogach powiatowych. 

- Radny Artur Dzieciuch – w sprawie odchwaszczania chodników w porze letniej. 

- Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  w sprawach: progu 

spowalniającego  na ulic Szkolnej  w Rytwianach  (przy szkole); rozeznania 

możliwości budowy chodnika przy ulicy Radziwiłła w kierunku Grobli. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś poinformował  zebranych 

o zamierzeniach inwestycyjnych w zakresie dróg na terenie gminy Rytwiany, 

zaplanowanych  na podstawie wniosków złożonych przez Gminę Rytwiany. Są to 

drogi: Rytwiany – Łubnice (odcinek Sichów Mały – Sydzyna); Rytwiany – Osala 

(Szczeka); Rytwiany – Klasztor; Rytwiany – Łubnice (chodnik Grobla), Niedziałki 

– Ruda (w całości). Po ogłoszeniu w dniu 4 marca br. naboru wniosków  w 

ramach  funduszu dróg samorządowych okaże się jakie będą wymagania i które 

odcinki dróg będzie można ująć we wniosku.  

Następnie Dyrektor Mirosław Bernyś odniósł się do zgłoszonych problemów: 

- Zjazdy w Święcicy -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że 

wyremontowane zostały dwa zjazdy, aby stwierdzić jaka jest przyczyna 

uszkodzeń. Stwierdzono, że technologia wykonania jest dobra. Kwota naprawy 

wszystkich zjazdów to około 300 tys. złotych i niestety nie ma pieniędzy na 

remont.  Zarząd Dróg Powiatowych nie ma możliwości wykonania remontu 

własnymi  siłami. Pozostaje czekać na  pojawienie się możliwości  zgłoszenia 

jako szkody powodziowej – z 20% udziałem własnym w remoncie. 

Radna Irena Pogorzelska wyraziła niezadowolenie ponieważ  chodnik i 

przepusty powinny być  wyremontowane w ramach gwarancji bardzo dawno 

temu po tylu zgłoszeniach i monitach. Były tylko obietnice. 

- Odśnieżanie – Dyrektor  Mirosław Bernyś  poinformował, że drogi powiatu 



staszowskiego posiadają V i VI standard odśnieżania i standardy te są 

zachowane. Zarząd Dróg posiadał na odśnieżanie 380 tys. złotych z czego 280 

tys. złotych pomimo bardzo łagodnej zimy zostało już wydane. Jest także 

problem z firmami zajmującymi się odśnieżaniem. Firmy nie chcą przystępować 

do przetargów na zimowe utrzymanie dróg. 

- Wykaszanie poboczy – Dyrektor  poinformował, że w ubiegłym roku wykonano 

trzy razy koszenie poboczy. W pierwszej kolejności wykaszane były miejsca 

niebezpieczne. 

Dyrektor Mirosław Bernyś poinformował, że pozostałe zgłoszone wnioski i 

problemy  po rozeznaniu będą realizowane w ramach posiadanych możliwości 

finansowych. 

 

Pkt 5 

 

Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Lokalnego Irena Pogorzelska odczytała 

protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 lutego 2019 r. Komisja 

obradowała  na temat gospodarki odpadami komunalnymi oraz zaopiniowania 

podwyższenia stawek opłaty za odpady. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane stawki  opłaty za odpady 

komunalne. 

 

Pkt 6 

 

Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 

 



Wójt  Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że  podjęte na ostatniej sesji dwie 

uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany  

i w sprawie zmian w budżecie gminy zostały zrealizowane. 

 

 

Pkt 7 
 
Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
 
Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych o pracy Urzędu w okresie 

miedzy sesjami, a mianowicie o: 

- przygotowaniu zaproszeń do składania ofert na wykonanie projektu dla 

zadania  „Rewitalizacja Rytwian”, 

- trwających pracach przy projekcie zadania modernizacja sieci wodociągowej, 

- przygotowaniach do podpisania w dniu 28.02.2019 r. umowy na remont 

strażnicy OSP Niedziałki, 

- przygotowaniach do złożenia wniosku w dniu 28.02.2019 r. do Urzędu  

Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego, 

- przygotowaniach  do  złożenia wniosku na dofinansowanie budowy i remontu 

dróg w ramach funduszu dróg samorządowych w związku z ogłoszonym 

naborem wniosków.  Po ukazaniu się kryteriów dotyczących naboru wniosków 

zostaną określone konkretne przedsięwzięcia planowane do realizacji, 

- złożony w ubiegłym roku wniosek na dofinansowanie budowy boisk 

sportowych w Strzegomiu obecnie przechodzi ocenę merytoryczną, 

- Wójt Grzegorz Forkasiewicz zasygnalizował, że  na następnej sesji będzie 

podejmowany temat opłaty za odpady komunalne omawiany na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Lokalnego. 

 

 



 

Pkt 8 

Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2019 – 2030. 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030. Zmianie  uległy 

dochody bieżące poprzez wprowadzeniem dochodów z projektu „Rytwi@ny na 

cyfrowej fali” w kwocie 13 374,36 zł, wprowadzone również zostały  zwroty 

niewykorzystanych dotacji w 2018 r w kwocie 2 8336 zł. Dochody majątkowe 

nie uległy zmianie. Zmianie uległy  wydatki bieżące  poprzez wydatki 

wprowadzone do zadania „Rytwi@ny na cyfrowej fali”, wprowadzono też 

wydatki  w kwocie 2 518 złotych na wypłatę dodatku mieszkaniowego. 

W wydatkach majątkowych  dokonano przesunięć  na kwotę  2000 złotych. 

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. Modernizacja 

oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany na energooszczędne  z realizacją na 

lata 2020-2021. Ogólna kwota zadania 2 200 000złotych. Zmniejszono wydatki 

na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni  

dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach” łącznie o kwotę 

2 200 000 złotych. 

- Radny Artur Dzieciuch zapytał o powód zmniejszenia środków na zadanie 

inwestycyjne  przy szkole w Rytwianach. 

Wójt odpowiedział, że jest konieczność wykazania zabezpieczenia w budżecie  

na  modernizacje  oświetlenia ulicznego. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść  projektu uchwały 

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr VII/35/2019 w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030 została podjęta 



jednogłośnie 13 głosami. Podczas głosowania na sali obrad było obecnych 13 

radnych. 

 

Pkt 9 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiany w budżecie dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków  na kwotę 

36 210,36 zł; przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 

10 790,00 zł;  w załączniku limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 

dodania nowego zadania   Modernizacja oświetlenia ulicznego na kwotę  

ogółem 2 200 000złotych oraz zwiększenia wydatków na zadanie Rytwi@ny na 

cyfrowej fali do kwoty 32 564,36 złotych; w zadaniach inwestycyjnych rocznych 

następuje przesunięcie środków w obrębie kwoty określonej w tym załączniku 

tj. zmniejszenie do 48 000 złotych kwoty na budowę dróg gminnych i 

zwiększenie  do 20 000złotych kwoty na opracowanie zmiany aglomeracji 

kanalizacyjnej;  w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów 

budżetowych aktualizacja stanu środków obrotowych na początek roku;   

w załączniku  dotacje  celowe  - zwiększenie środków o 4 000 złotych do kwoty 

10 000 złotych  na uzupełnienie wyposażenia strażnic. 

W projekcie uchwały w § 2 kwotę 9 000 złotych  zastępuje się kwotą 10 790 

złotych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr VII/36/19  w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2019 rok została podjęta jednogłośnie  13 głosami . Podczas głosowania było 

obecnych 13 radnych. 

 



 
 
Pkt 10 

 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 
14.12.2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” 
na lata 2019-2023. 
 
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. Zmiana 

w uchwale wynika z zaleceń Wojewody Świętokrzyskiego przesłanych w ramach 

nadzoru po analizie treści uchwały. Wojewoda zalecił  zmianę postanowień  § 4 

uchwały dotyczącego   ogłoszenia uchwały w Dzienniku urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała nie podlega publikacji. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała Nr VII/37/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 14.12.2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla 

dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie  13 głosami. 

Podczas głosowania obecnych było 13 radnych. 

 
 
Pkt 11 
 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 
14.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim 
rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2030. 
 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara. Zmiana  

w uchwale wynika z zaleceń Wojewody Świętokrzyskiego przesłanych w ramach 

nadzoru .  Wojewoda zalecił zmianę zapisów  w § 1,  gdyż użyte sformułowania 

wykraczają poza delegacje ustawową i naruszają art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy 



społecznej. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Uchwała nr VII/38/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy 

Rytwiany z dnia 14.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz 

określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby 

objęte wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2030 została podjęta jednogłośnie 13 głosami. Podczas głosowania było 

obecnych 13 radnych. 

 

Pkt 13 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali: 

-  Radny Andrzej Chłodnicki – zwrócił uwagę na problem z oświetleniem 

ulicznym ulicy Słonecznej. Zawsze  po usunięciu  awarii oświetlenia  lampy 

świecą  w ciągu dnia. 

- Radny Krzysztof Drzazga – w sprawie  zamontowania  dodatkowych   lamp 

oświetlenia ulicznego  przy ulicy Kwiatowej i Leśnej. 

- Radny Tomasz Sosin – w sprawie   zamontowania  lamp oświetlenia ulicznego 

przy ulicy Kolejowej (przy skrzyżowaniu z ulicą Staszowską). 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że należy sprawdzić przebieg sieci. 

- Radna Irena Pogorzelska – w sprawie  zamontowania dodatkowych lamp 

oświetlenia ulicznego w Święcicy. 

Wójt odpowiedział, że wniosek jest już zgłoszony. 



- Radny Artur Dzieciuch – w sprawie oświetlenia ulicznego przy ulicach 

Dojazdowej i Rytwiańskiej. Zapytał czy ulice mogą być oświetlone w ramach 

programu przebudowy oświetlenia ulicznego. Wójt odpowiedział, że  w zasadzie 

planowana modernizacja oświetlenia ulicznego to „oprawa za oprawę”.  Należy 

sprawdzić czy istniejący przewód pozwala za montaż lamp oświetlenia 

ulicznego. 

- Radna Dorota Saramak – w sprawie  zamontowania barierek (w pobliżu posesji 

P. Dyla) przy ulicy Jędrusiów. 

- Radna Aneta Szul – w sprawach:  zamontowania barierki przy wjeździe do 

Rudy, uszkodzonego hydrantu przy OSP Ruda. 

 

Pkt 14 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady VII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Jerzy Gwizdowski 

 


