
 

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

                                z  VIII  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej  

                  w dniu 21 marca 2019 roku  w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 

 

I. Obecni na sesji: 

  

1/ Radni według załączonej listy obecności  - obecnych 15 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.15:50. 

W sesji uczestniczyli dyrektorzy szkół: Jolanta Bak, Dorota Karasińska – 

Kozłowska, Tadeusz Opala. 

 

 

Pkt 1 

 

1. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski   otworzył sesję, powitał 



wszystkich zebranych i zaproponował: zmianę  kolejności punktów w 

porządku obrad oraz dodanie jako punktu 17 -  uchwała w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Rytwiany. Następnie odczytał porządek obrad uwzględniający 

zmiany. 

1.    Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 
6. Uchwała w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegomiu oraz 

Publicznemu Samorządowemu Przedszkolu w Strzegomiu. 
7. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  

w Rytwianach na Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach. 
8. Uchwała w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz 

publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina 
Rytwiany jest organem prowadzącym, ustalenie liczby punktów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 

9. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji. 
10. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
11. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 

2019 – 2030. 
12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
13. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

budżecie Gminy Rytwiany w 2020 r. 
14. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Rytwiany za pomocą innego instrumentu płatniczego. 
15. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 

od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za inkaso. 

16. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany. 

17. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Rytwiany. 

18. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

19. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2019 roku. 

20. Sprawy różne i wolne wnioski. 



21. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Pkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 15 radnych i  prawomocność 

obrad. 

 

Pkt 3 

 

Przyjęcie porządku obrad. 

Porządek obrad poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie  

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

 

Pkt 4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Radni przyjęli protokół z sesji nr VII  jednogłośnie 15 głosami. 
 
 
 
Pkt 5 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

Krzysztof Janik odczytał protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 4 marca 

2019 r. Na posiedzeniu komisji omawiano następujące tematy: Organizacja 

„Młodzieżowej sesji Rady Gminy w 2019 r.”,  nadanie imienia Zespołowi  Szkolno 

– Przedszkolnemu w Strzegomiu,  zmiana nazwy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rytwianach, ustalenie sieci szkół od września 2019 r., 

zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

przedszkoli. 



Pytań po przeczytaniu protokołu nie było. 

Ustalono, że protokół z posiedzenie Komisji Rozwoju zostanie odczytany w 

punkcie  13 porządku obrad. 

 

Pkt 6 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole 

Podstawowej w Strzegomiu oraz Publicznemu Samorządowemu Przedszkolu w 

Strzegomiu przedstawiła zastępca Wójta  Gminy Marianna Stryszowska. Do 

Rady Gminy Rytwiany wpłynął wniosek od przedstawicieli  Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców, Samorządu  Uczniowskiego o nadanie  Publicznej Szkole 

Podstawowej i Publicznemu Samorządowemu Przedszkolu  

w Strzegomiu imienia  100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wniosek spełnia 

wymagania formalne. Komisja Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały. Obecna  na sesji 

Dyrektor szkoły Jolanta Bąk  popiera wniosek  o nadanie imienia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały  

i poddał pod głosowanie. Uchwała nr VIII/39/19  w sprawie nadania imienia 

Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegomiu oraz Publicznemu 

Samorządowemu Przedszkolu w Strzegomiu została podjęta jednogłośnie   

15 głosami „za”. 

 

Pkt 7 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Rytwianach na Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła w Rytwianach. 

Konieczność zmiany wynika  ze zmian organizacyjnych związanych z likwidacją 

Gimnazjum. W wyniku reformy oświaty od 1 września 2019 r. w strukturze 



Zespołu będzie funkcjonować tylko ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz 

przedszkole. Dyrektor Zespołu  złożył  stosowny wniosek  do organu 

prowadzącego  o zmianę nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Obecny na sesji Dyrektor Tadeusz Opala popiera uzasadnienie przedstawione 

przez Wójta. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt 

uchwały i poddał pod głosowanie.  Uchwała nr VIII/40/19  w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach na 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach. 

 

 

Pkt 8 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji do 

publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym, 

ustalenie liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

przedstawiła zastępca Wójta Gminy Marianna Stryszowska. Przepisy prawa 

oświatowego obligują  radę  gminy  do określenia kryteriów uwzględnianych na 

drugim etapie rekrutacji do przedszkoli. Kryteria zostały opracowane w 

uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr VIII/41/19  w sprawie określenia  

kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Rytwiany jest 

organem prowadzącym, ustalenie liczby punktów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 



Przewodniczący Rady Gminy podziękował dyrektorom szkół za udział w sesji  i 

zarządził przerwę w obradach, która trwała od 14:00 do 14:18. 

 

 

Pkt 9 

Sprawozdanie z realizacji uchwał z sesji nr VII przedstawił Wójt Grzegorz 

Forkasiewicz. Na ostatniej sesji podjęte zostały 4 uchwały: 

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 

2030;  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.;  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;  

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. 

Wszystkie uchwały zostały przesłane do organu nadzoru i są realizowane. 

 

Pkt 10 

Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował zebranych o: 

- ogłoszonym przetargu na remont strażnicy w Niedziałkach, 

- przygotowaniach do przetargu na budowę hali sportowej w Rytwianach, 

- ogłoszonym w dniu 11.03.br naborze wniosków w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych.  Określone zostały zasady naboru wniosków, kryteria 

techniczne i kryteria oceny. W ramach tego programu budowie i przebudowie 



podlegać będą drogi o szerokości pasa drogowego minimum 7,25m  (4,5 m 

szerokość jezdni, 2 m chodnik i 0,75 m  pobocza). 

W ramach kryteriów oceny można uzyskać 70 punktów. Ocenie będzie 

podlegać  na przykład  wpływ   zadania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,  

znaczenie zadania dla rozwoju sieci dróg publicznych. Po ocenie dróg na terenie 

gminy Rytwiany, które spełniają kryteria techniczne, w kryteriach oceny mogą 

uzyskać maksymalnie 20-25 punktów. Dla Gminy Rytwiany  może to źle 

rokować ponieważ inne gminy mogą mieć drogi,  które będą lepiej 

punktowane. Te parametry nie dotyczą remontów dróg, ale w ramach remontu 

nie można wybudować chodnika. 

- zakończonych wyborach sołtysów i odbytym spotkaniu z byłymi i nowo 

wybranymi sołtysami, 

- zakończonych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach ochotniczych 

straży pożarnych, 

- prowadzonych kontrolach przez pracowników Gminy Rytwiany w zakresie 

poprawności segregacji odpadów. 

 

Pkt 11 

 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030. Zmiany 

spowodowane są zmniejszeniem  subwencji o kwotę 476 złotych. W wierszu 

„Wykonanie 2018 r.” zaktualizowane zostały dane zgodnie ze sprawozdaniami 

za 2018 r. 

Radny Michał Rajca zapytał  która subwencja została zmniejszona. Skarbnik 

Mirosława Szewczyk odpowiedziała, że subwencja oświatowa. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowania. Uchwała nr VIII/42/19  w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030 została podjęta 

jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 12 

 

Zmianę w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. 

Zmiana spowodowana jest  zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 476 

złotych, co powoduje zmniejszenie planu dochodów i wydatków. 

Radna Dorota Saramak zapytała dla  której z szkoły ostała zmniejszona 

subwencja. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to mała kwota i zmniejszono 

subwencje dla jednej szkoły, największej w Gminie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr VIII/43/19 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 13 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w budżecie Gminy Rytwiany w 2020 r. Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu 

lub nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Uchwała wyrażająca zgodę na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie przez okres 3 lat 

budżetowych następujących po roku w którym została podjęta, natomiast 

uchwała o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma 



zastosowanie  jedynie do roku budżetowego następującego po roku, w którym 

została podjęta. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Irena Pogorzelska odczytała protokół z 

posiedzenia komisji odbytego 15 marca 2019 r. Komisja  zarekomendowała 

niewyodrębnianie z budżetu gminy funduszu sołeckiego. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały i podał pod głosowanie. 

Uchwała nr VIII/44/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w 2020 r. została podjęta 

jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

 

 

 

Pkt 14 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu 

Gminy Rytwiany za pomocą innego instrumentu płatniczego. Wójt wyjaśnił, że 

podjęcie uchwały pozwoli na  dokonywanie zapłaty podatków i opłat np. kartą 

płatniczą. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr VIII/45/19 w sprawie  dopuszczenia 

zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rytwiany za 

pomocą innego instrumentu płatniczego została podjęta jednogłośnie  15 

głosami „za”. 

 



Pkt  15 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego  

i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia  za inkaso.  W związku z wyborami sołtysów należy 

podjąć uchwałę, która określi  inkasentów  do poboru podatków oraz opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt uprzedził, że radni, którzy są 

sołtysami powinni wyłączyć się z głosowania nad uchwałą. 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. Uchwała nr VIII/46/19 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany oraz 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za inkaso została podjęta  8 

głosami „za”, przeciw „0”, wstrzymujących się „0”. Głosowało 8 radnych,  

7 radnych (pełniący funkcje sołtysa) nie wzięło udziału w głosowaniu. 

 

Pkt 16 

 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany. W związku  z rosnącymi 

kosztami transportu odpadów oraz rosnącymi kosztami za składowanie 

odpadów oraz  systematycznym wzrostem ilości  odpadów odbieranych od 

mieszkańców  zaistniała konieczność podwyższenia  stawki opłaty za 



gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższenie opłaty za składowanie 

odpadów powiązane jest ze wzrostem opłaty środowiskowej. W uchwale  

zaproponowana podwyższenie od 1 maja b.r. opłaty za odpady segregowane z 

7 złotych do 8 złotych od osoby, a za odpady niesegregowane z 14 złotych do 

16 złotych od osoby. Zwalnia się z części opłaty rodziny wielodzietne w 

wysokości 30% miesięcznej  stawki za gospodarowanie odpadami.  

Zaproponowana podwyżka stawek opłaty nie zbilansuje kosztów. Wójt zwrócił 

uwagę na konieczność rzetelnej segregacji odpadów co pozwoliłoby na 

obniżenie ilości oddawanych odpadów zmieszanych. Konieczna jest  edukacja 

społeczeństwa na temat właściwej segregacji odpadów oraz egzekwowanie 

poprzez kontrolę właściwej segregacji odpadów.  

Radny Artur Dzieciuch zapytał z czego wynika wzrost opłaty środowiskowej. 

Wójt odpowiedział, że im więcej oddajemy odpadów zmieszanych tym wyższa  

oplata środowiskowa. Zdaniem Wójta wzrost opłaty ma wymusić  właściwą 

segregację odpadów. 

- Krzysztof Janik poddał pod rozważenie propozycję zakupu odpowiedniego 

środka transportu i odbierania odpadów we własnym zakresie. 

Wójt odpowiedział, że nie jest to dobry pomysł ponieważ są to duże koszty – 

zakup sprzętu, baza spełniająca odpowiednie wymagania, zatrudnienie. Koszty  

wzrosną. 

- Radny Sławomir Strycharz zapytał kto ponosi koszty usuwania odpadów z 

pojemników przy sklepach, przystankach autobusowych, budynkach 

użyteczności publicznej. 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz odpowiedział, że  za usuwanie odpadów z 

pojemników przy sklepach  i innych zakładach odpowiadają właściciele, 

natomiast przy przystankach i wszystkich budynkach użyteczności publicznej 

Gmina. 



- Radna Irena Pogorzelska – ma wątpliwości czy tak dużo odpadów trafia z 

naszej Gminy do Rzędowa. 

Wójt odpowiedział, że nie ma powodu do wątpliwości ponieważ samochody 

odbierające odpady wyposażone są w system monitoringu i przy wjeździe do 

Rzędowa są ważone. 

Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i 

poddał pod głosowanie. Uchwała nr VIII/47/19  w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Rytwiany została podjęta jednogłośnie  15 głosami „za”. 

 

Pkt 17 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Rytwiany. W związku ze zmianą wysokości ulgi dla członków 

rodzin wielodzietnych z -50% stawki opłaty na -30% stawki opłaty,  konieczne 

jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzory deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Praktycznie zmiana dotyczy części 

E5 deklaracji i pouczenia. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr VIII/48/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany została podjęta 

jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 



Pkt 18 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata dotyczy domków 

letniskowych oraz  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. Dla tych nieruchomości ustala się roczną opłatę w wysokości 

61,50  za odpady segregowane i   123,00 zł za odpady niesegregowane. 

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść uchwały i poddał 

pod głosowanie. Uchwała nr VIII/49/19  w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt  19 

Wójt Grzegorz Forkasiewicz  przedstawił uzasadnienie do zaproponowanego 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Rytwiany w 2019 roku. 

Program uchwalany jest co roku do 31 marca. Został poddany konsultacjom 

społecznym i przedstawiony do zaopiniowania odpowiednim instytucjom. 

 

Radny Artur Dzieciuch zwrócił uwagę na psy, które maja właścicieli ale 

bezkarnie biegają po ulicy i atakują dzieci. 

Wójt  zaproponował zgłaszanie takich sytuacji do policji. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zapytał czy Gmina Rytwiany ma 

kontakt z gminą, która przeprowadziła „czipowania” psów. Wójt odpowiedział, 

że niema kontaktu. Wójt uważa, że gdyby oznakować psy w  Gminie Rytwiany 

to i tak  będą migrować z innych gmin psy, które nie są oznaczone. Gdyby 

przepisy prawa obligowały prowadzenie ewidencji wszystkich psów na terenie 

naszego kraju to rozwiązałoby bezdomność psów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała nr VIII/50/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Rytwiany w 2019 roku została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Pkt 20 

W sprawach różnych  i wolnych  wnioskach głos zabrali: 

- Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz w uzupełnieniu informacji o pracy między 

sesjami poinformował zebranych o decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji Starosty Staszowskiego  dotyczącej udzielenia pozwolenia 

na składowanie odpadów w Rytwianach. Obecnie stronom przysługuje wniosek 

o ponowne rozpoznanie lub zaskarżenie do Sądu Administracyjnego. Kancelaria 

prawna obsługująca Urząd Gminy  analizuje możliwości odwoławcze z tytułu 

naruszenia prawa. Pomimo, że Gmina Rytwiany nie jest stroną w postępowaniu 

czynione są starania aby rozwiązać problem. 

 

- Radny Sebastian Bryk  zapytał o informację z Zarządu Dróg Powiatowych po 

wizytacji dróg powiatowych w naszej Gminie. 



Wójt odpowiedział, że pewne działania  zostały już podjęte po  udziale w sesji 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

- Radny Sebastian Bryk – w sprawach: 1/możliwości utworzenia przejścia dla 

pieszych na ulicy Kościelnej i ulicy Armii Krajowej w ramach programu 

rewitalizacji. Wójt odpowiedział, że  przejście dla pieszych musi spełniać 

warunki określone  przez Ministra Infrastruktury; 2/ wymiany tablicy 

ogłoszeniowej w pobliżu sklepu nr 1 w Rytwianach. 

- Radny Artur Dzieciuch w sprawie  usunięcia konarów drzewa przy ulicy 

Rytwiańskiej. 

- Radny Andrzej Chłodnicki – w sprawie  oczyszczenia rzeki Czarnej z 

powalonych drzew przez bobry. 

- Radna Irena Pogorzelska  zgłosiła problem z bobrami w Święcicy. 

Wójt odpowiedział, że można wysłać wniosek o dokonanie przeglądu rzeki 

Czarnej.  Natomiast w  Święcicy koło łowieckie ma zgodę na odstrzał bobrów. 

- Radny Krzysztof Janik  zgłosił problem z bobrami w Szczece, które czynią 

spustoszenie przy kanale  między Kłodą i Szczeką. 

Wójt odpowiedział, że kanał ten usytuowany jest na prywatnych działkach, a 

więc właściciele tych działek powinny wystąpić z wnioskiem o odstrzał bobrów. 

- Radny Michał Rajca – zapytał o możliwości  dokończenia budowy odcinków 

dróg (ulica Brzozowa, ulica Piaskowa od stronu Długiej). 

Wójt odpowiedział, że są ograniczone możliwości pozyskania środków na te 

drogi. Radny Michał  Rajca zapytał o możliwość utwardzenia. Wójt Grzegorz 

Forkasiewicz odpowiedział, że taka możliwość będzie. 

 

Pkt  21.  

Zamknięcie obrad sesji. 



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski podziękował wszystkim za udział 

i zamknął  VIII sesję Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

Kierownik USC                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                   Jerzy  Gwizdowski 

 

 

 

 


