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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XXXI/2021 

XXXI Sesja Rady w dniu 13 kwietnia 2021r.  

Obrady rozpoczęto 13 kwietnia 2021r. o godz. 15:00,  

a zakończono o godz. 16:37 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Grażyna Dembicka 

2. Karol Dembicki 

3. Agnieszka Kasprowiak 

4. Emilia Kraśner 

5. Julian Kruczek 

6. Radosław Kulus 

7. Jan Nawrotkiewicz 

8. Marcin Otto 

9. Piotr Patek 

10. Marcin Pierzchała 

11. Marek Pietrzak 

12. Krystyna Rypińska 

13. Roman Skiba 

14. Leszek Skrobała 

15. Marcin Urbanowicz 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Otwieram XXXI Sesję Rady Miejskiej. Szanowni 
Państwo, skład Rady liczy 15 Radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 15 radnych, co stanowi 
wymagane kworum, przy którym Rada Miejska może prawomocnie podejmować uchwały. Witam 
serdecznie radnych Rady Miejskiej. Witam pana Wiceburmistrza Łukasza Bartkowiaka. Dzisiaj będzie 
pełnił obowiązki Burmistrza w związku z niedyspozycją pana Burmistrza Kornela Malcherka. Witam 
serdecznie pana Kierownika Referatu - pana Bonifacego Skrzypczaka. Jest z nami również radca prawny 
pan Krzysztof Pietrzak. Witam serdecznie. Witam również panią Patrycję Wdowiak. Jest z nami również 
pan Łukasz Wojciechowski - portal rydzyna24 i pan Sławomir Zygner z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Jest również informatyk z Urzędu - pan Łukasz Taterka. Mam nadzieję, że nie pominąłem nikogo. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad i teraz go odczytam.  

1. Otwarcie obrad sesji.  
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2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX i XXX Sesji.  
4. informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) nadania nazwy ulica Krokusowa, drodze położonej w obrębie wsi Kłoda - druk nr 221,  
b) nadanie nazwy „Ulica Złota” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś - druk nr 222,  
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rojęczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/4 
- druk nr 223, 
d) wrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 273/18 
- druk nr 224, 
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłoda oznaczonych numerami ewidencyjnymi 329/1 
i 329/13 - druk nr 225,  
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/7 - 
druk nr 226, 
g) zgłoszenia sołectwa Nowa Wieś do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ - druk nr 227, 
h) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka - druk nr 
228.  
i) nadania nazwy „Ulica Cynamonowa” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś - druk nr 229, 
j) zmiany w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2021 - druk nr 231,  
k) zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021-2036 - druk nr 232,  
l) zmiany Uchwały Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 
pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego - druk nr 232,  
ł) pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego - druk nr 233, 
m) trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rydzyna spółkom wodnym działająca na 
terenie Gminy Rydzyna oraz sposobu jej rozliczania – druk nr 234. 
 
I Szanowni Państwo, w związku z wnioskiem Pana Burmistrza, który złożył w sprawie wniosek o 
wycofanie z porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej Rydzyny projektu uchwały na druku numer 234 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rydzyna spółkom wodnym 
działająca na terenie Gminy Rydzyna oraz sposobu jej rozliczania w związku z koniecznością uzyskania 
niezbędnych opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Pan Burmistrz składa wniosek o wycofanie tego projektu z porządku obrad i za 
chwileczkę będziemy nad tym głosować, przed przyjęciem porządku obrad.  
 
7. Przyjęcie interpelacji radnych.  
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji. 
9. Zapytania i wolne głosy.  
10. Zakończenie obrad Sesji.  

Czy są jakieś pytania do tego porządku? Nie widzę zgłoszeń. Dobrze, więc przystępujemy do głosowania 
najpierw nad wycofaniem z porządku obrad druku nr 234. Bardzo proszę o głosowanie. Jeszcze Pani 
Agnieszka i Pan radny Julian Kruczek. Dobrze, Szanowni Państwo, informuję, że z porządku oraz został 
wycofany projekt uchwały na druk nr 234 - 15 głosami za.  
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Głosowano wniosek w sprawie: 

Wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 234.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

Przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 
porządku obrad według informacji którą przedstawiłem? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięciu 
przycisku. Dziękuję bardzo. Informuje Wysoką Radę, że proponowany porządek przeszedł jednogłośnie 
15 głosami za.  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu 3 -przyjęcie protokołu z obrad XXIX i XXX Sesji. Jako Przewodniczący nie wnoszę 
do niego żadnych uwag, dlatego proponuję przyjąć te protokoły bez odczytywania. Tak? Dobrze. To 
przechodzimy najpierw do głosowaniem nad protokołem z XXIX. Bardzo proszę o podniesienie ręki, 
naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję, że protokół z XXIX Sesji został przyjęty jednogłośnie 
15 głosami za. I kolejny protokół z XXX Sesji. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Dobrze dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że protokół z XXX Sesji został przegłosowany 
jednogłośnie 15 głosami za. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 
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Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej..  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I teraz punkt 4. Sprawozdanie. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rydzynie. Informacja dotyczy okresu pomiędzy 
XXIX, a XXXI sesją Rady Miejskiej.  

- 5 marca odbyła się uroczystość otwarcia Biblioteki Publicznej w Rydzynie. Zaproszeni goście, 
przedstawiciele Urzędu, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz placówek budżetowych mieli możliwość 
zapoznania się z zakresem prac oraz podziwiać wyremontowany budynek wewnątrz i zewnątrz. 
Następnie w Rydzyńskim Ośrodku Kultury rozpoczęła się część artystyczna połączona z wystąpieniami  
i życzeniami zaproszonych gości.  

- 17 marca w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Burmistrz Kornel Malcherek podpisał umowę 
z wykonawcą rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Wykonawca inwestycji wyłoniony w drodze 
przetargu nieograniczonego zaoferował wykonanie zadania na kwotę 14 100 000 zł jest nim 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe spółka jawna Tadeusz i Artur Michalscy z Leszna. 
Podczas uroczystości również obecni byli na tym spotkaniu Pan Wiceburmistrz Łukasz Bartkowiak, 
Skarbnik Wojciech Antoniak, Dyrektor szkoły Jerzy Stróżycki oraz moja osoba.  

- W dniu 22 marca w związku ze złożonym przez Pana Burmistrza wnioskiem odbyła się Sesja 
nadzwyczajna, na której została podjęta uchwała dotycząca zwiększenia   

nakładów w latach 2021-2023 o kwotę 140 000 zł do ogółem 300 000 zł na przedsięwzięcie bieżące 
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, czyli ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego 
Gminy Rydzyna. W związku z moją niedyspozycją obrady przeprowadził Wiceprzewodniczący Leszek 
Skrobała.  

- Wraz z pracownikami Urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiaj Sesji i dokonałem wstępnej oceny 
poszczególnych uchwał. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę. 
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5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, 

zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do sprawozdania, do informacji Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu bardzo proszę. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy. W imieniu Pana Burmistrza 
przedstawię informacje z okresu międzysesyjnego.  

Jak już Pan Przewodniczący też zauważył w tym okresie mieliśmy dosyć ważne wydarzenia,  
a mianowicie otwarcie nowej Biblioteki w Rydzynie. Po wielu latach starań o środki zewnętrzne, dzięki 
tutaj przede wszystkim pracownikom Ośrodka Kultury w Rydzynie na czele z Panią Dyrektor Magdaleną 
Szymańską udało się najpierw pozyskać, zrealizować, a na końcu uroczyście otworzyć pomimo tej 
pandemii, nową bibliotekę. Miejmy nadzieję, że jak te wszystkie obostrzenia miną będzie możliwość  
w pełni z niej korzystania. Nie tylko wypożyczalnia, ale również korzystanie z części można powiedzieć 
i kulturalnej oraz z części, która też została wyremontowana, mianowicie podwórze. Podczas tej 
uroczystości gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Kultury oraz Posłów Ziemi Leszczyńskiej. 
Przypomnę tylko, że łączny koszt całości prac budowlanych to troszeczkę ponad 1 000 000 zł. Ponad 
900 000 zł dofinansowanie ze środków Ministra Kultury. Również jako część tego zadania zostało 
zrealizowane wyposażenie obiektu, na co również pozyskano środki oraz zakup nowych pozycji, 
kilkadziesiąt tysięcy nowych pozycji książkowych, co też tutaj dzięki Pani Dyrektor i staraniu 
pracowników zarówno Ośrodka Kultury jak i biblioteki. Udało się też częściowo pozyskać od sponsorów, 
czy też osób, które pozycje książkowe może u siebie w domu już przeczytały i nie potrzebowały drugi 
raz, a tutaj w bibliotece jak najbardziej się przydadzą.  

Szanowni Państwo, bardzo ważne wydarzenie, 17 marca podpisaliśmy umowę na budowę i rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Firma Pana Tadeusza i Artura Michalskich złożyła najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu nieograniczonym. Troszeczkę ponad 14 000 000 zł. Przypomnę, że 6 000 000 zł to 
środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czas na realizację tego przedsięwzięcia to 
20 lipca przyszłego roku. Jak zobaczyliście, dzisiaj grodzimy plac budowy, również następuje 
wyprowadzenie tutaj z obiektu byłego gimnazjum, zarówno stoły, ławki jak i też opróżniamy 
pomieszczenia po to, żeby wykonawca miał możliwość od razu przystąpić do prac remontowych, jakby 
nie czekając tutaj na ten okres letni. Miejmy nadzieję, że te prace będą przebiegały sprawnie i ten 
termin przyszłego roku zostanie 20 lipca i żadnej niespodzianki w trakcie prac budowlanych nas tutaj 
nie będą czekać.  

Szanowni Państwo, z inwestycji które są realizowane to przede wszystkim przebudowa drogi na Małej 
Kłodzie. Tutaj też zgodnie z harmonogramem prace przebiegają. Zakończenie prac to koniec maja 
bieżącego roku. Łączny koszt zadania to ponad 2 000 000 zł, dofinansowanie ponad 1 200 000 zł  
w ramach Funduszu Rozwoju Dróg.  

W ramach tego funduszu również czekamy na podpis Pana Premiera, bo jak Państwo wiecie już od 
zeszłego roku jesteśmy na liście do dofinansowania z drogami na Młyńskiej Górze.  

Tutaj też w dniu dzisiejszym będziemy zabezpieczać wkład własny z naszych środków w te zadania. 
Natomiast bez środków zewnętrznych, nie będziemy mogli rozstrzygnąć potencjalnego przetargu. 
Chociaż jeżeli Państwo Radni podejmą tę uchwałę w sprawie zmian w budżecie będziemy chcieli pod 
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koniec kwietnia rozpisać przetarg i zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym okresie również nastąpi 
ostateczne rozstrzygnięcie i podpis Pana Premiera oraz podpisana zostanie umowa na dofinansowanie 
tego zadania. A to też jest ponad 1 400 000 zł. I żeby to zadanie zostało zrealizowane jeszcze zgodnie  
z harmonogramem, a mianowicie w okresie czerwiec-wrzesień bieżącego roku.  

Proszę Państwa też duża inwestycja, która miejmy nadzieję będzie realizowana i rozpocznie się w tym 
roku, a mianowicie przebudowa drogi na Dużej Kłodzie. Jak Państwo wiedzą Powiat Leszczyński rozpisał 
przetarg. Nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza oferta to 6 300 000 zł od firmy Nodo z Leszna i też  
w projekcie dzisiejszej uchwały w sprawie zmian budżetu chcielibyśmy na przyszły rok w ramach WPF 
przeznaczyć 1 000 000 zł pomocy finansowej na realizację tego przedsięwzięcia, aby też Powiat miał 
możliwość rozstrzygnięcia przetargu. Chociaż też jak wiemy, Powiat czeka na rozstrzygnięcia, można 
powiedzieć tego samego konkursu, o którym wspomniałem, dotyczącego Młyńskiej Góry.  

Proszę Państwa, dzięki przeprowadzonej Sesji tej nadzwyczaj udało się rozstrzygnąć przetarg na 
ubezpieczenie majątku i interesu prawnego Gminy Rydzyna. Po raz kolejny najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Concordia i na najbliższe 3 lata ona będzie ubezpieczać majątek gminy.  

W ostatnich dniach rozpisaliśmy przetarg na budowę oświetlenia drogowego na 3 ulice w Dąbczu: ulica 
Magnoliowa, Bukowa, Dębowa oraz Aleja Sułkowskiego w Rydzynie. Otwarcie ofert nastąpi  
w czwartek. I też w projekcie budżetu poprosiłem Państwa Radnych o zabezpieczenie dodatkowych 
środków finansowych właśnie na to zadanie w wysokości 100 000 zł.  

W ostatnich dniach otrzymaliśmy również pozytywne informacje dotyczące naszych wniosków  
o dofinansowanie, które zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim. 20 000 zł, można powiedzieć jak 
już co roku otrzymaliśmy na drzewa, na nasadzenie drzew miododajnych. Będziemy kontynuować te 
prace, które były realizowane w 2020 roku, a mianowicie aleja, która idzie od Kaczkowa w kierunku 
miejscowości Jabłonna przy przebudowanej drodze oraz w Dąbczu dalszy ciąg ulicy Wierzbowej.  

Na dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego składają się również ponad 110 000 zł  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To są drogi dojazdowe, które co roku już od dobrych kilkunastu 
lat realizujemy i to też we współpracy z Sołectwami, które zabezpieczają część środków w ramach 
wkładu własnego w ramach funduszu sołeckiego. I w tym roku otrzymaliśmy 110000 zł. Mam nadzieję, 
że w ramach może być tak tej przysłowiowej dogrywki zawsze parę złotych jeszcze w okresie lipiec-
sierpień również otrzymywaliśmy i mamy nadzieję również, że w tym roku to się uda zrealizować.  
W 2021 roku planujemy kontynuację dróg w miejscowości Kaczkowo (tu będą dwa odcinki dróg), nowy 
odcinek drogi w Pomykowie, w Dąbczu dokończenie odcinka w kierunku byłych bloków PGR-owskich, 
Robczysko kontynuacja, Rojęczyn kontynuacja w kierunku na Junoszyn, Moraczewo kontynuacja, 
Tworzanki, Rydzyna tutaj kontynuacja. Tutaj niestety mimo, że droga wydawałaby się, że jest prosta 
do wykonania, natomiast przecina ją gazociąg wysokiego ciśnienia i tutaj ta dokumentacja musi być 
uzgodniona z trzema spółkami gazowymi, z czym walczymy można powiedzieć, któryś już miesiąc. 
Następny odcinek drogi w Tarnowie Łące, w Przybiniu oraz w Jabłonnej. Tak więc 11 odcinków dróg. 
Część środków mamy zabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego, ze środków własnych gminy plus 
te 100 000 zł. To oczywiście nadal będzie niewystarczające, będziemy też Państwa Radnych pewnie 
musieli w miesiącu czerwcu prosić o jeszcze zwiększenie tych środków, ale to myślę, że po otwarciu 
przetargu wtedy będziemy wiedzieć, na które zadanie, ile tych środków nam będzie brakować.  

W ostatnim czasie również Gmina Rydzyna złożyła deklarację dotyczącą przystąpienia do Rządowego 
Programu "Czyste Powietrze". Czekamy na podpisanie stosownej umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
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Informacja, która pewnie do Państwa dotarła medialna, dosyć głośna o problemach gazowych  
w gminach ościennych miasta Leszna, bo to nie tylko Gmina Rydzyna, ale również dotyczy to 
miejscowości w Gminie Osieczna, a także miejscowości w Gminie Lipno. Rzeczywiście jest bardzo duży 
problem. Polska Spółka Gazownicza przekazała nam informacje, że od 1 marca tego roku do końca 
2024 roku nie będzie wydawać warunków przyłączeniowych dla nowych podmiotów. Jest to potężny 
problem dla budownictwa mieszkaniowego, dla przemysłu, dla rozwoju ościennych gmin. W dniu 
dzisiejszym miała się odbyć telekonferencja z przedstawicielami spółek gazowych. Niestety została 
przełożona na przyszły wtorek. Chcemy też kilka pytań, kilka kwestii wyjaśnić, jakiego rodzaju pracę 
muszą być przeprowadzone, czy te prace można przyspieszyć. Jak Państwo wiedzą o takie 
przyspieszenie prac już apelowali parlamentarzyści Ziemi Leszczyńskiej. Natomiast z naszej informacji 
wynika, że należy przebudować stację gazową tutaj, która jest w kierunku na Tworzanki, ale również 
sieci gazowe, które dochodzą do tej stacji oraz te, które są na terenie Gminy Rydzyna. Tak więc 
prawdopodobnie potężne inwestycje muszą być zrealizowane. Nie ukrywam, że też mieliśmy problem z 
naszą inwestycją Szkoły. Natomiast w tym tygodniu udało się go pozytywnie rozwiązać. Tak więc szkoła 
ma ten gaz zapewniony i tego problemu nie będzie. Natomiast jest problem wielu mieszkańców  
i obecnych i tych, którzy by chcieli przejść na ogrzewanie gazowe i tych, którzy się budują na terenie 
Gminy Rydzyna, ponieważ tak jak powiedziałem w najbliższych latach tego gazu do ogrzewania 
swojego domu nie otrzymają.  

I ostatnia informacja, od pierwszego kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności, tym spisem 
zajmuje się tutaj na terenie Gminy Rydzyna - Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, pracownicy Urzędu, ale 
również wybrani w ramach konkursu rachmistrzowie. Na spisanie się mamy 6 miesięcy. Tak więc 
troszeczkę tego czasu jest. Przypominam, że jest obowiązek, każdego z nas, żeby się w tym okresie  
6 miesięcy spisać. Tym podstawowym można powiedzieć elementem jest samospis poprzez aplikację 
internetową. Można również dokonać tego poprzez infolinię Głównego Urzędu Statystycznego, można 
tego dokonać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, przy pomocy pracowników, którzy zostali 
wydelegowani do Spisu Powszechnego. I na końcu również, chociaż w tym okresie pandemii GUS na 
razie tego zakazał, poprzez rachmistrzów spisowych, którzy wtedy, miejmy nadzieję jak pandemia się 
uspokoi będą mogli, do każdego z potrzebujących osób wstąpić. Panie Przewodniczący, tyle z mojej 
strony. Jeżeli są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych, bardzo proszę. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy jakieś pytania do sprawozdania? Nie ma zgłoszeń. Ja tylko jedno pytanie zadam. Tak jak 
powiedziałem w sprowadzaniu, brałem udział również w tej uroczystości podpisania umowy  
z wykonawcą rozbudowy szkoły. Była tam podniesiona taka kwestia odnośnie egzaminów 
ósmoklasisty. Czy już decyzja została podjęta o przesunięciu na ulicę Zamkową tego?  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Tak, te wszystkie kwestie formalne są uregulowane. Oczywiście podstawowy egzamin tak jak od wielu 
lat będzie odbywał się na hali sportowej. Natomiast potem te egzaminy ustne, będą odbywały się przy 
ulicy Zamkowej.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo, jeżeli nie ma zgłoszeń, to dziękuję Panie Burmistrzu. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, przechodzimy do punktu 6, podjęcie uchwał w sprawie. I teraz, tak jak powiedziałem, najpierw 
Pan Burmistrz swoje uchwały, a później połączymy się jak rozpoczniemy druk 228 z Panem Skarbnikiem 
w celu omówienia tych kwestii finansowych. Dobrze, rozpoczynamy druk 221. Bardzo proszę Panie 
Burmistrzu o przedstawienie.  

 
a) nadania nazwy „ULICA KROKUSOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 221. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Szanowni Państwo Radni, mamy dzisiaj trzy uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Pierwsza, projekt 
na druku 221 dotyczy nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Kłoda, a mianowicie ulica Krokusowa. Jest to 
ulica można powiedzieć prywatna, właściciele zwrócili się tutaj do gminy o nadanie nazwy tej 
nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do wybudowanych już posesji. Stąd też prośba do 
Państwa Radnych o podjęcie stosownej uchwały. Jak widzicie na załączniku graficznym jest to droga, 
która od ulicy na zapłociu w Kłodzie idzie w kierunku można powiedzieć rowu, czy torów kolejowych. 
Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy są jakieś pytania do tego projektu? Załącznik graficzny jest, ładnie opisany. Jeżeli nie ma pytań to 
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeżeli się nie 
pojawiło to nadusić na głosowanie i wtedy pojawiają się opcje. Dobrze, dziękuję bardzo. Informuję 
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer 
XXXI/220/2021. 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy „ULICA KROKUSOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 221.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

b) nadania nazwy „ULICA ZŁOTA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 222, 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk 222. Również proszę o przedstawienie Panie Burmistrzu.  
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WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Projekt uchwały na druku nr 222 dotyczy nadania nazwy ulica Złota drodze położonej w obrębie wsi 
Nowa Wieś. Identyczna sytuacja. Tutaj też właściciele tej nieruchomości zwrócili się do Burmistrza  
o możliwość zameldowania. Takiej możliwości bez nadania ulicy niestety nie ma. Stąd prośba do 
Państwa Radnych o nadanie nazwy ulicy. Propozycja była ulica Złota. Mieści się ona w miejscowości 
Nowa Wieś po lewej stronie jadąc w kierunku na Kąkolewo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, czy są pytania do tego projektu Państwo Radni? Nie ma. Dobrze, przychodzimy do głosowania. 
Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Dobrze, informuję Wysoką Radę, że 
uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/221/2021. 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy „ULICA ZŁOTA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 222.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 

181/4 – druk nr 223. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Kolejny druk 223. Bardzo proszę. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Cztery uchwały, które można powiedzieć są o podobnym brzmieniu. A mianowicie w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości 
gruntowych. Staramy się o nieruchomości w miejscowości Rojęczyn, Kłoda, Dąbcze. Projekt na druku nr 
223 zgodnie z załącznikiem graficznym dotyczy miejscowości Rojęczyn. To jest ta droga, która można 
powiedzieć jest w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Orlika. Do tej pory ona była we władaniu Skarbu 
Państwa (KOWR-u). Mamy wstępną zgodę na przekazanie tej nieruchomości nieodpłatnie na rzecz 
Gminy Rydzyna. Natomiast podjęcie stosownej uchwały jest jednym z załączników do wniosku do 
Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aby kontynuować prace związane z przekazaniem 
tej nieruchomości. Jak Państwo widzą to jest około 1200 m kwadratowych. Jeżeli są pytania w tym 
zakresie, służę odpowiedzią.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Proszę bardzo. Nie widzę zgłoszeń więc również przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę  
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie, 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/222/2021. 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/4 – 

druk nr 223.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 273/18 

– druk nr 224. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę druk 224. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Projekt na druku 224 dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Dąbcze oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 273/18. Jest to działka, która sąsiaduje z działką stacji uzdatniania wody  
w Dąbczu. Dosyć duży teren, który przejmujemy. Ponad półtora hektara. Wstępna zgoda ze strony 
KOWR-u na przekazanie tej nieruchomości na zadania własne gminy już jest. Jest to między innymi 
związane z tym, że są o czym Państwo wiedzą, problemy z wodą na terenie Gminy Rydzyna, trzeba 
budować nowe studnie. I to jest teren, który będzie potrzebny na rozbudowę stacji uzdatniania wody 
w Dąbczu. Tak więc prośba o podjęcie stosownej uchwały, aby móc dokończyć procedurę przejęcia tej 
nieruchomości.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czy konsekwencją jeżeli my przejmiemy ten grunt i postawimy 
inwestycje tak jak Pan Burmistrz powiedział odnośnie dodatkowych ujęć, czy inwestycji, które 
potrzebne będą dla wodociągów. My później przekazujemy tą część terenu do wodociągów, czy to 
znaczy, że właścicielem wszystkich nieruchomości będzie nadal Gmina Rydzyna. Dzierżawa będzie?  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Bądź w dzierżawę, bądź w nieodpłatne użytkowanie terenu. Natomiast w tym przypadku da nam to 
możliwość pobudowania studni głębinowych, a więc zaopatrywania mieszkańców gminy. Po to, żeby 
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nie dochodziło, czy nie doszło do takiej sytuacji jaką mamy chociażby z gazem, że z dnia na dzień nie 
ma tego gazu. Do takich sytuacji nie chcemy dopuścić, a ten teren również, można powiedzieć 
zabezpiecza potrzeby wodociągowe dla mieszkańców Gminy Rydzyna.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Są pytania? Nie ma. To przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie 
ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Julian Kruczek. Super, sprawnie wszystko 
idzie. A więc, uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/223/2021. 

 
Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 273/18 – 

druk nr 224.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłoda oznaczonych numerami ewidencyjnymi 

329/1 i 329/13 – druk nr 225. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk, 225. Panie Burmistrzu bardzo proszę.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Projekt na druku 225 dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Kłoda oznaczonych 
numerami 329/1 i 329/13. W tym przypadku dotyczy to stacji uzdatniania wody w Kłodzie oraz 
rurociągów, a właściwie działki, pod którą przechodzą rurociągi przesyłowe sieci wodociągowej od 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłoda. Można powiedzieć podobne uzasadnienie. Daje nam to 
możliwość rozbudowy tej stacji i możliwość pobudowania nowych ujęć, a w celu zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę na najbliższe lata.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, więc przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę o 
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze pan radny Marcin Pierzchała. Dobrze, dziękuję bardzo. 
Informuje Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwala przyjmie numer 
XXXI/224/2021. 
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Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłoda oznaczonych numerami ewidencyjnymi 

329/1 i 329/13 – druk nr 225.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/7 

– druk nr 226. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I druk 226. Również proszę o przedstawienie.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

I kolejna projekt uchwały w sprawie nabycia z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Dąbcze oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 380/7. Jest to teren, który jest za gorzelnią po lewej stronie jadąc w kierunku do 
zbiornika. Jak Państwo pamiętają, część radnych pewnie uchwalała tą uchwałę w sprawie planu 
miejscowego dla zbiornika, gdzie też zabezpieczyliśmy tereny pod teren sportowy, czy sportowo-
rekreacyjny, boisk sportowych dla mieszkańców Dąbcza. Ta uchwała w sprawie planu była podjęta  
w 2011 roku. Pomimo początkowych zgód ze strony ówczesnej Agencji do przekazania tego gruntu 
wtedy nie doszło. Natomiast teraz mamy wstępną zgodę ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa na przekazanie tej nieruchomości. Ta nieruchomości została wydzielona. Jak Państwo 
również widzicie jest to dosyć duża nieruchomość. Ponieważ to jest 1,4 hektara z przeznaczeniem na 
boiska sportowe, teren rekreacyjny dla mieszkańców miejscowości Dąbcze. Tutaj też mamy od wielu 
lat koncepcję tego terenu, natomiast jakby brak zgód od agencji, czy na początku ze strony KOWR-u 
blokował realizacji tego przedsięwzięcia. Natomiast teraz mamy możliwość przejąć ten teren. Stąd 
prośba do Państwa Radnych, aby wyrazić zgodę na przejęcie tej nieruchomości, a w przyszłości 
pobudowanie obiektów sportowych.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Tak nasuwa mi się pytanie, bo widzę, że sumptem kilka pozycji  
z KOWR-u, to tak nasuwa się pytanie odnośnie właśnie Jabłonnej. Jak długo Panu to zajęło, żeby się  
z nimi porozumieć, lepsza komunikacja jest z KOWR-em?  
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WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Akurat tak się złożyło, że wszystko się skumulowało. Natomiast boisko sportowe to jest naprawdę wiele 
lat negocjacji i rozmów. Też był problem z ówczesnym dzierżawcą, który nie chciał wyrazić zgody na 
odstąpienie od umowy dzierżawy i jakby Agencja wtedy nie podjęła żadnych czynności, żeby tą umowę 
zmienić. Natomiast kwestia tutaj i stacji wodociągowej w Dąbczu i w Kłodzie to jest porządkowanie 
starych spraw oraz jakby też wychodzenie naprzeciw tym problemom, które mogą nas dotknąć jeżeli 
chodzi o wodę. To samo tyczy się drogi w miejscowości Rojęczyn przy Szkole Podstawowej. Tam też był 
kiedyś dzierżawca, który nie wyrażał na to zgody. Teraz ta zgoda jest, tak więc się złożyło, że akurat 
można podjąć hurtem cztery uchwały w tym zakresie. Natomiast jest to czysty zbieg okoliczności.  
A zanim jeszcze do aktów notarialnych dojdzie to jeszcze troszeczkę czasu minie. Mamy też tutaj już 
wycenę tych nieruchomości. Jak widzicie Państwo są one wydzielone już geodezyjnie, tak więc można 
powiedzieć, że jesteśmy no prawie na końcu tej drogi przejęcia tych nieruchomości od Skarbu Państwa.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę  

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała 

przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/225/2021. 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbcze oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/7 – 

druk nr 226.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

g) zgłoszenia sołectwa Nowa Wieś do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – druk nr 227. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Burmistrzu, bo nie wiem, druk 226. To Pan Kierownik, dobrze. To bardzo proszę przechodzimy do 
druku numer 226. Proszę o przedstawienie.  

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mieszkańcy wsi Nowa Wieś na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę 
celu wyrażenia chęci przystąpienia do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", której celem jest 
aktywizacja społeczności wiejskiej do działań tak zwanych oddolnych. Samo jednak zgłoszenie sołectwa 
do programu musi nastąpić poprzez uchwalenie przez Wysoką Radę stosownej uchwały. Wcześniej do 
tego programu przystąpiły już sołectwa, również gdzie Rada podejmowała uchwały. Mówimy tu  
o Kłodzie, o Dąbczu oraz o wsi Tarnowa Łąka. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcia 
stosownej uchwały celem włączenia do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" Sołectwa Nowa 
Wieś. Dziękuję.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, czy jakieś pytania? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę  
o podniesienie i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Dobrze, informuję Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/226/2021. 

Głosowano w sprawie: 

zgłoszenia sołectwa Nowa Wieś do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – druk nr 227.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 
h) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka – druk 

nr 228. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny projekt uchwały 228. Pan Kierownik, dobrze. Bardzo proszę.  

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 

Szanowni Państwo, Pan Burmistrz uzupełnił dokumentację pracowniczą o swoje okresy zatrudnienia  
u poprzedniego pracodawcy. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały jeżeli 
chodzi o zmianę wysługi lat. Tutaj ta wysługa wzrasta do 20%, czyli maksymalnie co dopuszcza ustawa. 
Pozostałe składniki uposażenia Pana Burmistrza nie ulegają zmianie. Tylko i wyłącznie punkt 4 jeżeli 
chodzi o wysługę lat wynagrodzenia zasadniczego. Tyle, dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni macie pytania do tego? Nie widzę zgłoszeń, to przechodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję 
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer 
XXXI/227/2021. 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka – druk nr 

228.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
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Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 
i) nadania nazwy „ULICA CYNAMONOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 

229. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk 229. Panie Burmistrzu, bardzo proszę.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Szanowni Państwo Radni, jakby kontynuacja uchwał związanych z nazwami ulic. Projekt na druku 229 
dotyczy nadania nazwy ulicy Cynamonowa, drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś. Jest to ulica 
można powiedzieć po lewej stronie za tym spalonym budynkiem pomiędzy Dąbczem, a Nową Wsią. 
Właściciele tej nieruchomości zwrócili się z prośbą do Pana Burmistrza o zameldowanie oraz nadanie 
nazwy ulicy. Stosowne zgody zostały również złożone. Stąd prośba do Państwa Radnych o podjęcie 
stosownej uchwały.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia? Nie ma to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o 
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła 
jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/228/2021. 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy „ULICA CYNAMONOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 229,.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 
j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 230. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przerwa techniczna? Szanowni Państwo. Dobrze, jeżeli Pan tutaj Łukasz mówi, że nie trzeba będzie.  
W tej chwili będziemy łączyć się z Panem Skarbnikiem, Wojciechem  Antoniakiem, aby mógł przedstawić 
projekty uchwał związane tak powiedziałem na początku z finansami. Dzień dobry Panie Skarbniku. Jak 
zdrówko, wszystko okej?  Uśmiech jest. Dobrze, Panie Skarbniku, przeszliśmy już właśnie do pierwszego 
projektu. To jest druk 230 - zmiana w uchwale budżetowe Gminy Rydzyna na rok 2021. Bardzo proszę 
o przedstawienie informacji na ten temat.  
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SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Drugie, dosyć obszerne. Ale po kolei. O części 
zmian mówił już Pan Wiceburmistrz podczas swoich wystąpieniach, ale będę po kolei. Dochody 
zwiększamy o kwotę 376 000 zł, a wydatki o 3 196 000 zł. Podstawa zwiększenie wydatków następuje 
w dwóch pozycjach. Proszę Państwa w zakresie dochodów budżetowych oprócz tych dwóch pozycji od 
Marszałka Województwa, których mówił Pan Burmistrz, czyli 110 000 zł na przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych wprowadzamy również 20 000 zł na te drzewa miododajne. Proszę 
Państwa, oprócz tego zmniejsza się subwencja oświatowa w kwocie 22 000 zł. Wprowadzamy również 
dotacje na wychowanie przedszkolne w kwocie 453 000 zł, ale wcześniej mieliśmy zaplanowane z tego 
tytułu różne dochody i te dochody zmniejszamy w kwocie 393 000 zł. Oprócz tego zwiększamy dochody 
z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w CIT-cie w kwocie 185 000 zł. Proszę Państwa 
teraz omówię wydatki. Jest to główna pozycja tegorocznych zmian. Pierwsze, nie będę się powtarzał, 
to co mówił już tutaj Pan Burmistrz Bartkowiak. Wprowadzamy kwotę 1 450 000 zł na przebudowę ulicy 
Łopuszańskiego i Czarnieckiego i tutaj czekamy na drugą część od Pana Premiera. Również 
wprowadzamy 100 000 zł na ulicę Ferrariego, czyli na dokończenie całości. Proszę Państwa kolejna no 
tutaj pokaźna kwota, jest to 940 000 zł, przeznaczamy na spłatę długu, o którym informowaliśmy 
wcześniej w związku z nabyciem przez Gminę Rydzyna spadku. Komornik w grudniu ustalił stan czynny 
i bierny. Państwo macie w uzasadnieniu. Stan bierny wynosi 4 700 000 zł. Czyli te wszystkie 
zobowiązania, a majątek pozostawiony stanowi kwotę 930 000 zł i do takiej kwoty będziemy regulować 
te zobowiązania. Czy tak się stanie ostatecznie na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, gdyż spis  
z inwentarzem przygotowany przez Pana Komornika zaskarżyliśmy i czekamy tutaj na decyzję Sądu 
Rejonowego, czy uwzględni naszą skargę, czy nie. Jeżeli nie uwzględni wówczas będziemy zobowiązani 
do uregulowania tych długów w kwocie 932 000 zł. A to, czy uda nam się to odzyskać, czy nie, no to 
będzie już etap późniejszy, ale na pewno te udziały, które zostaną w nieruchomościach przeznaczymy 
do sprzedaży. Z jakim skutkiem, trudno na ten moment powiedzieć. Proszę Państwa oprócz tego jest 
gro mniejszych, ale równie ważnych inwestycji. Generalnie tylko powiem tak, że kwota różnicy 
pomiędzy wydatkami, a dochodami wynosi 2 700 000 zł i są to wolne środki, które żeśmy wypracowali 
w ubiegłym roku. Także kwota dosyć znaczna, ale pozwala nam na realizację innych kilku zadań. Proszę 
Państwa przeznaczamy tutaj te środki dla spółek wodnych. Jest to kwota 15 000 zł. Rejonowy Związek 
Spółek Wodnych ubiega się o dotację do Pana Marszałka o 40% dofinansowania. O 30% zwracam się  
z prośbą do gminy. Są to trzy spółki wodne. Spółka w Tarnowej Łące, Kłodzie i Rydzyna Robczysko. Także 
są to ogółem wszystkie trzy spółki, które wnioskują o te 15 000 zł. Kolejna rzecz to jest 7 800 zł na 
zwiększenie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę chodnika w Robczysku. Ta kwota, 
która była w budżecie - 50 000 zł jest niewystarczająca i Powiat zwróciłsię zgodnie z niniejszą propozycją 
o wsparcie celem zachowania tej proporcji 50 na 50. Czyli zwiększenie na budowę chodnika w 
Robczysku z kwoty 25 000 zł na 32 800 zł. Oprócz tego jest prośba Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
o wsparcie w zakupie karetki - kwota 15 000 zł. Oprócz tego 61 000 zł planujemy przeznaczyć na 
realizację programów z działania rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze jednak 
te środki przeznaczamy na remont obiektu OPS-u. Tam mamy na górze taką salkę, która będzie służyła 
właśnie tego typu spotkaniom. I taki remont. Obecnie ta salka, powiedziałbym po opuszczeniu 
biblioteki, wymaga pilnego remontu i taki remont chcemy przeprowadzić. Proszę Państwa, oprócz tego, 
to co Pan Burmistrz mówił, planujemy zwiększyć wydatki na oświetlenie ze 100 000 zł do 200 000 zł. 
Czyli o te 100 000 zł. Oprócz tego planują zakupy sondy do pomiaru CHZT. To jest celem zamontowania 
na oczyszczalni ścieków. Zachodzi potrzeba po prostu monitorowania jakości tych ścieków, które 
zrzucane są tutaj przez naszych gminnych operatorów. Oprócz tego planujemy też zwiększenie o 100 
000 zł wydatki na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w związku  
z rozbudową, która jest na osiedlach w Gminie Rydzynie. I ostatnia rzecz to jest 35 000zł na remont 
Ośrodka Kultury. Planujemy wymienić tą stolarkę okienną, która nie została wymieniona i stolarkę 
drzwiową w tej głównej sali, w której odbywają się Sesję. Marszałek Województwa ogłosił konkurs, 
gdzie można wygrać to dofinansowanie. Taką zmianę Państwu Radnym proponujemy. Także, to jest 
taka zmiana projektu na druku na 230. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo Panie Skarbniku za informację, za przedstawienie projektu. Bardzo proszę Szanowni 
Państwo Radni, jeżeli macie jakieś pytania. Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Nie 
ja myślę, że Panie Skarbniku to my blokowo przyjmiemy uchwałę i pojedziemy dalej, tak? Poczeka Pan? 
Czy omawiamy wszystkie po kolei?  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Poczekam, ewentualnie proszę się łączyć ze mną, tak, jeżeli teraz mnie rozłączycie.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, żebyśmy na bieżąco już mogli. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę 
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmuje numer XXXI/229/2021. 

Głosowano w sprawie: 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 230.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

k) zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 ze zm. – 

druk nr 231. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
 
Dobrze. Panie Skarbniku oddaję głos. Proszę o przedstawienie druku nr 231.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedstawię druk 231 - Zmieniana jest Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2021-2036. Najważniejszą taką istotną zmianę to jest to, 
co mówił Wiceburmistrz w swoim wystąpieniu. To jest zabezpieczenie kwoty 1 000 000 zł dla Powiatu 
Leszczyńskiego na rok przyszły, czyli 2022. I za chwileczkę będzie potem odrębna uchwała w tej sprawie 
celem też procedowania. Liczymy tutaj na to, że powiat otrzyma to dofinansowanie i będzie możliwa 
realizacja tej inwestycji w roku tym i w przyszłym. Gmina przeznacza środki na rok 2022 w wysokości 1 
000 000 zł. Oprócz tego proszę Państwa nowe przedsięwzięcia wprowadzamy do WPF-u. Jest to 
przebudowa drogi gminnej - ulica Jana Pawła II w Rydzynie etap pierwszy, drugi i trzeci. Jest to 
przebudowa parkingów, jak również tego pierwszego odcinka od ulicy Poniatowskiego w kierunku 
Placu Pisarzy. Planujemy złożenie na to zadanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Liczymy na dofinansowanie.  
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Na ten moment zabezpieczamy to zadanie w wysokości całości. Jest to kwota 360 000 zł brutto  środki 
na przyszły rok. Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie, akceptację to przystąpimy do realizacji. I 
ostatnia rzecz to jest zwiększenie też o to 100 000 zł na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 
To, o czym mówiłem tutaj wcześniej przy zmianach w budżecie. Dotyczy to tego roku. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Mam tylko jedno pytanie. Proszę powiedzieć, jako Radny Powiatowy wiem, że też brał 
Pan udział, ostatnio oglądałem Sesję Rady Powiatu. Pan Starosta jest związany w tej chwili po 
ogłoszeniu przetargu i uzyskaniu informacji. Wygrała firma Nodo, tak? Z tego co wiem. Tak Pan 
Burmistrz mówił. Do kiedy trzeba podpisać umowę z tą firmą? Według mojego stanu wiedzy to oferty 
zostały otwarte w połowie marca.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

30 dni jest na związanie z ofertą. Jestem przekonany, że Zarząd Dróg Powiatowych wystąpi o związanie 
o kolejne 30 dni. Czyli no według mojego najlepszego stanu wiedzy w ciągu 60 dni powinno być 
rozstrzygnięcie, czyli do tej połowy maja to jest taki ostateczny termin, gdzie Zarząd Dróg Powiatowych 
powinien rozstrzygnąć to postępowanie przetargowe.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Rozumiem, że cały czas czekają na decyzję odnośnie wsparcia finansowego przez rząd.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Tak i tak samo my jesteśmy przekonani, że do końca kwietnia nastąpi to rozstrzygnięcie przetargowe. 
No i liczą też na pozytywne rozstrzygnięcie.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytanie do Pana Skarbnika, bardzo proszę? Nie widzę zgłoszeń. 
Jeżeli nie ma to przechodzimy do głosowania. Dobrze, Szanowni Państwo. Bardzo proszę o podniesienie 
ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie. 
15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/230/2021. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 ze zm. – 

druk nr 231.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
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l) zmiany Uchwały Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie 

pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 232. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk numer 232. Bardzo proszę. Proszę bardzo Panie Skarbniku, jesteśmy gotowi.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, druk 232. Dotyczy tych zmian, o których mówiłem. Czyli 
zwiększamy pomoc na budowę chodnika w Robczysku. Środki, które były pierwotnie zaplanowane w 
kwocie 50 000 zł nie wystarczyły. Zarząd Dróg Powiatowych dwukrotnie organizował przetarg. 
Najniższa oferta to jest około 66 000 zł. Jest prośba Zarządu Powiatu o zwiększenie pomocy o 7 800 zł, 
czyli po zmianach pomoc do powiatu będzie wynosiła 82 800 zł, a na chodnik w Robczysku konkretnie 
32 800 zł. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy pytania są do Pana Skarbnika? Nie widzę. Przychodzimy do głosowania. Bardzo 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuje Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXI/231/2021. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Uchwały Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie 

pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 232.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 
m) pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 233. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I kolejny druk 233. Pan Skarbnik już mówił, ale bardzo proszę jeszcze o przedstawienie krótkie. Bardzo 
proszę Panie Skarbniku, można.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, druk 233. To co było omawiane przed chwileczką w 
WPF-ie. Bardzo istotna zmiana, wysokość kwoty jest też pokaźna, 1 000 000 zł, ale zakres inwestycji 
jest dosyć znaczny, 3 km przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do 
wiaduktu na drodze S5 z budową ścieżki rowerowej i bezpieczne przejścia. Także to wszystko też 
kosztuje i liczymy na to, że uda się uzyskać Powiatowi dofinansowanie i ta inwestycja stanie się faktem. 
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Tyle, jedynie teraz prosimy Państwa Radnych o podjęcie tej uchwały, o udzieleniu tej pomocy 
finansowej, która jest znaczna, ale tak jak powiedziałem, bez tego Zarządowi Dróg Powiatowych będzie 
trudno tę inwestycję zrealizować. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Skarbnika. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do 
głosowania. Panie Skarbniku, bardzo dziękuję, że Pan był z nami, że Pan przedstawił te projekty i 
życzymy zdrowia. Do zobaczenia.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Dziękuję i też proszę wszystkich, trzymajcie się w zdrowiu.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Dobrze, Szanowni Państwo przechodzimy do głosowania nad 
projektem uchwały na druku nr 233. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję 
bardzo. Informuję Państwa, że uchwała przeszła jednogłośnie. 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer 
31/232/2021.  

Druku nr 234 nie ma, skreśliliśmy go z porządku obrad. 

Głosowano w sprawie: 

pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 233.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Więc przechodzimy do punktu 7, przyjęcie interpelacji radnych. Do dnia dzisiejszego, do Biura Rady 
wpłynęły dwie interpelacje. Pan Wiceprzewodniczący Leszek Skrobała przedstawi. Bardzo proszę.  

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY LESZEK SKROBAŁA: 

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyna, Pan Roman Skiba.  

Proszę o przedłożenie na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, Pana Kornela Malcherka 
następujących interpelacji.  
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1. Ponawiam kwestie fatalnego stanu nawierzchni ulicy Stanisława Leszczyńskiego na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Beniowskiego do skrzyżowania z Aleją Sułkowskiego. Stan tej ulicy ulega coraz 
większej degradacji.  

2. Kiedy ruszą prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na Alei Sułkowskiego?  

3. Powrót do tematu remontu ścieżki rowerowej na odcinku Augustowo do ronda w Kaczkowie. 
Wspomniany odcinek w tym momencie jest niebezpieczny.  

4. Budynek przy boisku sportowym wymaga zabezpieczenia, ponieważ ulega coraz większemu 
zniszczeniu. Obecnie jest w katastrofalnym stanie.  

Z poważaniem Radny Miasta i Gminy Rydzyna Piotr Patek.  

Pan Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, Kornel Malcherek.  

1. Pewien czas temu ukazała się informacja o otrzymaniu przez Gminę Góra dofinansowania na budowę 
odcinka drogi z miejscowości Czernina w kierunku Kaczkowa do granicy województwa. Jak wiadomo w 
ostatnim czasie wybudowany został odcinek od drogi S5 w Kaczkowie do Jabłonnej. Po wykonaniu 
inwestycji przez Gminę Góra pozostanie około 800 metrowy odcinek starej nawierzchni na terenie 
Gminy Rydzyna. Proszę o rozważenie możliwości budowy nowej nawierzchni na tym odcinku. Prośbę 
swą argumentuję tym, iż na wspomnianym odcinku nawierzchnia jest w kiepskim stanie oraz faktem, 
iż po przebudowanie drogi przez władze Gminy Góra na trasie Gmina Kaczkowo pozostanie 800 
metrowy odcinek starej drogi. Na tę chwilę proszę o zalatanie dziur po zimie na wspomnianym odcinku.  

2. Ponawiam interpelacje złożoną przez byłego Radnego Pana Jana Pawelskiego. Mianowicie proszę o 
podniesienie diet dla sołtysów pracujących w Gminie Rydzyna. Nikogo nie zdaje się trzeba przekonywać, 
jak ciężka jest ich praca. Ile zaangażowania i poświęcenia wkładają w to, aby dobrze służyć 
mieszkańcom naszej gminy.   

3. Proszę, aby wzorem ubiegłych lat przeprowadzić przeglądy urządzeń na gminnych placach zabaw. 
Myślę, że okres wczesnowiosenny jest na to najlepszym czasem. W miejscowości Jabłonna, niektóre 
urządzenia wymagają remontu.  

4. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o trudnej sytuacji Rydzyńskiego Zamku. Pandemiczna 
rzeczywistość nie pozwala na to, aby ten piękny obiekt prowadził jakąkolwiek działalność zarobkową. 
Pytanie, czy my jako gmina mamy jakieś możliwości wsparcia Rydzyńskiego Zamku i czy taką pomoc 
planujemy.  

Z poważaniem, Marcin Urbanowicz.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie interpelacji. 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Przechodzimy do punkt 8, odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji. Panie Burmistrzu, 
bardzo proszę.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej 
sesji zostały udzielone. Dziękuję serdecznie. 

 

9. Zapytania i wolne głosy. 

Przechodzimy do punktu 9. Zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Bardzo 
proszę. Już patrzę, zgłoszenie pierwsze. Pani Radna Grażyna Dembicka. Bardzo proszę, udzielam głosu.  

RADNA GRAŻYNA DEMBICKA: 

Radna Rady Miejskiej, jednocześnie Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców. Pan Burmistrz Miasta  
i Gminy Rydzyna. W związku z przypadającą w tym roku z 100 Rocznicą powstania Zakonu Sióstr 
Dominikanek mieszczących się w naszej Rydzynie, przy ulicy Kościuszki 53 zwracam się z prośbą swoją 
i mieszkańców Rydzyny do Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego Rady oraz Szanownych Radnych 
o poparcie i wyrażenie zgody na wyróżnienie Siostry Dominikanki, Danieli - Barbary Łuc. Siostra Daniela 
posługuje w naszym kościele parafialnym od 2019 roku do chwili obecnej. Pracę siostry Danieli można 
było zauważyć już w latach 1999 - 2002. Siostra oprócz swoich zakonnych obowiązków bezinteresownie 
pomagała i pomaga chorym i starszym. Swoją pozytywną postawą potrafi wniesie radość, nadzieję  
i spokój tym chorym. Oprócz serca, które dla Pana ma przepełnione miłością, ma ją również dla chorych, 
starszych i młodych ludzi. Ponadto siostra Daniela zorganizowała liczną grupę Pań, które dbają  
o kościół, a przecież jest to dobro kulturowe naszego miasta, czyli nasze wspólne. Jej zaangażowanie  
w tym względzie budzi nasz podziw. Proszę o przychylne podejście do mojej prośby. Chciałam tylko 
nadmienić, że prawdopodobnie obchody 100-lecia Zakonu odbędą się 30 maja. Jest to miesiąc Maryjny 
i może przy tej okazji Pan Przewodniczący, Pan Burmistrz i radni przychylą się do tego, żeby wykonać 
jakiś grawerton, czy coś i można by w tym dniu Siostrze po prostu w ten sposób podziękować. Dziękuję 
bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Może od razu odpowiem. Myślę, że jak Pan Burmistrz już się lepiej poczuje, będzie  
z nami, to wtedy spotkamy się. Myślę, że do tego 30 maja mamy jeszcze sporo czasu, Panie Kierowniku, 
tak ustalimy jaki ten grawer miałby być. Jaka forma merytoryczna i wtedy myślę, że jak najbardziej jest 
to słuszne i Pani wniosek moim zdaniem jest adekwatny do sytuacji, która w tej chwili jest. Stulecie jest 
to spore wydarzenie. Myślę, że jeżeli Państwo będziecie chcieli, ja też zachęcam do tego, żeby brać  
w tym udziału. Oczywiście jeżeli nie będzie obostrzeń, będziemy mogli po prostu uczestniczyć w tym 
aktywnie. Dobrze. Myślę, Panie Kierowniku, że usiądziemy i na pewno o tym porozmawiamy. Tak, 
oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. I zgłosił się do dyskusji Pan Radny Piotr Patek. Bardzo proszę, 
wiecie Państwo, zanim Panu Radnemu Piotrowi Patkowi oddam głos, po raz pierwszy czuję taką moc, 
że mogę udzielić głosu albo zakończyć. No fantastyczne uczucie, naprawdę jak Marszałek Sejmu. 
Dobrze, Panie Piotrze bardzo proszę.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Chciałbym się odnieść do odpowiedzi na 
interpelację i mieszkańcy też chcą znać. Bo są odpowiedzi, ale jeszcze gdzieś tam chcą, żebym zadał 
pytanie. Pierwsza sprawa. Złożyłem interpelację w sprawie dofinansowań przydomowych oczyszczalni. 
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Ile zostało wykonanych? Ile zostało dofinansowanych? Dostałem ładną tabelkę, wykres. Zostało 
dofinansowanych 11 takich inwestycji. Bardzo fajnie. Jeżeli jestem przy głosie. Czy jest taka możliwość, 
zwracam się do Pana Burmistrza, żeby Pan Kornel Klefas mógł corocznie takie zestawienie, żeby nie 
było, że ja składam interpelację, tylko corocznie takie zestawienie mogło być udostępnione tu dla 
kolegów radnych i obecnych zainteresowanych. Bardzo dziękuję. Teraz sprawy związane z następnymi 
interpelacjami. Z dwoma. To znaczy zgłosiłem interpelację w sprawie ulicy Konstytucji 3 Maja. Wiemy 
jak wygląda, zapadający się asfalt. Studzienki wystające, zapadające się. Dostałem odpowiedź. 
Rozumiem, że trzy składniki zostały, złożyły się na tą odpowiedź. To znaczy dlaczego nie ruszamy  
z jakimikolwiek pracami? To znaczy, jeszcze nie jest zaplanowane w obecnym budżecie, ani  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rozumiem, bo nie jest. Następna spraw, sprawy COVID-owe. 
Trochę może za daleko poszliśmy, no ale dobrze. I ostatnia sprawa, że po prostu są inne inwestycje 
zaplanowane wcześniej. Ale takie pytanie, bo mieszkańcy takie pytanie zadają. Czy jest, to znaczy, kiedy 
zaczniemy w ogóle myśleć o tej ulicy i zaczniemy jakiekolwiek działanie, bo Pan Burmistrz wie tak samo 
dobrze jak ja, że trzeba coś z tym zrobić. Kanalizacja wiemy, trzeba zacząć od tej kanalizacji i musimy 
nad tym myśleć. Czy jest jakikolwiek okres, no może zaplanowany czas, że zajmiemy się na poważnie 
tą inwestycją? Czy to będzie w tym roku, czy może w następnym roku? Wiadomo, nie jest zaplanowane 
w budżecie. Wiemy jakie są obciążenia. Szkoła i inne sprawy. To wszystko zrozumiałe, ale no musimy 
coś z tym zrobić. Czy pomyślimy nad tymi sprawami poważnie, bo to jest, bo się za chwilę może zrobić 
z tego naprawdę poważna sprawa. Druga sprawa. Interpelowałem w sprawie złego stanu nawierzchni 
na Alei Sułkowskiego. I dostałem odpowiedź, że podtrzymujemy swoje stanowisko z pisma, które było. 
To była też odpowiedź na moją też interpelację z 7 grudnia 2018. Trochę tak zaskoczony jestem, bo 
jakby nie patrząc 3 lata prawie mijają i my jeszcze się powołujemy na pismo z 2018. Dobrze, że nie dalej 
cofamy się w historię, gdzie jeszcze nie było tych płyt na przykład. Ja bym chciał tak zwrócić uwagę  
w sprawie Alei Sułkowskiego. Stan ulicy pogarsza się po prostu z minuty na minutę. Zapadająca się 
płyty, wystające druty. Widziałem, że były podjęte szybkie decyzję. Już prawie minęło 2 miesiące od 
poprzedniej Sesji, gdzie złożyłem tą interpelacje i nie wiem czy teraz w tych dwóch dniach, czy w trzech 
szybkie jakiekolwiek naprawy na moście, gdzie jest najgorsze miejsce w tym momencie. Płyta jest 
zapadnięta i szybko zostały jakiekolwiek pracę, to znaczy zaklejone dziury na szybkiego i nic więcej. Ta 
płyta jest nadal zapadnięta. Zostało trochę zniwelowane to niebezpieczeństwo, dziury, ale nadal to jest 
miejsce niebezpieczne. Nie tylko tam. O Alei Sułkowskiego ja już tu dużo, troszeczkę tych interpelacji 
złożyłem na temat Alei i opowiedziałem trochę, mówiłem, ale przypomnę. No, bo to jest newralgiczne 
miejsce. Podczas opadów deszczu cała woda spływa z góry z ulicy Hugo Kołłątaja na przykład, z ulicy 
drugiej części Alei Sułkowskiego i wszystko spływa na Aleje Sułkowskiego tą w kierunku na Zamek. 
Woda, zastoje wody dochodzę do pewnego miejsca, woda dalej nie płynie i robią się duże zastoje wody. 
To też sprawia niebezpieczeństwo, bo ta woda zakrywa te dziury, nierówności, gdzie korzystanie w tym 
momencie po ulewach naprawdę zagraża bezpieczeństwu rowerzystów, pieszych i no wszystkich, 
którzy korzystają z tej ulicy, Alei Sułkowskiego. Następna sprawa. Szkoda, że nie ma Pana Burmistrza, 
bo mijaliśmy się niedawno i Pan Burmistrz biegł Aleją. Ja myślę, że nie biega tam codziennie, ale 
zauważyłem. Bo specjalnie tak się spojrzałem, a Pan Burmistrz sobie bokiem. Jak to, środkiem, po tych 
dziurach Panie Burmistrzu, a nie bokiem po traweczce, po równości. Naprawdę jest niebezpiecznie tam 
i trzeba coś zrobić w tej sprawie. Ja nie mówię o przebudowie, bo nie ma pieniędzy. Ja to wszystko 
rozumiem, ale naprawdę robią się bardzo niebezpieczne wyrwy dla rowerzystów, pieszych, kijkarzy, dla 
wszystkich, którzy korzystają z tego miejsca, z tej ulicy na spacery. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. A więc bardzo proszę o odpowiedź Pana 
Burmistrza. Proszę bardzo.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
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Jeżeli chodzi tutaj o pytanie pani radnej Dembickiej, no to proszę pamiętać, że Państwo Radni mogą też 
rozważyć kwestię zasłużonego, tak więc myślę, że na posiedzeniach komisji możemy tutaj 
porozmawiać. Tak więc jeżeli w tym zakresie tutaj pani radna widzi, żeby w taki sposób Siostrę Daniele 
uhonorować. Jeżeli chodzi o te przydomowe oczyszczalnie i te pytania pana Piotra. Jak najbardziej takie 
zestawienie mamy, to nie jest żaden problem, żeby ją udzielać. Zarówno dotyczące przydomowych 
oczyszczalni, jak i wymiany azbestu. Ja myślę, że też za jakiś czas dojdzie też kwestia związana  
z dofinansowaniami do odnawialnych źródeł ciepła. Chociaż tak jak wiecie Państwo, jak wspominałem 
z tym gazem będzie duży znak zapytania. Konstytucji 3 Maja, potężne pieniądze Panie radny. Cieszę się, 
że dostrzega Pan te inne inwestycje i rozmawialiśmy ostatnio z Panem Prezesem Brzeskotem, żeby tą 
część kanalizacyjną, czy wodno-kanalizacyjną ująć w programie rozbudowy urządzeń wodno-
kanalizacyjnych w ramach Zakładu Usług Wodnych, żeby oni to również wzięli na siebie, żeby troszeczkę 
odciążyć budżet gminy. Ten program będzie bodajże w maju, czy w czerwcu uchwalany na lata 2021-
2023, tak więc mam nadzieję, że on tu się znajdzie. Tutaj mamy też jak Państwo pamiętają 
dokumentację na ten odcinek od posterunku w kierunku drogi wojewódzkiej, czyli ulicy Komisji Edukacji 
Narodowej. Tu mamy dokumentację, natomiast na ten odcinek Konstytucji, brakuje dokumentacji.  
A bez wykonania inwestycji w sieci kanalizacyjne robić drogę, no to naprawdę byłoby tutaj z naszej 
strony daleko idącą można powiedzieć niegospodarnością, ale no na pewno nie w taki sposób powinno 
się to wykonywać. Jeżeli chodzi o Aleje Sułkowskiego, no światełko w tunelu będzie, bo będzie 
oświetlenie. Tak więc pierwszy etap będzie, gdzieś tam można powiedzieć rewitalizacji tej Alei 
zrealizowany. Natomiast proszę też mieć na uwadze, że jest to Aleja zabytkowa to Wymaga 
uzgodnienia z konserwatorem. Grubo ponad 1 km drogi. To jest od tutaj oficyn Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego do skrzyżowania z ulicą Leszczyńskiego. I tak proszę popatrzeć, droga w Małej Kłodzie 
900 m 2 200 000 zł z kosztami niekwalifikowalnymi. Nie mamy takich środków. Oczywiście będziemy 
chcieli się starać o takie środki. Zobaczymy co w ramach programu tutaj odbudowy. No zobaczymy, czy 
on zostanie w najbliższych tygodniach uchwalony, jak te środki zostaną przekazane, czy również 
rzucone dla samorządów w kierunku rewitalizacji. No bo też proszę pamiętać. Budujemy szkołę, trzeba 
pomyśleć o tych budynkach przy ulicy Zamkowej, tak, nie można ich zostawić również, żeby niszczały, 
bo za jakiś czas, parę lat będziemy mieć te same dyskusje, że stoją puste tutaj i niszczeją. Mam nadzieję, 
że tych środków na rewitalizację troszeczkę będzie. Tak jak mieliśmy środki w poprzedniej perspektywie 
w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Jeżeli popatrzymy na potrzeby można powiedzieć  
w Rydzynie, to oświatowe zostaną zaspokojone. Zostanie nam problem Dąbcza. Tutaj rozbudowy Szkoły 
w Dąbczu. Natomiast drogi to myślę, że to będzie ten cel na najbliższe lata. I to też jak Państwo Radni 
wiecie na to o co mieszkańcy pytają, to o co mają do nas uwagi. No to drogi i chodniki to jest 
praktycznie, każdego dnia mamy jakieś telefony, interwencje. I to co damy radę to w jakiś sposób 
staramy się realizować. Czasem to jest tylko połatanie i zażegnanie pewnego niebezpieczeństwa. Jakieś 
dziury, czy inne elementy. Natomiast nigdy nie zostawiamy tych rzeczy, które Państwo zgłaszają bez 
jakiejś naszej interwencji, czy bez jakiśkolwiek działań. Tak więc dziękuję za ten głos w dyskusji. Myślę, 
że też proszę Państwa jaki będzie ten Program Odbudowy przyjęty przez Sejm i potem przez Komisję 
Europejską i Parlament Europejski, to będziemy musieli przymierzyć się również do strategii, czy planu 
rozwoju gminy na kolejne lata. Ja nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach jakby zabierając się za 
kolejne wnioski o dofinansowanie przeanalizowałem sobie ten program i te fiszki projektowe. I proszę 
zobaczyć masę tych elementów mamy zrealizowanych. W zdecydowanej większości są pojedyncze, 
gdzie czegoś nie zrealizowaliśmy. Tak więc będzie pewnie czas na to, żeby pomyśleć o kolejnych 
środkach, o kolejnych zadaniach. Dziękuję Panie Przewodniczący.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Ja zgłosiłem się ad vocem Panie Burmistrz, bo odnośnie właśnie tej Alei Sułkowskiego. 
Ja wiem, że kiedyś tam był jakiś pomysł, żeby te płyty ściągnąć, nawet jakiś gospodarz chciał je zabrać 
i w ramach tego, że wykona tą drogę. To jest no oczywiście jakiś absurd, ale moje pytanie jest takie. 
Wiem, że to jest w programie rewitalizacji ta Aleja. Wiemy również, że tak jak Pan Burmistrz powiedział, 
pierwszy krok zostanie wykonany, oświetlenie. Ale trzeba się zastanowić nad tym, w jakim zakresie ma 
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być ta rewitalizacja. Czy po szerokości? Jeżeli po szerokości, to czy to ma być kostka, czy to ma być 
tłuczeń? Bo można też tak się zastanowić, żeby nie robić kosztów to zrobić trakt, czyli chodnik tak jakby 
ścieżka rowerowa z chodnikiem. Czyli, żeby nie całą Aleję. Albo na przykład zrobić chodnik, a resztę 
tłuczniem, tak. Trzeba się zastanowić nad projektem tego, w jakim zakresie chcemy kiedykolwiek wejść 
i jakby tą rewitalizację wykonać. Dziękuję.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Tu należy również Panie Przewodniczący pamiętać o jednym, że jakby narzuca na nas pewne działania 
konserwator i będzie na pewno, tu mieliśmy przypadki z wieloma inwestycjami, gdzie oczekiwał 
konkretnego rozwiązanie, które on będzie mógł zaakceptować. Nie, że na przykład zrewitalizujemy 
tylko chodnik, a drogę nie. Proszę pamiętać, że to jest również dojazd do pól, to jest również dojazd od 
tej strony do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Tak więc to nie może być sam chodnik, tak. Myślę, że 
bardziej jakiś taki ciąg pieszo jezdny z dopuszczeniem ruchu samochód. Proszę pamiętać, że należy 
przebudować również ten przepust, czy mostek na Rowie Rydzyńskim, tak. To są wszystko koszty, które 
będą generowane. Dałem przykład Małej Kłody. O jakich my środkach możemy tutaj mówić. Może tu 
kanalizacji deszczowej by nie trzeba było, wystarczą gdzieś tam spadkami na te tereny zielone te wody 
odprowadzić. O tyle byłoby mniej, ale myślę, że grubo ponad 1 000 000 zł, o takich kwotach, by należało 
tutaj myśleć, żeby to zrobić docelowo. Po drugie musiałoby to by być chyba spójne z Aleją Kasztanową, 
bo to jest jakby druga strona. Znaczy jedna i druga jest zabytkowa. Tak więc no to kwestia rozwiązań 
technicznych tutaj.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. 

 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXI Sesję Rady Miejskiej. Dziękuję 
bardzo. 

 

         Przewodniczący  

                          Rady Miejskiej Rydzyny 

 

/-/Roman Skiba 
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