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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XXVIII/2021 

z XXVIII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2021r.  
Obrady rozpoczęto 28 stycznia 2021r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:24 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 XXVIII sesję Rady Miejskiej. Szanowni 
Państwo, skład Rady liczy 15 radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 14 radnych, co jest wymagane 
kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały (spóźnił się radny pan 
Marcin Otto – przybył przed rozpoczęciem 4 pkt. porządku obrad). Witam serdecznie radnych Rady 
Miejskiej, witam Pana Burmistrza Kornela Malcherka. Witam Pana Wiceburmistrza Łukasza 
Bartkowiaka. Jest z nami również pan Bonifacy Skrzypczak, kierownik Referatu Urzędu Miasta  
i Gminy Rydzyna. Witamy serdecznie panią Patrycję Wdowiak. Jest z nami pani Marta Sikorska  
z Urzędu. Jest również pan Łukasz Wojciechowski - rydzyna24 i pan Sławek Zygner z Rydzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Jest również z nami pan Łukasz Taterka, informatyk Urzędu Miasta i Gminy. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, otrzymaliście wraz z zaproszeniem porządek obrad. Pozwolę go odczytać.  
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1. Otwarcie obrad sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Upamiętnienie rocznicy rozstrzelania mieszkańców Rydzyny (i tutaj będzie techniczna przerwa 

abyśmy mogli udać się na groby osób, które zostały rozstrzelane podczas II wojny światowej).  

4. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.  

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

6. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z 

wykonywaniem uchwał Rady. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez 

gminę Rydzyna – druk nr 205, 
b) wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Rydzyna – druk nr 206, 
c) przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Rydzyna – druk 

nr 207, 
d) przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji - druk nr 208,  
e) zmian w uchwale budżetowej gminy Rydzyna na rok 2021 – druk nr 209, 
f) nieodpłatnego przekazanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla 

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej we Wschowie – druk nr 210. 

9. Przyjęcie interpelacji radnych.  

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzedniej Sesji.  

11. Zapytania i wolne głosy.  

12. Zakończenie obrad Sesji.  

Czy państwowo radni macie jakieś pytania, uwagi do tego porządku? Nie widzę. Więc przychodzimy do 
głosowania nad porządkiem obrad. Już sekundka. Dobrze. Bardzo proszę o podniesienie ręki i 
naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Jeszcze... Już, już, bo się ładuje. Jeszcze dwóch radnych, pan Julian i pan 
radny Leszek. I jeszcze pan Leszek Skrobała. Też nie łączy tutaj, trzeba podejść. Już. Szanowni Państwo, 
informuję, że dzisiejsza Sesja będzie prowadzona według proponowanego przeze mnie porządku obrad. 
14 radnych było za przyjęciem porządku obrad.  

 
Wyniki głosowania 

TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman 
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Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Otto 
 

3. Upamiętnienie rocznicy rozstrzelania mieszkańców Rydzyny (i tutaj będzie 
techniczna przerwa abyśmy mogli udać się na groby osób, które zostały 

rozstrzelane podczas II wojny światowej). 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, a teraz punkt trzeci, tak jak powiedziałem: ogłaszam przerwę techniczną, 
półgodzinną i po przerwie wracamy żeby kontynuować Sesję. Dziękuję bardzo. 

30 minut przerwy… (radni udali się na groby rozstrzelanych, aby złożyć wiązanki i zapalić znicze). 

 

PO PRZERWIE… 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Szanowni Państwo, witam serdecznie po przerwie technicznej. Wróciliśmy w związku  
z upamiętnieniem rozstrzelanych rydzyniaków, którzy w II wojnie światowej zginęli z rąk siepaczy 
hitlerowskich. Szanowni Państwo, po powrocie przybyli do nas również pan Skarbnik Wojciech 
Antoniak, witamy bardzo serdecznie. Jest z nami również radca prawny pan Krzysztof Pietrzak. Jeśli 
chodzi o skład Rady to w tej chwili, jest nas 15. Dotarł do nas również pan Marcin Otto. Myślę, że 
wszystkie sprawy techniczne mamy załatwione. Dobrze. Szanowni Państwo, wznawiam obrady XXVIII 
Sesji.  

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Protokół został sporządzony. Jako Przewodniczący nie wnoszę do niego zastrzeżeń, dlatego proponuję 
go przyjąć bez odczytywania. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki  
i naciśnięcia przycisku. Jeszcze pan radny, jeszcze pan Marcin. Przepraszam, pan Marek Pietrzak. 
Dobrze. Szanowni Państwo, informuję, że Protokół z XXVII Sesji został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami 
za. 

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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5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  
w okresie międzysesyjnym.  

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Sprawozdanie dotyczy okresu pomiędzy XXVII a XXVIII sesją Rady Miejskiej.  

- 13 stycznia odbył się na cmentarzu parafialnym w Święciechowie pogrzeb małżonki naszego kolegi, 
byłego radnego VI i VII kadencji, pana Jana Pawelskiego. Obecny był Pan Burmistrz wraz z delegacją 
Urzędu oraz delegacja Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym.  

- 15 stycznia odbyłem spotkanie robocze w Urzędzie Miasta dotyczące sytuacji bieżącej gminy oraz 
omówiliśmy między innymi pisma Bractwa Kurkowego dotyczące strzelnicy oraz szczegóły dotyczące 
przetargu na szkołę podstawową. Obecni byli na spotkaniu Pan Burmistrz, Skarbnik oraz Kierownik 
Referatu.  

- 25 stycznia przeprowadziłem obrady Komisji Wspólnej przed dzisiejszą Sesją. 

- Wraz z pracownikami Urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiejszej Sesji. Dokonałem wstępnej oceny 
poszczególnych uchwał i tak jak już zwyczajowo informuję wszystkich mieszkańców, że w poniedziałki 
mimo pandemii przyjmuję w Urzędzie. Można oczywiście się do mnie zgłosić, czy to telefonicznie po 
uprzednim umówieniu. Skupiam się na bieżących obowiązkach pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Czy są jakieś pytania, uwagi są do mojego sprawozdania? Nie widzę. 

 

6. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, 
zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Burmistrzu przechodzimy do pana informacji. Bardzo proszę.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. 
Składam je za okres międzysesyjny od dnia 28 grudnia do dnia 28 stycznia. W zakresie spraw 
gospodarczych: w dniu 30 grudnia został rozpisany przetarg na największe zadania ujęte w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy na lata 2021-2022 tj.: zadanie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Rydzynie, na to zadanie Gmina otrzymała 6 mln złotych dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin składania ofert to 5 lutego br. W miejscowości Kłoda 
wykonawca firma Drogbud Gostyń Sp. z o.o. prowadzi prace związane z przebudową drogi gminnej  
w miejscowości Kłoda, która jest dofinasowana ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin 
zakończenia prac to koniec maja 2021 r. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Oddział Terenowy  
w Rydzynie rozpoczął prace polegające na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej na małej Kłodzie, 
zadanie to jest komplementarne z inwestycją prowadzoną przez gminę dotyczącą przebudowy drogi 
gminnej. W zakresie spraw społecznych: w dniu 14 stycznia br. wydałem Zarządzenie nr 10/2021  
w sprawie powołania Koordynatora ds. organizacji transportu osób mających trudności  
w samodzielnym, dotarciu do punktu szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz infolinii dotyczącej 
szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Rydzyna. W dniu 18 stycznia br. wydałem Zarządzenie nr 
11/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta  
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i Gminy Rydzyna na 2021 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu– celem rozdysponowania kwoty 155 
tys. złotych, która została wcześniej zabezpieczona w budżecie na rok bieżący. W dniu 20 stycznia 
ogłosiłem I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 
własność Gminy Rydzyna, położonych w obrębie miasta Rydzyna, przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – 2 nieruchomości leżące przy ulicy Wolności w Rydzynie. Przetarg 
odbędzie się w dniu 23 lutego o godz.9.00. Termin wpłaty wadium to 16 lutego br. W dniu dzisiejszym, 
rano, złożyłem wiązanki z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich  
w Rydzynie wraz z Dyrekcją. No i przed chwileczką, to co Pan Przewodniczący wspomniał. Wspólnie  
z panem Przewodniczącym, z radnymi i z panem Kierownikiem złożyliśmy symboliczne wiązanki oraz 
zapaliliśmy znicze. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Bardzo proszę, czy ktoś ma pytania do sprawozdania? Nie 

widzę. Dziękuję bardzo. 

 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę w tej chwili pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Jana Nawrotkiewicza  
o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ JAN NAWROTKIEWICZ: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
za 2020 rok.  

Komisja Rewizyjna podlega Radzie Miejskiej Rydzyny i realizuje na bieżąco funkcję kontrolną. Komisja 
pracowała w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2020 
roku Uchwałą Nr XVII/130/2020. Komisja Rewizyjna w roku 2020 odbyła 9 posiedzeń i przeprowadziła 
jedną kontrolę. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w 2020 roku dotyczyły takich tematów jak:  

- sprawdzenie realizacji wniosków, zapytań oraz interpelacji radnych i przedstawicieli pomocniczych 
jednostek samorządowych za 2019 rok,  

- analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rydzyna,  

- analiza wydatków budżetowych na zadania oświatowe za 2019 rok,  

- analiza wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna w 2019 roku, 

- wykonanie budżetu gminy za rok 2019 oraz wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie 
wykonania budżetu gminy i wniosku w sprawie absolutorium za 2019 rok dla Burmistrza Miasta  
i Gminy, 

- analiza wydatków finansowych przeznaczonych na remont świetlic, hal sportowych i innych placówek 
będących własnością gminy Rydzyna. 
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- analiza przebiegu prac projektowych i statusu realizowanych zadań inwestycyjnych i związanych  
z rozbudową kanalizacji gminy.  

- analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku, 

- analiza ze sprzedaży mienia komunalnego i działek budowlanych w pierwszym półroczu 2020 roku, 

- zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2020 rok, 

- analiza wniosków i założeń inwestycyjnych do budżetu na rok 2021 oraz opiniowanie projektu budżetu 
na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna.  

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, którzy udzielali informacji  
w zakreślonych tematach oraz udzielali odpowiedzi na zadawane w trakcie dyskusji pytania. Obok 
posiedzeń Komisja Rewizyjna przeprowadziła jedną kontrolę, która dotyczyła takiego zagadnienia jak 
kontrola dokumentacji przetargowej na przebudowę drogi gminnej Kaczkowo - Jabłonna. Kontrolę 
prowadził wyznaczony Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za sprawozdanie. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu ósmego: podjęcie uchwał w sprawie. Najpierw druk 205. Bardzo proszę pana 

kierownika Bonifacego o przedstawienie tego projektu. 

 

a) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę Rydzyna – druk nr 205. 

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym państwu 
przedstawić w skrócie projekt uchwały odnośnie ustalenia kryteriów i trybów przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Rydzyna. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla 
nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym, że 
chcieliśmy w projekcie 0,8% środków funduszu przeznaczamy na nagrody w gestii dyrektora oraz 0,2% 
środków funduszu przyznawane dla organu prowadzącego, czyli będących w gestii  pana burmistrza. 
Ja tutaj Państwu szczegółowo omówiłem ten projekt uchwały na Komisji Wspólnej. Tyle mogę jeszcze 
Państwu dodać. Z wyliczeń tego jednego procenta żeby państwo mieli obraz finansowy, co to jest 1%. 
Ogółem przepada to 84 759 zł na wszystkie cztery placówki. Mówię o przedszkolu oraz o szkołach 
podstawowych w rozbiciu na te 0,8% z tego jednego procenta dla panów dyrektorów to - 67 809 zł.  
W gestii pana Burmistrza jest to - 16 950 zł. Tak to kwotowo mniej więcej wygląda. Jeszcze może na 
przedszkola też przybliżę. Przedszkole to jest - 13 576 zł ogółem. Z tego 0,2% to jest  2 715 zł, a 0,8% to 
jest 10 861 zł. Szkoła Podstawowa w Dąbczu – 17 860 zł to jest 1%. Z tego jednego procenta 0,2%  
w gestii pana Burmistrza to jest - 3 570 zł, w gestii pana dyrektora 14 290 zł. Szkoła Rydzyna - ogółem 
38 423 zł, 0,2% dla pana Burmistrza to jest 7 685 zł. W gestii pana dyrektora 0,8% to jest 30 738 zł.  
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I zostaje jeszcze Szkoła Kaczkowo. Ogółem 14 900 zł, 0,2% w gestii pana Burmistrza – 2 980 zł, w gestii 
pana dyrektora 11 920 zł. Ponadto w stosunku do poprzedniej uchwały ustaliliśmy w § 5 limit górny, 
który nie może przekroczyć, jeżeli chodzi o nagrodę 6000 zł brutto. Dlaczego taka kwota? Dlatego, że 
chcielibyśmy tutaj dla Państwa radnych wyjść naprzeciw, żeby ta uchwała nie za szybko została 
zdewaluowana. W związku z powyższym poprzednia uchwała z 2009 roku, trwała, bez mała 12 lat 
prawie. Więc myślę, że ta uchwała też będzie na kilka kolejnych lat. Dlatego ta kwota jest troszeczkę 
większe ustalona, ale nie może jej przekraczać. To nie znaczy, że ta kwota będzie przydzielona w tej 
wysokości. Może być w każdej innej wysokości również przydzielona. Tyle może... A jeszcze jedna rzecz, 
przepraszam. Projekt uchwały zgodnie z wymogami prawa został zaopiniowany przez Związki 
Zawodowe, przez j Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Oświaty i Szkolnictwa Wyższego  
w Lesznie, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rydzynie. Natomiast Forum Związków 
Zawodowych nie zajęło stanowiska w sprawie. Więc tutaj te opinie zostały wyrażone. Jeżeli chodzi  
o ten projekt Związki tutaj miały dwie propozycje, któreśmy uwzględnili. Pierwsza propozycja Związku 
była, żeby doszczegółowić § 6 ust. 1, jeżeli chodzi o kryteria, żebyśmy wybrali nie wszystkie, tylko kilka. 
Wybraliśmy 5 kryteriów do oceny przy przyznawaniu nagród i w § 8 ust. 2 pkt 2 innych ważnych 
wydarzeń o charakterze oświatowym i państwowym, „i państwowym” zostało dodane do projektu 
uchwały. Myślę, że tyle z mojej strony. Jeżeli państwo mają pytania to proszę. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Pytania? Widzę że nie ma zgłoszeń, więc zakańczam dyskusję. Bardzo proszę. Dziękuję 
panie kierowniku za przedstawienie projektu. Tak jak powiedziałem, jeżeli nie ma pytań to 
przechodzimy już do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 
205? Bardzo proszę podniesienie ręki i naciśnięć przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Powinien pojawić się tak... Jeszcze 4 osoby. Jeszcze 3, 2. Powinna się pojawić możliwość głosowania, 
tak? Trzy kwadraty, zielony, czerwony. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze pan radny Marek Pietrzak i pan Julian 
Kruczek. Tak? Już mam. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała przyszła 11 głosami za, przy 4 
głosach wstrzymujących się. Uchwała przyjmie numer XXVIII/204/2021. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, 

Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner 

b) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rydzyna – druk nr 206. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Bardzo proszę Panie Burmistrzu o przedstawienie projektu na druku numer 206. 

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK:  

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały na druku 206 dotyczy wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Rydzyna. Jak tłumaczyłem Państwu na Komisji Wspólnej taką potrzebę 
zmiany tej aglomeracji wskazała instytucja Wody Polskie, jakby wskazują również na fakt, że uchwała, 
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która obowiązywała i obowiązuje do dnia dzisiejszego od czerwca 2019 roku nie spełnia w interpretacji 
Wód Polskich wszystkich przesłanek z ustawy. Stąd prośba Wód Polskich, aby podjąć stosowną uchwałę 
jeszcze raz. Granice tej aglomeracji nadal dotyczą trzech najważniejszych i największych miejscowości 
na terenie Gminy Rydzyna, a mianowicie miasta Rydzyna oraz wsi Dąbcze i Kłoda. Najważniejszym 
elementem aglomeracji jest oczyszczalnia ścieków i liczba równoważna mieszkańców, która w projekcie 
uchwały na druku 206 wynosi obecnie 9041 mieszkańców. Jeżeli są pytania służę odpowiedzią. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, więc przejdziemy do głosowania. Głosujemy na nad 

projektem uchwały na druku numer 206. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała 

przyjmie numer XXVIII/205/2021. 

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) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Rydzyna – druk nr 207. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk 207 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  
i gminy Rydzyna i też przedstawi ten projekt pan Burmistrz. Bardzo proszę. 

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK:  

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Uchwałę w tej sprawie podejmowali również Państwo 
w listopadzie ubiegłego roku. Jednak nadzór Wojewody wskazał, że stosowna uchwała powinna być 
rozszerzona o zapisy. W tym przypadku zapisy § 15, który brzmi obecnie, że zabrania się utrzymania 
zwierząt gospodarskich na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną oraz na  
i nieruchomościach wielolokalowych. Pozostała część i treść uchwały z listopada jest niezmieniona. To 
po konsultacji z nadzorem Wojewody te zmiany wprowadziliśmy. I stąd prośba żeby podjąć tę uchwałę 
w całości, a więc w całości przyjąć regulaminu utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Rydzyna. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Ogłaszam pięciominutową przerwę techniczną. 

PO PRZERWIE… 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, już przerwa techniczna się skończyła. Wracamy z powrotem. Zakończyliśmy przed 
przerwą na przedstawieniu druku numer 207 przez pana Burmistrza. Przechodzimy do głosowania. Nie 



9 

 

było zgłoszeń. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Jeszcze... 
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. 
Uchwała przyjmie numer XXVIII/206/2021. 

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) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – 
druk nr 208.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy teraz do druku numer 208 przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej Rydzyna oraz planów 

pracy komisji. Rozpoczniemy od planu pracy Rady Miejskiej Rydzyna na rok 2021.  

(PRZEWODNICZĄCY RADY ODCZYTAŁ PLAN PRACY RADY. PLAN STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 
UCHWAŁY NR XXVIII/207/2021). NASTĘPNIE PLANY PRACY ODCZYTALI POSZCZEGÓLNI 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI STAŁYCH W KOLEJNOŚCI: 

1. JAN NAWROTKIEWICZ – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ – plan stanowi załącznik nr 
2 do Uchwały Nr XXVIII/207/2021, 

2. MAREK PIETRZAK – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW – plan stanowi 
załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/207/2021, 

3. AGNIESZKA KASPROWIAK – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY – plan stanowi załącznik 
nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/207/2021, 

4. MARCIN OTTO – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA – plan stanowi załącznik nr 5 do 
Uchwały Nr XXVIII/207/2021.) 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo Radni, czy macie jakieś pytania, uwagi do planów? Nie widzę, a więc przychodzimy 
do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Jeszcze pan radny Jan 
Nawrotkiewicz i pan radny Julian Kruczek. Jeżeli nie pojawi się te okno głosowania zawsze można wejść 
w głosowanie i wtedy pojawią się te kwadraciki. Coś Internet dzisiaj... Dobrze. Dziękuję bardzo. Wszyscy 
zagłosowali. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała na druku numer 208 została przyjęta 
jednogłośnie, 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVIII/207/2021. 

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 

 

e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 209. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę o przedstawienie Pana Skarbnika uchwały na druku numer 209. Nie poinformowałem 
Państwa, przepraszam. W porządku obrad jest to projekt uchwały jest z autopoprawką. Pan Skarbnik 
powie o jaką autopoprawkę chodzi. 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Projekt na druku numer 209 został 
Państwu przedstawiono na Komisji Budżetu oraz na Komisji Wspólnej. Jest również autopoprawka, ona 
dosłownie absolutnie kosmetyczna, o której opowiem. Ogółem zwiększamy dochody i wydatki w tej 
uchwale o kwotę 110 000 zł i o te 100 zł jest ta autopoprawka. Dochody zwiększamy o 80 000 zł z tytułu 
wpłat odpłatnego nabycia prawa własności. W skrócie, czyli dochody z mienia komunalnego. Ogółem 
planujemy, że z tego tytułu pozyskamy dochody w kwocie 780 000 zł. 30 000 zł z tytułu umów z najmu 
i dzierżawy składników majątkowych. I po zmianach będzie to kwota 480 000 zł. I oprócz tego 
zwiększamy dochody o 100 zł. Jest to pierwsza jakby dotacja celowa otrzymana od wojewody. Jest to 
kwota kosmetyczna, ale wynika to z tego, że po prostu mieszkańcy o tego typu dodatek nie występują, 
ale to wynika z tego, że nie spełniają kryteriów, które są dosyć tutaj mocne. Jest to 100 zł na 
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Proszę Państwa, 
po stronie wydatków budżetowych planujemy 50 000 zł na nowe zadanie majątkowe. Kolejny jakby 
obszar, z tych można tak powiedzieć do kanalizacji, jakby już prawie bym powiedział, prawie ale z takich 
większych to prawie ostatni w Dąbczu. Jest to ulica Orzechowa, Klonowa, Wrzosowa, Słonecznikowa  
i chcemy zabezpieczyć na to kwotę 50 000 brutto na opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej i przetargowej. I z terminem zadania do końca tego roku. 50 000 zł na budowę monitoringu 
w gminie Rydzyna. Jest to też rozpoczęcie prac. To co żeśmy mówili, na tę kwotę tutaj generalnie składa 
się zakup serwera, oprogramowanie oraz montaż kamer. I to co żeśmy mówili tutaj gdzieś od lat,  
w końcu ten temat rusza i będziemy sukcesywnie rozbudować o przede wszystkim tutaj o skrzyżowania, 
jakby to się mówi wrażliwe, gdzie tutaj jakby wskazują nam tutaj różne służby tutaj czy celem poprawy 
bezpieczeństwa. Także ciągle ten temat już się kiedyś pojawiał skrzyżowania w Kłodzie przy Oazie. 
Ewentualnie droga wojewódzka z ulicą Kościuszki. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję potem, że 
pójdziemy na kolejne miejscowości, jeżeli taka potrzeba będzie i mieszkańcy również i służby będą 
mówiły, że to poprawia bezpieczeństwo. Proszę Państwa i tutaj ostatnia rzecz, też to jest 10 000 na 
budowę chodnika na Zapłociu i tutaj ten chodnik to jest kwota brakujące i kończymy to co tutaj było 
przez 2 lata czy 3 lata kontynuowane z funduszu sołeckiego. Na Dużej Kłodzie na Zapłociu byśmy 
wówczas mieli pobudowane faktycznie w całości gdzie mieszkańcy wskazywali chodnik, czyli można 
bezpiecznie podejść tutaj, czy do szkoły, czy na przystanek autobusowy na Zapłociu.  I 100 zł kierunkowo 
przekazujemy tutaj na wypłatę tych świadczeń na dodatki energetyczne. Dziękuję Panie 
Przewodniczący. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Mam pytanie, może nie bezpośrednio do Pana Skarbnika, ale związane z tą uchwałą. 
Chodzi o zwiększenie wydatków o 50 000 zł na nowe zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej. Ja 
chciałbym tutaj zadać pytanie Panu Wiceburmistrzowi. Jak wygląda przełączanie do poprzednich 
budowanych kanalizacji, które były w Dąbczu wykonywane, czy jest to wykonywane zgodnie z planem, 
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czy jednak jakieś tam problemy są wynikające właśnie z wcześniejszych doświadczeń, bo robimy kolejną 
inwestycję właśnie, dokładnie taką samą, więc chciałbym uzyskać informacje.  

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK:  

To znaczy zgodnie z prawem każdy z mieszkańców i właścicieli posesji, tam gdzie jest sieć kanalizacji 
sanitarnej ma obowiązek podłączenia się. Natomiast niestety przepisy prawa i orzecznictwo nie daje 
Burmistrzowi jako organowi czasookresu w jakim dany mieszkaniec ma się podłączyć, ale to jest 
informacja ze strony Zakładu Usług Wodnych. Wiemy, że no bardzo chętnie mieszkańcy się podłączają, 
jak mają taką możliwość. Tak więc no jest to słuszne kierunek w tym zakresie gospodarki wodno-
ściekowej. Dąbcze, też Państwo wiedzą, jest taką miejscowością, gdzie bardzo dużo przyrasta nowych 
budynków i nowych osiedli. Tutaj ten teren, o którym Państwo teraz będą decydować, no praktycznie 
jest już zabudowany. Natomiast bez kanalizacji. Tak więc mieszkańcy też proszą, żeby tą kanalizację 
tam pobudować. No pewno grubo ponad 100 osób będzie miało możliwość podłączenia się w tym 
rejonie.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń, więc jeżeli nie 
ma zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, 
naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Sprawnie to idzie w tej chwili. Czekam jeszcze na jedną osobę. 
Dobrze. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyszła jednogłośnie wraz z autopoprawką, 15 głosami 
za. Uchwała przyjmie numer XXVIII/208/2021. 

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) nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie 
mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji 

Wiejskich we Wschowie – druk nr 210.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I ostatni projekt uchwały na druku numer 210, również bardzo proszę pana Skarbnika o przedstawienie 
tego projektu. 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Projektant druku 210 dotyczy 
nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie. Przekazujemy mienie na okres 10 
lat. Zgodnie z załącznikiem numer 1 jest to mienie w miejscowościach Kłoda. Tam wcześniej mieliśmy 
na okres 5 lat i ten okres się skończył, dlatego podejmujemy na nowo. Co dotyczy strefy przemysłowej, 
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w tej strefie przemysłowej jest pobudowana sieć i to jest ta sieć. Oprócz tego dwa to są elementy,  
w miejscowości Dąbcze. W ubiegłym roku żeśmy zakończyli na początku budowę kanalizacji sanitarnej 
w ciągu ulic Modrzewiowa, Cyprysowa, Cisowa, Łącznikowa. Tu państwo macie dokładne parametry  
z czego to zostało, ile metrów zostało wykonane i również trzecie to jest Rydzyna. To co żeśmy kończyli 
w grudniu, co było przedmiotem wielu zapytań państwa radnych czy uda nam się to skończyć  
w terminie. Żeśmy zakończyli w terminie odbiory. I tutaj dotyczyło to budowy kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym w rejonie ulic Wyspiańskiego i Kossaka oraz ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Też Państwo macie tutaj też wypisane w załączniku numer 1 z czego 
tutaj te poszczególne sieci kanalizacji sanitarne się składały. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo i bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do tego projektu? Nie ma 
zgłoszeń, więc przyjdziemy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Jeszcze... jeszcze pozostał pan radny Marek Pietrzak. Ja dostałem informację, że tylko pan radny Marek 
Pietrzak nie zagłosował, a tutaj widzę jest więcej osób, więc nie wiem, jakaś rozbieżność jest. No coś 
dzisiaj jest z Internetem. Ja mam wszystkich, tylko nie mam podsumowania, ale tutaj widzę, że... Jeszcze 
chwileczkę czekamy. Jeszcze tak. Szanowni Państwo, w związku z problemami technicznymi ogłaszam 
reasumpcję głosowania i jeszcze raz bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśniecie przycisku. Dziękuję 
bardzo. Jeszcze 4 osoby. Pan radny Karol Dembicki, pan Julian Kruczek, pan Marek Pietrzak i pan Leszek 
Skrobała. No widzicie państwo, ostatni projekt uchwały i tak się tutaj złośliwość rzeczy. No musimy 
poczekać, nie możemy przejść dalej. Musimy poinformować o głosowaniu, więc... tak jeszcze 3 osoby. 
Pan Łukasz tutaj pracuje. Jeszcze dwie osoby. Dobrze, jeszcze pan Marek Pietrzak. My sobie tutaj 
poradziliśmy. Pierwsi będą ostatnimi. Dobrze. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie, 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVIII/209/2021. Na koniec taka 
dygresja. Myślę, że pierwsze szkolenie będzie właśnie z głosowania i z informatyzacji właśnie tego 
systemu. To taka mała, krótka informacja. Dobrze. 

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 

9. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przychodzimy do punktu dziewiątego: przyjęcie interpelacji radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie 
interpelacje. Bardzo proszę o przedstawienie pana Przewodniczącego Marcina Urbanowicza.  

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba. Proszę o przedłożenie na ręce Burmistrza 
Miasta i Gminy Rydzyna, pana Kornela Malcherka, następujących interpelacji. Pierwsza: 
pogarszającego się stanu nawierzchni ulicy Stanisława Leszczyńskiego na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Beniowskiego do skrzyżowania z Aleją Sułkowskiego. Druga: remontu 
ścieżki rowerowej na odcinku Augustowo do ronda w Kaczkowie. Wspomniany odcinek w tym 
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momencie jest niebezpieczny i to jest powtórzeniem interpolacji. Trzecia: odnawialne źródła 
energii, dużo się o tym mówi i pisze. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej daje podwójną korzyść ekologiczną i finansową, więc na co jeszcze 
czekamy? Oczekuję konkretnej i wyczerpującej odpowiedzi i to jest również powtórzenie 
interpelacji. Czwarta: na podstawie § 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prawo ochrony 
środowiska, została przeprowadzona kontrola domowych palenisk pod względem spalania 
odpadów komunalnych. Ile posesji zostało skontrolowanych? Czy stwierdzono 
nieprawidłowości? Czy nadal będzie prowadzona kontrola? Z poważaniem radny Miasta  
i Gminy Rydzyna Piotr Patek.  

2. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Interpelacja radnego Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie: pierwsza sprawa: proszę o zwrócenie 
się do właściciela budynku zamieszkałego przez pracowników pochodzenia tureckiego  
o nadanie numeru na budynku. Druga: zwracam się z uprzejmą prośbą o utwardzenie terenu 
przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Przedstawienie stanu 
faktycznego odnośnie sprawy pierwszej. Budynek znajdujący się w Rojęczynie, między 
numerami domu 18 a 19 nie posiada tabliczki z numerem. Osoby zamieszkujące to miejsce 
zamawiają przesyłki kurierskie za pobraniem na numery sąsiadów, co powoduje wiele 
problemów i nieporozumień. I do drugiej sprawy przedstawienie stanu faktycznego. Proszę o 
utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, ponieważ 
dzieci przyprowadzane przez rodziców oraz wysiadające z autobusu szkolnego wychodzą 
prosto w błoto. Dzieci uczęszczające do pozostałych szkół na terenie gminy Rydzyna mają 
zdecydowanie lepsze warunki. Podpisany Karol Dembicki. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę Panie Burmistrzu o odpowiedzi na interpelacje zgłoszenie na poprzedniej sesji.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji zostały 
udzielone na piśmie. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 

11. Zapytania i wolne głosy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu jedenastego: zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę o zgłaszanie się do 
dyskusji. Bardzo proszę. Spróbujmy, tak, przez Internet, jeżeli nie, to... Nie ma zgłoszeń? Aha, brak 
możliwości, tak? Dobrze. To bardzo proszę tradycyjnie o podniesienie ręki i zgłoszenie się do dyskusji  
w formie pierwotnej, jak wcześniej bywało, jeżeli nie można przez... Dobrze. Bardzo proszę, pan radny 
Piotr Patek.  
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RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Rozpoczynam tak jak zawsze od... 
Dostałem odpowiedzi na interpelacje, ale chciałbym, może wiadomo coś w tej sprawie, coś się ruszyło. 
Pierwsze pytanie o ścieżkę pieszo-rowerową Rydzyna - Dąbcze. Dostałem odpowiedź, że zwrócimy się 
do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie o podjęcie prac naprawczych ścieżki. A ja chciałem zwrócić 
uwagę, że ta interpelacja to już nie jest pierwszy raz, bo to już kilkanaście razy. Najgorszy odcinek jak 
się przechodzi, idzie od ronda Młyńska Góra do wejścia na boisko Orlik. Najwięcej załamań kostki, 
zapadnięta kostka. Przedszkole. Ale już mieszkańcy, użytkownicy na rolkach, na rowerach, biegacze.  
W stronę Dąbcza też są takie miejsca. Może tych miejsc jest mniej, ale są takie miejsca. Jak również 
myślę, że panowie również dostrzegą to, że chyba 3, 4 włazy też są zapadnięte. I to też stwarza na 
pewno niebezpieczne sytuacje podczas użytkowania, a zwłaszcza jazdy na rolkach. Druga interpelacja. 
Odpowiedź na drugą interpelację związaną ze zborem poewangelickim. To znaczy, od jakiegoś czasu 
wciąż ta sama, że nie ma zabezpieczeń w wieloletnim planie finansowym, pieniędzy na to żeby 
cokolwiek tam zrobić. Wiemy, że nie ma, ale powiem tak, krótko i zwięźle, może tak. To samo było  
z budynkiem przy boisku sportowym. Ile razy o to interpelowałem. Czekaliśmy, czekaliśmy. Teraz 
wszystko tam się obrywa, zapada. My chcemy to ratować, robić. Dobrze, wspaniale! Ale jak na zborze 
ewangelickim, nie daj Boże, załamie się dach, my tego budynku nie uratujemy. W tym momencie to 
kilkanaście razy już powtarzałem i mówiłem na temat elewacji. Można w tym momencie podejść  
i wyciągnąć cegłę z murów tego budynku. Przód jeszcze może wygląda. Ja zapraszam kolegów radnych, 
jak ktoś będzie miał czas, ochotę się przejść, zobaczyć tył. Gzymsy, spadające cegły prawie, że  
z gzymsów. Zagrożenie bezpieczeństwa, już nie mówię. Obecnie, to co mówiłem największa szatnia albo 
plus garaż na świecie, nie wiem, no chyba, raczej tak. Tak trochę mnie zastanawia, że czy są 
jakiekolwiek warunki PPOŻ tam stwierdzone, jeżeli jest paliwo gdziekolwiek, bo tam są kosiarki, te 
traktory do koszenia traw, różne sprawy. Czy tam jakieś jest zabezpieczenie, żeby odpukać, żeby ten 
budynek nie spłonął, jakaś tragedia się stała. Następna sprawa, następna interpolacja. Odpowiedź na 
następną interpelację. W sprawie, też już to nie pierwszy raz składamy interpelację w sprawie 
doświetlenia przejść dla pieszych. Znowu to samo co z poprzednią, nie ma zabezpieczenia w wieloletnim 
planie finansowego, ale gdzieś tu gwiazdka nadziei się pokazała i zostało napisane, że zostały wspólnie 
z powiatem założone mierniki szybkości przy wjeździe do centrum naszego miasta. Fajnie, fajna sprawa. 
Kto jedzie, widzi z jaką szybkością. Na pewno to pozwala kierowcy, który jedzie i zobaczy ile tam się 
wyświetli, tę nogę z tego gazu ściągnąć i wyrównać szybkość do 40 km. Ale, fajnie wszystko, pięknie, 
bo to na pewno jest podwyższenie bezpieczeństwa, ale to co mówię, to co mówiłem na komisji ostatnio 
rewizyjnej, też o tym mówiliśmy. Polecam przejść się koło budynku przy ul. Wolności 19, koło Szkoły 
Podstawowej i zjazd z ulicy Wolności na Kościuszki. Te dwa przejścia dla pieszych, tam w ogóle nic nie 
widać. Jeszcze bym mógł kilka wymienić na ulicy Kościuszki, ale proszę się przejść, zobaczyć, jak to 
wygląda wieczorem, gdy ktoś wejdzie na przejście w ciemnym ubraniu, bez żadnego odblasku. 
Naprawdę może być tragedia. Znam te sprawy, bo mogę przypomnieć jak była walka, może za dużo 
powiedziane, ale zabieganie też z mojej strony o doświetlenie przejścia na ulicy Wolności, za rondem 
Młyńska Góra, na wysokości wiatraka. Przejeżdżając tam widziałem to, sam to doświadczyłem, można 
powiedzieć. Panie idąc nordic walking, z kijkami, bez żadnego odblasku, w ciemnych ubraniu, nic nie 
widać. Ja nadjeżdżałem z Leszna, 10 km szybciej i bym je potrącił. Ja mówię, to jest dla bezpieczeństwa. 
Wyświetlacze - fajnie wszystko. Jestem za, ale tu, doświetlenie przejść to jest zwiększenie 
bezpieczeństwa. Nikt życia nam drugiego nie da, tak? Nikt zdrowia nam nie da, jeżeli ktoś zostanie 
potrącony. I na ostatnią interpelację to jest interpelację związana z Rynkiem. Jak ja dostaję taką 
odpowiedź któryś, bo to jest powielane, ta odpowiedź, że prace związane z naprawą rynku, to jest po 
okresie zimowym, no to ja nie wiem jak... My Rynek naprawiamy cały rok, no to my mamy zimę tu  
u nas cały rok? W czerwcu, w maju? I motywujemy tym, że to jest przez ruch kołowy. Przecież było 
wiadomo, że... Ja już kiedyś się pytałem czy my mówiliśmy o zamknięciu całkowicie Rynku? Żeby tu nie 
było ruchu kołowego, żeby samochody nie przejeżdżały? No chyba nie, tak? No nie wiem. Wracając 
jeszcze do tego tematu, tak rozszerzenie - gdzie jest zabieganie o te parkometry? Ruch okrężny. Ja nie 
wiem, bo nie.. Tak się zastanawiam, jak przechodzę i oglądam niektóre sytuacje, gdzie zastawiamy się. 
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Nie mogą wyjechać kierowcy, czeka w samochodach, bo jest zastawiony. Auto na aucie. No nie wiem, 
nie wiem. Od razu mi się to tak kojarzy, może ktoś powie, że przesadzam, ale od razu takie skojarzenie. 
Dzisiaj tak jak przechodziłem jeszcze przed Sesją, ale później jeszcze, jak przyjechaliśmy z cmentarza  
i tak oglądam ten Rynek, i od razu takie skojarzenie ze Szkołą Podstawową. Pamiętam to. Całą prawie 
kadencję tamtą mówiłem: rozbudowujemy budynek gimnazjum. Nie, my będziemy robić łącznik! Nie, 
bo... Ja tak nie wiem czy to sobie mam tłumaczyć, że nie, bo Patek to powiedział, a my tego nie 
wymyślili. Na złość mu zrobimy. No nie wiem, no nie wiem jak już to tłumaczyć, bo tak było. Mówiłem... 
Nie, łącznik będziemy robić między Malagom, a białym budynkiem. Rozbierzemy ubikację. A teraz nagle 
jakieś objawienie, rozbudowujemy. Bardzo mnie to cieszy, że szkoła będzie. Bardzo mnie to cieszy, 
bardzo, bo ja nie wiem i tak samo z tym. Popatrzmy sobie niedaleko. Poniec, to samo. Widziałem, to co 
się działo w Poniecu. Tak samo jak u nas było. Samochód na samochodzie. Przecież my możemy zmienić 
oznakowanie i Pan Burmistrz zaraz przyjdzie, powie, że powiadomię pana szefa drogówki, żeby tu...  
I znowu to samo będziemy mieli. No trzeba prawdę coś z tym zrobić, bo samochód na samochodzie. Ja 
już nie mówię, że ostatnio znowu też byłem zablokowany i musiałem czekać na kierowcę, który mnie 
zablokował, bo ani wyjechać, ani... nie wiem. To jest naprawdę godne przemyślenie i musimy coś z tym 
zrobić. A kto mówi, że to możemy zmienić oznakowanie. I tak samo jest z wyjazdami. Teraz mi się 
przypomniało. Jadąc z ulicy, z kierunku ulicy Rzeczypospolitej, tam z Rawicza jechał od Zamku, tam jest 
znak ustąp, tak jak się wjeżdża jest ustąp. Według reguły, prawa ręka, tak? No i pan nie patrzy! Ja jadę 
i on nie patrzy, że... on się stosuje do prawej ręki, ale on nie patrzy, że tam jest znak. Wyjeżdża mi od 
Zamku. No i by mnie uderzył. Co? Przyjeżdża policja, będzie: panie, tu jest strefa zamieszkania, tu 
obowiązują takie, tak? Zróbmy coś z tym, naprawdę, bo dojdzie do tragedii i wtedy chyba ruszymy  
z tym tematem. Teraz wolne tematy. Promocja miasta. Ucieszyło no, zapomniałem. Tam jest magnez. 
Mam wreszcie magnez naszego miasta stworzony przez gminę. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że nie 
pierwszy i będzie jakaś stworzona kolekcja tych magnesów, że będzie można zbierać, kupić to  
i zapoznać się z tematem. W temacie promocji miasta. Ja już tu dałem dwie propozycje. Przypomnę: 
Noc Muzeów, żeby Rydzyna uczestniczyła i ławeczkę. Ja tu zaproponowałem Tadeusza Łopuszańskiego. 
To jest sprawa do obgadania. Można porozmawiać o tym. No i teraz następne chcę takie propozycje…  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Piotrze, tylko krótko informacja, Pan Burmistrz musi nas opuścić, bo ma spotkanie tutaj z panem 
Ministrem. Pan Łukasz będzie odpowiadał na pytania. Tak, tak, dlatego poinformowałem. Dobrze.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Wracając do tej sprawy promocji. Ja mówię, zaproponowałem Noc Muzeów, ławeczkę. A może by tak 
spróbować coś trochę innego też, żeby Rydzyna miała. To może nie na siłę, że wszyscy mają, to my też. 
Murale na przykład. Iść, zwiedzać miasto śladami murali lub zrobić... Ja tak sobie pomyślałem ostatnio 
przechodząc koło placu zabaw na ulicy Zamkowej, tam kiedyś proponowałem, żeby pomalować tą 
ścianę, żeby dzieci z Przedszkola to pomalowały, jakoś fikuśnie, fajnie, ale jeżeli tego nie zrobiliśmy, 
może fajnie by było... To jest mój pomysł, ja nie mówię, że to co powiem to jest najlepsze. Fajny pomysł, 
na tych ścianach może historię naszego miasta przedstawić? Tam są takie wolne przestrzenie od Jana 
z Czerniny poprzez wszystkich, Stanisława Leszczyńskiego, Leszczyńskich, Sułkowskich, gimnazjum. Lub 
jak już nie, to może najważniejsze nasze zabytki tam umieścić na tej ścianie. Dużo ludzi, dużo 
mieszkańców przechodzi turystów. Na pewno atrakcja fajna. Druga sprawa. Nie chcę żeby ktoś 
pomyślał, że mam jakąś hopla na punkcie ławek, ale też fajną rzecz widziałem w Ustroniu koło Wisły. 
Ławka multimedialna, tak? Żeby mogła stanąć. Na przykład ja też tak, może nie, jak już by była na 
przykład na Rynku Tadeusza Łopuszańskiego, to może koło Zamku, opowiedzenie naszej historii 
Rydzyny, żeby była tam nagrana, opowiedziana. No nie wiem. To jest wszystko do porozmawiania i do 
zatwierdzenia czy nie, ale mówię, jestem otwarty na te tematy. I jeszcze jedna sprawa też, którą muszę 
powiedzieć, bo to obiecałem. Chodzi o teren zielony między ulicą Ferrariego i Łopuszańskiego. Po 
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długich zabiegach mieszkańców, jak i mojej skromnej osoby, kilkanaście interpelacji, kilkadziesiąt może 
nawet interpelacji związanych z przycięciem, uregulowaniem tej tam zieleni w tym miejscu, wycięcie 
suchych drzew. Zostało to zrobione, ale, o czym chce powiedzieć. R-TEAM wpadł na pomysł i zrobił tam 
taką zrobił w tym miejscu ścieżkę, można powiedzieć zręcznościową jazdy na rowerze. Są platformy, 
przejazdy, można iść tam zobaczyć. Można spróbować, jeżeli ktoś będzie chciał. Zapraszam. Jak ktoś 
będzie w wolnej chwili chciał zobaczyć, jak to wygląda, może się przejść. Fajna rzecz. Ktoś powie, że 
krótka, ale dla początkujących, którzy chcą spróbować swoich sił naprawdę fajna rzecz. Można 
spróbować, przejechać się. Może najpierw przejść się, a później przejechać. No i ostatnia sprawa. 
Wpłynęło pismo od nauczyciela ze szkoły podstawowej. Sprawa miała miejsce na Sesji 26 października 
2020r. Była dyskusja na temat egzaminów. Pismo jest skierowane, pismo przyszło do Urzędu, ale jest 
skierowane do mnie i pani Maria, tak, dobrze, prosi żebym odpowiedział na to na najbliższej Sesji.  
W kilku słowach. Nie chcę też się rozwodzić. Możemy się spotkać, możemy porozmawiać, nie ma 
problemu, jestem otwarty na takie coś. I chodzi o to, że zostały tam wypowiedziane przeze mnie słowa, 
że jeden nauczyciel z języka polskiego, dobry, przeszedł na emeryturę i cały system wali się w szkole 
podstawowej. Tak, ja to powiedziałem, ale zacznę może od początku, żeby nie było, że tu robię jakieś 
uwagi do kompetencji jakiegokolwiek nauczyciela w naszej szkole. Nie. O co mi konkretnie chodziło? 
Była rozmowa na temat wyników na Komisjach. Były burzliwe te obrady. Ja tylko powiem, tam były 
zadane dwa krótkie pytania, właściwie jedno: dlaczego są takie słabe wyniki z egzaminu? I począwszy 
od pana Kierownika, poprzez pana Dyrektora nikt nie umie na to odpowiedzieć, bo bronimy się. Są to 
dwa punkty obrony, że zdalnie. Przede wszystkim, że nauka jest zdalna, ale wszystkie szkoły uczą się 
zdalnie, tak? No wszystkie. Pani Maria jest zaniepokojona, to ja powiem tak. Nie, że atakuję. Nie, że 
chcę się usprawiedliwiać. Powiedziałem. To ja powiem tak, ja bardziej jestem zaniepokojony jako 
mieszkaniec, radny i zasiadający w Komisji Oświaty wynikami tego egzaminu. Co się stało? Właśnie to 
miałam na myśli. Co się stało w tej szkole, że tak jak budowla z klocków, wyciągamy jeden, wszystko 
pada. Pani Maria jeszcze dodaje w piśmie, że czy zapoznałem się z wynikami innych nauczycieli. My tu 
nie określaliśmy jednego nauczyciela, tylko całokształt, a naprawdę wyniki są słabe i trzeba naprawdę 
coś z tym zrobić. Ja bym powiedział krótko: pani Mario, trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty,  
i udowodnić, że można. Jeszcze dodam. Pełen szacunek dla nauczycieli. Zawsze stanę za nauczycielami, 
bo niespełna 30 lat obserwowałem pracę nauczyciela od kuchni i widziałem te przygotowania, 
zaangażowania i mogę coś w tej kwestii coś też powiedzieć. I proszę się nie obrażać, bo nie chciałem 
nikogo obrazić czy, tak jak mówiłem, ujmować kompetencji, zaangażowania. Tylko jak zachęcić, bo 
mogę dać przykład, tak? Jest jeden co mi przychodzi nauczyciel, pierwsze LO, biologii. Dlaczego tam 
młodzież się garnie, tak? Bo mogę powiedzieć, bo to jest pasjonat, tak? Jest pasjonat, tak? Chce im 
przekazać jak najwięcej, chce. I naprawdę nie ma co się obrażać, bo Komisja Oświaty też chce jak 
najlepiej, żeby to wszystko wypadało. Jestem drugą kadencję radnym i gdy ustalany jest budżet, nigdy 
na szkoły nie zabrakło pieniędzy. Nigdy. Nikt z radnych nie był nigdy przeciwko, żeby odejmować, tak? 
Zawsze były te potrzeby finansowe spełnianie. Zawsze. I my też jako radni, mieszkańcy, rodzice, tak? 
Chcemy, żeby też to dobrze wypadało. I tak w kilku słowach, jeżeli chce się pani ze mną spotkać czy 
skontaktować, proszę bardzo, jestem do pani dyspozycji. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie 
widzę zgłoszeń. Panie Burmistrzu, bardzo proszę, jeśli można odpowiedzi na zadane pytania.  

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Radny. Ja przyjmuję to jako głos w dyskusji te uwagi, 
odpowiedzi na interpelacje. No jeżeli one się powtarzają, no to my też udzielamy takiej samej 
odpowiedzi, którą na tą interpelację wcześniejszą pan zadał. Natomiast chciałbym się odnieść do jednej 
kwestii, bo ja wiem, że zawsze ojców sukcesu jest wielu. Natomiast widzę, że pan, panie Piotrze, sobie 
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teraz przypisuje już każdy sukces, tak? Ze szkołą włącznie, że to przy gimnazjum budowane to jest pana 
pomysł. No chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, taką drobną, ale może istotną. Gimnazja 
zostało zlikwidowane w 2019 roku, tak więc nie można było rozbudowywać Szkoły Podstawowej  
w Rydzynie dołączając ich do budynku gimnazjum, ponieważ był to wówczas budynek gimnazjum,  
a problem lokalowy ma Szkoła Podstawowa w Rydzynie, a nie gimnazjum. Stąd też ówczesny pomysł 
był taki, że rozbudowujemy budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy Zamkowej. W momencie wejścia  
w życie w 2017 roku zmiany ustawy oświatowej w sprawie likwidacji gimnazjum, pojawiła się 
możliwość zmiany tej sytuacji. Już nie mówiliśmy o szkole sześciooddziałowej. Przepraszam, 1-6, ale  
1-8, tak, i likwidacji budynku gimnazjum. Tak więc nie można było projektować czegoś przy budynku, 
który nie należał do Szkoły Podstawowej, a był w trwałym zarządzie dyrektora gimnazjum. Tylko tą 
kwestię chciałem wyjaśnić. Resztę no myślę, że jako głos w dyskusji tutaj przyjmujemy w imieniu Pana 
Burmistrza. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Skarbnik Wojciech Antoniak chciał zabrać głos.  

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Korzystając z okazji Panie Przewodniczący, jestem również radnym powiatowym i tam także nie 
zabierałem głosu na ostatniej sesji budżetowej ze względu na złożoność tej sesji, ale chciałem 
podziękować w imieniu radnych powiatu też za współpracę Rady Powiatu z Radą Miejską, tutaj  
z Panem Burmistrzem. To co udało się w ubiegłym roku, też mówię zrobić, to myślę, że cieszy. Ta 
przebudowa ulicy Wolności. Również budowa tych chodników, które żeśmy mieli. Chcę tylko 
poinformować Państwa Radnych, że w związku z przekazaniem kwoty 75 000 zł przez Państwa do 
budżetu powiatu, powiat również taką kwotę dołożył i powiem tak, że dzisiaj była sesja, i powiem, że 
przebudowa w Maruszewie tego chodnika, będzie w tym roku zrealizowana za kwotę 100 000 zł. 
Przebudowa chodnika w Maruszewie, po prawej stronie w kierunku Tworzanic. Także tam chcemy 
poprawić bezpieczeństwo i również ten wniosek tutaj pani radnej z Robczyska znalazł też przychylność, 
i też za 50 000 zł zostanie dokończony remont, czy przebudowa tego chodnika po prawej stronie do 
krzyżówki, czyli te tematy chodnikowe zostały jakby tutaj wspólnie podjęte i tutaj patrząc też na pana 
radnego i sołtysa z Kłody to tak jak gmina, tak samo powiat czeka na ostateczną decyzję co do 
dofinansowania przebudowy drogi na Dużej Kłodzie. Trzymamy wszyscy kciuki, żeby to się stało faktem, 
bo tak jak powiedziałem, no jest to dojazd, po pierwsze dla mieszkańców. I tak jak powiedziałem, jest 
tam zlokalizowana, wiemy sami, też jedna z największych firm w powiecie leszczyńskim. Tym bardziej, 
że udało się zdobyć dofinansowanie na Małej Kłodzie, także ta Kłoda po Rydzynie i Dąbczu też wymaga 
pilnej przebudowy. Także tyle z mojej strony. Tak dosłownie w telegraficznym skrócie. Jeszcze raz 
dziękuję za tą współpracę tutaj z Radą Powiatu. Dziękuję Państwu.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Kierownik, tak? Bardzo proszę i później pan 
radny Piotr Patek jeszcze się zgłosił.  

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 

Panie Przewodniczący, Panie Radny. Widzę, że pan ma odpowiedź na wszystko i wszystko pan chyba 
wie najlepiej. I przepraszam, że tak powiem. Jeżeli pan twierdzi, że nikt nie potrafi panu odpowiedzieć 
na pytanie, co się stało, że takie wyniki są słabe. Łącznie z moją skromną osobą i z panem dyrektorem, 
i wszystkimi nauczycielami, ja tylko panu przypomnę, że został wdrożony przez szkołę, też na naszą 
tutaj prośbę, pewien program naprawczy. Zostały wskazane pewne rzeczy, które tutaj zdaniem szkoły 
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i grona pedagogicznego powinny być zmienione i zostało to w jakiejś części na pewno wdrożone, bo 
sam system choćby nawet nauczania zdalnego, jak państwo widzicie, jest dużo, dużo lepszy. Wszystkie 
lekcje są praktycznie online prowadzone i tutaj na pewno szkoła jakieś wnioski z tego wyciągnęła i same 
wnioski, które że tak powiem zostały Wdrożone, to są pewną odpowiedzią na pytanie, dlaczego takie 
wyniki może były słabe w szkole. I tego nie neguję, że wyniki nie były rewelacyjne. Tylko stwierdzenie, 
że nikt nie potrafi panu na nic odpowiedzieć panie radny, no to przepraszam bardzo, ale pewne 
informacje zostały przekazane. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo i pan radny Piotr Patek. Proszę bardzo.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Widzę, że to jest taka walka z wiatrakami, 
tak, że idziemy w ten sposób, że pan radny wszystko wie, pan radny na wszystko, na każde pytanie 
sobie dopowiada, umie odpowiedzieć. Kiedy wczoraj, tak? Byliśmy, Komisja Rewizyjna, tak? Panie 
Przewodniczący? Przedwczoraj, przepraszam. Zadawaliśmy panu pytania i co pan nam odpowiedział? 
Do pana Kierownika. Co pan nam powiedział?  

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 

Pytanie, o co pan pyta?  

RADNY PIOTR PATEK: 

No bo kilkanaście pytań padło. Program naprawczy to wczoraj też mówiliśmy, że to pismo w ogóle od 
pana dyrektora nie powinno być przyjęte, bo z tego pisma nic nie wynika, jakikolwiek program 
naprawczy. Przedwczoraj siedział pan na Komisji, nie chcę brzydko się wyrażać, jak kto na kazaniu, tak? 
Nie chcę, nie chcę obrażać. Tyle pytań było zadanych, pan nie umiał odpowiedzieć. Na Komisjach 
Oświaty, proszę bardzo, Pani Przewodnicząca, pani Grażyna, pani Krystyna, czy dostaliśmy konkretne 
odpowiedzi, tak, od pana Kierownika? No nie! Tak, padło. Może... ale otrzymaliśmy i co stwierdziliśmy, 
co Komisja stwierdziła, że w ogóle tego pisma nie powinniśmy przyjmować, bo nic z niego nie wynika, 
jakakolwiek naprawa. A wracając jeszcze dwa słowa tylko do rozbudowy. Panie Burmistrzu, niech Pan 
tu nie jedzie po, nie wiem jak to określić, po sumieniu, czy po kim, i udowadnia, że ja jestem 
najmądrzejszy i moje pomysły, tak? Tak, mówiłem o tym i się nie boję tego powiedzieć, bo mówiłem  
i słyszałem odpowiedzi. To co odpowiadaliście. Szklane domy chcieliście robić?  Ludzie! Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, jako Przewodniczący mam taką bardzo, już, bardzo 
gorącą prośbę do Pani Przewodniczącej Agnieszki Kasprowiak. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że ta 
sprawa jest na tyle gorąca, żeby jednak spotkać się i porozmawiać na temat, czy to wdrożenie planu, 
który tak jak Państwo mówicie nie został wdrożony, albo źle został przedstawiony. Może rozszerzmy tą 
Komisji Oświaty. Myślę, że każdy radny chciałby się z tym zapoznać. Może też się uda pana dyrektora 
zaprosić. Po zapoznaniu się z tym planem nie ukrywam, że też chętnie się zapoznam i wtedy będziemy 
mogli jakąś... Bo tutaj tak naprawdę, no można się jakby przerzucać, tak, odpowiedzialnością, ale no 
chciałbym po prostu, żeby to było merytoryczne spotkanie i żebyśmy po prostu coś z tego wyciągnęli. 
Bardzo proszę, Pan Wiceburmistrz.  

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
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Ad vocem, Panie Radny. Czy ja powiedziałem gdzieś nieprawdę w mojej wypowiedzi? W którym 
momencie? Proszę mi powiedzieć, w którym...[dźwięk niesłyszalny] Nie, w którym momencie 
powiedziałem nieprawdę w związku z moją wypowiedzią dotyczącą budowy budynku szkoły 
podstawowej, Co jest niezgodne z przepisami prawa i co jest niezgodne ze stanem faktycznym  
w sprawie systemu oświaty i zmian w systemie oświaty, i co jest niezgodne z brakiem możliwości 
pobudowania szkoły podstawowej przylegającej do budynku gimnazjum? Rozumiem, że nie ma. Ja bym 
chciał wiedzieć co, gdzie powiedziałem nieprawdę i ja z tego potem wyciągnę inne wnioski, natomiast 
druga kwestia. W ówczesnym czasie, tak? Jeszcze za czasów burmistrza Jędrzejczaka została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Zamkowej, 
budynku Malagi, i wstępna koncepcja, tak, szklanych części była uzgodniona z ówczesną konserwator. 
Jeżeli pan poczyta wydawnictwa różnego rodzaju związane z konserwacją zabytków, to połączenie 
szkła i starej części zabytkowej to jest wiodący kierunek dbania o zabytki w Polsce i w Europie, tak 
zwana szkoła hiszpańska. Ja nie jestem w tym zakresie specjalistą, ale tyle co chcę się zawsze 
dowiedzieć to czytam. Proszę zapytać chociażby naszego mieszkańca, konserwatora miejskiego  
w Lesznie. Na ten temat panu, myślę, bardziej szczegółowy odpowie i bardziej konkretnie. Tak więc 
obrażanie tutaj Urzędu i organu Burmistrz, że jakieś szklane domy chce robić. Żadnych szklanych 
domów. To jest sztuka konserwatorska w tym zakresie. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję. Pan Kierownik, bardzo proszę.  

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 

Ja uważam, że dyskusja na ten temat, jeśli chodzi o oświatę, no to powinna była się odbywać na Komisji 
Oświaty. Tu mi się wydaje to nie jest miejsce, żeby to na sesji cały czas poruszać. A dwa, jeżeli byśmy 
mieli się odnieść to myślę, że w miesiącu maju mamy egzaminy ósmoklasistów i wtedy możemy sobie 
porównać wyniki tegorocznych egzaminów w stosunku do egzaminów ubiegłorocznych i będziemy 
wtedy mieli na pewno jakieś porównanie. Czy to coś co zostało, ta forma, która została wdrożona 
przyniosła rezultaty i w jakim stopniu. I to będzie na pewno jakiś tam odniesienie w stosunku do jednych 
egzaminów i do drugich. Dzisiaj, tak powiem, cały czas wracamy do tematu. Nic już nie zmienimy. Fakty 
są takie, jakie są, więc myślę, ja przynajmniej proponuję, żeby na Komisji Oświaty zająć się tym  
w miesiącu czerwcu, jak będziemy mieli wyniki egzaminów. Wtedy możemy dyskutować również na 
temat właśnie tych wyników i tych rzeczy, które zostały wdrożone, czy przyniosły jakikolwiek efekt. 
Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko taka krótka uwaga techniczna. Szanowni Państwo, doskonale wiecie, że 
mamy w tej chwili pandemię. Ubolewam nad tym, że osoba którą najbardziej dotyczy ta kwestia nie 
może być z nami, czyli pan dyrektor Jerzy Stróżycki i nie ma możliwości wypowiedzenia się w ten sposób. 
Ale, tak jak Pan Kierownik powiedział Komisja Oświaty, po to są komisję branżowe, po to żeby właśnie 
wypracować jakieś stanowisko i nie ukrywam, że porozmawiam z panią Agnieszką. Bardzo bym prosił, 
żeby jednak ten temat przywołać od nowa. Porozmawiać, zaprosić może pana dyrektora Stróżyckiego. 
Tym bardziej, że jest to mniejsze grono i wtedy jakieś wypracowane efekty z Komisji przedstawić 
właśnie na Sesji, ale nie jako dyskusja tylko bardziej jakieś takie, rozwiązanie systemowe, które mówi 
tak: jest plan lub go nie ma, albo co się stanie właśnie w maju po. Zobaczymy jaki ten okres przyniesie 
korzyści. W maju dostaniemy kolejne wyniki, które albo potwierdzą, albo nie, wdrożony plan. Wiadomo, 
że od razu się wszystko nie wdroży, ale myślę, że wtedy będzie to bardziej sensowna i efektywna 
dyskusja. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Marcin Urbanowicz.  
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WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Ja tylko też chciałem powiedzieć, że Komisja Oświaty, która się odbyła, na której omawialiśmy właśnie 
był problem, zakończyła się gdzieś pewnymi wnioskami Komisji, które zostały spisane. Tu właśnie proszę 
panią Patrycję, aby odszukała. Także myślę, że myśmy warunkowo przyjęli wyjaśnienia pana dyrektora. 
Tak pamiętam. Nie wiem, było nas więcej wtedy i też wskazaliśmy nasze uwagi, tak? I gdzieś 
postanowiliśmy do tematu wrócić właśnie po zakończeniu roku szkolnego. Także bardzo bym prosił  
o odnalezienie może tego stanowiska, żeby każdy mógłby się zapoznać, tak?  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

No właśnie. To jest informacja bardzo merytoryczna. Zawartość pisma. Tak. Mam nadzieję, że...  

Szanowni Państwo, stanowisko Komisji Oświaty Rady Miejskiej Rydzyny przyjęte na posiedzeniu w dniu 
9 grudnia 2020 roku w sprawie planu przedstawionego przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzynie 
dotyczącego zaplanowanych i podjętych działań odnośnie poprawy jakości wyników nauczania. 
Komisja Oświaty na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 roku zapoznała się ze stanowiskiem dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Rydzynie wyrażonym w piśmie z dnia 20 listopada 2020 roku. Jednogłośnie,  
5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję zaplanowanych i podjętych działań 
odnośnie poprawy jakości wyników nauczania, które stanowią załącznik do niniejszej pisma. 
Jednocześnie Komisja postanawia, że po egzaminie ósmoklasisty przeanalizuje efekty wdrożonych 
działań. Komisja zwraca również uwagę na takie aspekty jak: współdziałanie, szczególnie w samym 
gronie pedagogicznym, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz poszukiwanie najlepszych metod 
nauczania, które zainteresują i zmotywują uczniów do nauki. Przewodnicząca Komisji Oświaty - 
Agnieszka Kasprowiak.  

Szanowni Państwo, to jest właśnie meritum dyskusji i to jest efekt waszych prac i teraz pięciu było 
radnych, wszyscy zaopiniowany pozytywnie. To po co ta dyskusja? Albo inaczej, po co te jakieś emocje 
niepotrzebne, które... Ja jako osoba z zewnątrz, która nie brała udział w Komisji Oświaty, to jest dla 
mnie podstawowe i to jest pismo, które Państwo właśnie przygotowaliście. Tyle mam do powiedzenia. 

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi są? Nie ma. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam XXVIII Sesję. 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny 

                                                                                           /-/ Roman Skiba 
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