RADA MIEJSKA RYDZYNY
Protokół Nr XXXII/2021
XXXII Sesja Rady w dniu 25 maja 2021r.
Obrady rozpoczęto 25 maja 2021r. o godz. 15:00,
a zakończono o godz. 16:20 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 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 XXXII Sesję Rady Miejskiej. Szanowni
Państwo skład rady liczy 15 radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane
kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie
radnych Rady Miejskiej, witam pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz z panem Wiceburmistrzem
Łukaszem Bartkowiakiem. Jest z nami również pan Skarbnik Wojciech Antoniak. Witamy serdecznie
Kierownika Referatu Organizacyjnego pana Bonifacego Skrzypczaka. Witam serdecznie radcę
prawnego pana Krzysztofa Pietrzaka. Jest z nami pani Patrycja Wdowiak z Biura Rady. Witam
serdecznie pana Łukasza Wojciechowskiego, portal: rydzyna24. Jest z nami również pan Sławomir
Zygner z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Myślę, że wszyscy i nie pominąłem nikogo.

2. Przyjęcie porządku obrad
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad i pozwolę sobie go odczytać:
1.

Otwarcie obrad sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.

4.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.

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

6.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a)

zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Rydzyna spółkom
wodnym działającym na terenie gminy Rydzyna oraz sposobu jej rozliczania - druk nr 234,

b)

określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga,
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci
sześcioletnie i młodsze - druk nr 235,

c)

nadanie nazwy ULICA RUMIANKOWA drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 236,

d)

lokalnego program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na
terenie gminy Rydzyna - druk nr 237,

e)

określenie szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolniony dzieciom - druk nr 238,

f)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłodzie przy drodze
wojewódzkiej – druk nr 239,

g)

uchwały przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Nowa Wieś przy drodze powiatowej 6263 p- druk nr 240,

h)

zmiany uchwały budżetowej gminy Rydzyna na rok 2021 wraz z autopoprawką - druk nr
241 (jest już zamieszczona na stronie internetowej i naszej e-sesji).

i)

zmiana uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata
2021-2036 ze zmianami - druk nr 242,

j)

emisja obligacji - druk nr 243,

k)

nadanie odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna" - druk nr 244,

l)

nadanie odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna" – druk nr 245,
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Za chwileczkę będziemy jeszcze przed przyjęciem porządku również głosować nad rozszerzeniem o
właśnie ten projekt. Za chwileczkę go przedstawię - druk 246,
7. Przyjęcie interpelacji radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
9. Zapytania i wolne głosy.
10. Zakończenie obrad Sesji.
Szanowni Państwo tak jak powiedziałem pan Burmistrz złożył wniosek na moje ręce 24 maja
o rozszerzenie porządku obrad odnośnie druku nr 246. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie wsi Rojęczyn, oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/14. Tak jak
wczoraj na komisji wspólnej pan wiceburmistrz przedstawił uzasadnienie, więc najpierw będziemy
głosować nad rozszerzeniem. Jesteśmy gotowi, tak? Dobrze. Kto z państwa jest za rozszerzeniem
porządku obrad o projekt uchwały na druk nr 246. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo informuję, że projekt 246 będzie
umieszczony w porządku obrad, który za chwileczkę będziemy głosować. 14 było za.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 246.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała
Dobrze, Szanowni państwo przechodzimy do już do głosowania nad projektem nad proponowanym
porządkiem obrad wraz z rozszerzeniem druku 246 bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Dobrze, dziękuję bardzo. Informuję, że dzisiejsza sesja będzie przeprowadzona według
przedstawionego przeze mnie przed chwileczką porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie 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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
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NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni państwo punkt 3, przyjęcie protokołu z XXXI sesji, jako przewodniczący nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. Został zrobiony, przygotowany przesłano petycję zgodnie z sesją, która się odbyła, więc
proponuję go przyjąć bez odczytywania. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za
przyjęciem protokołu z XXXI bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Stwierdzam, że 14 radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXI sesji.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej..
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4, sprawozdanie przewodniczącego. Szanowni państwo
sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przewodniczącego Rady Miejskiej w Rydzynie,
informacja dotyczy okresu pomiędzy sesją XXXI a XXXII.
- 19 oraz 20 kwietnia odbyły się spotkania robocze radnych oraz pracowników Urzędu w celu
przeprowadzenia szkolenia z zakresu prowadzenia sesji w formie zdalnej.
- 27 kwietnia wraz z Burmistrzem Kornelem Malcherkiem oraz Kierownikiem Referatu Organizacyjnego
Bonifacym Skrzypczakiem gościliśmy u Sióstr Dominikanek w Rydzynie w celu omówienia zagadnień
dotyczących 100-lecia powstania Zakonu. Projekt uchwały oraz uzasadnienie wypracowane zostały
między innymi na tym spotkaniu i będzie procedowane właśnie na dzisiejszej sesji. Ewentualne
wręczenia medali „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna" odbędzie się podczas uroczystej Mszy Św. w
dniu 30 maja. Wszyscy radni otrzymali również takie zaproszenie. W imieniu Sióstr zapraszam bardzo
serdecznie. Tak jak na komisji wspólnej powiedzieliśmy o 14:00 jest Msza, a nie o 11:30 tylko o14:00.
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- 13 maja wraz z Burmistrzem przeprowadziliśmy wizytację inwestycji gminnych pod kątem poziomu
realizacji zadań. Odwiedziliśmy między innymi Dąbcze, czyli budowa oświetlenia ulicznego, Małą Kłodę
- budowa drogi gminnej oraz budowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
- W dniach 15 oraz 16 maja odbył się po raz osiemnasty Rajd Zabytkowych Pojazdów organizowany
przez Zamek w Rydzynie oraz Automobil Klub Leszczyński. Wraz z zaproszonymi gośćmi miałem
możliwości uroczystego otwarcia imprezy.
- W dniu wczorajszym uczestniczyłem w obradach Komisji Budżetu i Finansów. W wyżej wymienionym
okresie odbyły się również posiedzenia komisji branżowych, czyli 5 maja Komisja Oświaty, 6 maja
Komisja Rewizyjna, 18 maja Komisja Rolnictwa.
- Wraz z pracownikami urzędu ustaliłem porządek dzisiejszej Sesji i dokonałem wstępnie oceny uchwał.
W poniedziałki pełniłem dyżury, na których przyjmowałem mieszkańców gminy, jeżeli oczywiście takowi
się znaleźli oraz uczestniczyłem w spotkaniach roboczych, dotyczących bieżących spraw Gminy
Rydzyna. Na jednym ze spotkań został poruszony przez mieszkańca temat drogi powiatowej ulicy
Rydzyńskiej, dotyczący bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu na tym odcinku. To wszystko, dziękuję
bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę.

5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym,
zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Panie Burmistrzu bardzo proszę oddaję głos.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni państwo sprawozdanie w okresie międzysesyjnym
składam jest za okres międzysesyjny od dnia 13 kwietnia do dnia 25 maja.
W zakresie spraw gospodarczych.
- W dniu 6 maja przystąpiliśmy do rozbudowy i budowy oświetlenia drogowego na Alei Józefa
Sułkowskiego w Rydzynie oraz na ulicy Bukowej, Magnoliowej i Dębowej w Dąbczu. Koszt zadania to
132 996,33 zł. Termin realizacji to lipiec tego roku.
- Dobiega końca zgodnie z harmonogramem przebudowa drogi w Małej Kłodzie. Wartość
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 1 253 408,02 tj. 60% przy całkowitym koszcie
zadania wynoszącego 2 219 661,50 zł. Termin zakończenia robót to 31 maja. Panie Przewodniczący,
Szanowni Radni już 18 czerwca chciałbym zaprosić wszystkich na uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi.
- W dniu 21 kwietnia pomyślnie rozpatrzony został wniosek gminy na przebudowę dróg gminnych, ulicy
Łopuszańskiego, Czarneckiego w Rydzynie. Wartość projektu to 28 823 535,27 zł z czego otrzymany
50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg na rok 2021. Przetarg na to zadanie oraz na
przebudowę ulic Ferrariego i Kilińskiego został rozpisany 17 maja. Otwarcie ofert 1 czerwca. Miejmy
nadzieję, że 1 czerwiec - Dzień Dziecka, że oferty będą korzystne.
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- W miesiącu maju Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie rozpoczął budowę chodnika w Robczysku. Koszt
około 66 000 zł. W miesiącu czerwcu rozpoczyna się budowa chodnika w Marszewie. Koszt około 100
000 zł. Oba zadania finansowane są z budżetu Powiatu Leszczyńskiego jak i Gminy Rydzyna. Wysokości
po 50%.
- W dniu 14 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie brałem udział w spotkaniu podczas,
którego nastąpiło podpisanie umowy z firmą NODO Spółka z o.o. Leszno na przebudowę drogi
powiatowej w Kłodzie od skrzyżowania z drogą wojewódzką do wiaduktu z drogą S5. Inwestycja warta
ponad 6 000 000 zł. Gmina Rydzyna dokłada 1 000 000 zł.
- W dniu 1 maja na zaproszenie pana prezesa spółki Winkhaus Polska brałem udział w uroczystym
wbiciu łopaty w związku z budową nowoczesnego centrum logistycznego. Przypomnę tylko, że
Winkhaus Polska za rok obchodzi 30-lecie powstanie przedsiębiorstwa. Powód do świętowania będzie
podwójny, ponieważ z końcem roku ma zostać oddane do użytku zaprojektowane z rozmachem
centrum logistyczne z nowoczesnym magazynem wysokiego składowania.
W zakresie spraw społecznych:
- W dniu 2 maja brałem udział w Święcie Flagi, gdzie grupa biegowa R-Team Rydzyna mimo
niesprzyjającej aury świętowała na sportowo Święto Flagi.
- W dniu 3 maja brałem udział w sposób symboliczny w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. W tym
roku przypada 230 rocznica jej uchwalenia. Z tej okazji Chór Novum przy udziale Zespołu Tańca
Ludowego Moraczewo przygotował uroczysty koncert, który mieszkańcy mogli oglądać i wysłuchać w
internecie.
- W dniu 8 maja podczas Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Rydzynie im.17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich złożyłem wraz z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Rydzyny symboliczną
wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową i również z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej
złożyliśmy symboliczną wiązankę na zakończenie działań wojennych.
- W dniu 8 maja wraz z druhami ochotnikami OSP Dąbcze i Rydzyna z okazji Dnia Strażaka brałem udział
we Mszy Świętej w Długich Starych na zaproszenie księdza proboszcza Konrada Rapiora.
- W dniu 15 maja odbył się na Zamku w Rydzynie 18 Rajd Pojazdów Zabytkowych w Rydzynie, dopisała
pogoda i publiczność.
- W dniu 21 maja spotkałem się z wolontariuszami wraz z szefem sztabu panem Sławomirem Zygnerem,
którzy brali aktywny udział podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to okazja do wymiany
doświadczeń, podsumowania i podziękowania. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo panie Burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania? Nie widzę
zgłoszeń, więc dziękuję bardzo.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rydzyna spółkom wodnym
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działającym na terenie Gminy Rydzyna oraz sposobu jej rozliczania – druk nr 234.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo przechodzimy do punktu 6, podjęcie uchwał w sprawie. Panie Skarbniku, bardzo
proszę druk 234. Proszę o przedstawienie.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni – druk 234 był przedmiotem prac komisji wspólnej w
dniu wczorajszym. Przypomnę, że druk ten dotyczy zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z
budżetu Gminy Rydzyna spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Rydzyna oraz sposobu jej
rozliczania. W pierwszym kwartale trzy spółki wodne funkcjonujące na terenie Gminy Rydzyna zwróciły
się o taką pomoc, mając wstępnie też szanse na otrzymanie dotacji z Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, przy czym jednym z elementów ocenianym jest też szansa otrzymania takiej dotacji z
gminy i żeby tym spółkom umożliwić ubieganie się o te środki Gmina Rydzyna musi mieć uchwałę
określającą zasady i tryb postępowania o udzielenie tego typu dotacji. To jest ta uchwała, która tutaj
zgodnie z uzasadnieniem była również przedłużona do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wstępnie bodajże chyba w
miesiącu kwietniu żeśmy zabezpieczyli kwotę 15 000 zł dla tych trzech spółek, także jeżeli ta uchwała
znajdzie u Państwa jakby tutaj można tak powiedzieć poparcie, czy uznanie spółka będzie mogła starać
się o tego typu dotację i ogółem za kwotę między 60 000 a 70 000 zł te trzy spółki wykonają w sumie
pracę. Tak jak mówiłem na komisji prace będą finansowane z trzech źródeł: z pieniędzy spółek wodnych,
czyli tak zwanych pieniędzy składkowych, dotacji z Gminy Rydzyna oraz dotacji Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo panie Skarbniku. Czy pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy
do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze jedna osoba pani radna
Krystyna. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za.
Uchwała przyjmie numer XXXII/233/2021.
Głosowano w sprawie:
zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rydzyna spółkom wodnym
działającym na terenie Gminy Rydzyna oraz sposobu jej rozliczania – druk nr 234.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
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zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze – druk nr 235.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do kolejnego druku, druk nr 235. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Kierownika
Bonifacego Skrzypczaka.
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK:
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo tak zwany druk
porządkujący w kwestii dotyczącej jakby ustalenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla osób, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru godzin dla
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty, doradcy zawodowego i nauczycieli placówek
w przedszkolnych pracującymi z grupami dzieci 6-letnich i młodszych. W kwestii pierwszej jeżeli chodzi
o tak zwane pensum dla stanowisk kierowniczych ono generalnie nie ulega zmianie, jest zachowane
tak jak było w uchwale z roku 2006. Na czym polega zmiana? Zmiana polega na tym, że zostało tutaj
jakby unormowane w paragrafie 4 w tabeli, gdzie Państwo macie nauczycieli przedszkola prowadzący
zajęcia w grupach mieszanych obejmujące zarówno dzieci 6-letnie i młodsze, tutaj nie może być pensum
naliczane jakby z dwóch różnych kwestii, dlatego proponujemy, żeby to pensum ustalić na poziomie 25
godzin oraz punkt 2 w tej tabeli jeżeli chodzi o pedagoga szkolnego, psychologa, logopedę, doradcę
zawodowego na 22 godziny, jeżeli chodzi o pensum w tej kwestii. Uchwała jeżeli ją Państwo przyjmiecie
wejdzie w życie 1 września 2021 roku, czyli będzie obowiązywała od nowego roku szkolnego. Ja również
ten temat omówiłem na komisji wspólnej. Ja dziękuję, jeśli są jakieś pytania to mogę odpowiedzieć.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę, czy jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń.
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK:
Może jeszcze panie Przewodniczący dodam jedną rzecz, że wniosek został poddany opinii Związków
Zawodowych i takie opinie żeśmy uzyskali.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14
głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXII/234/2021.
Głosowano w sprawie:
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze – druk nr 235.
Wyniki głosowania
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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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

c) nadania nazwy „ULICA RUMIANKOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 236.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Kolejny projekt to jest druk nr 236. Tym razem bardzo proszę o przedstawienie projektu pana
Wiceburmistrza Łukasza Bartkowiaka.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Panie przewodniczący, Szanowni Państwo Radni projekt na druku nr 236 dotyczy nazwy ulicy
Rumiankowa położonej w obrębie wsi Kłoda. Myślę, że jak co Sesję Państwo radni nadają już kolejnym
nieruchomościom drogowym nazwy, należy tutaj myślę to kontynuować. Chodzi tutaj o miejscowość
Kłoda. Jedna z odnóg dróg na Zapłociu, propozycja ulica Rumiankowa, aby dać możliwość nowym
mieszkańcom zameldowanie się na terenie Gminy Rydzyna. Proszę o podjęcie stosownej uchwały.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, czy jakieś pytania do pana Burmistrza? Myślę, że nie ma zgłoszeń. Jeżeli nie ma to
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo.
Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXII/235/202.
Głosowano w sprawie:
nadania nazwy „ULICA RUMIANKOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 236.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)

Leszek Skrobała

d) Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie
Gminy Rydzyna – druk 237.
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Kolejny druk, druk 237. Bardzo proszę panie kierowniku o przedstawienie.
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK:
Szanowni Państwo projekt uchwały na druku 237 dotyczy lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów pobierających naukę w naszej gminie. W uchwale tej proponujemy cele oraz
realizację programu. Uchwała ta jest ściśle powiązana z drukiem 238 dotyczącym określenia
szczegółowych zasad udzielenia stypendium uzdolnionym uczniom. Szanowni Państwo, żeby moc
podjąć tą drugą uchwałę na druku 238, który za chwilę omówię, musimy najpierw przyjąć cele, czyli ten
lokalny Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych. Tu Państwo macie określone, jakie cele
tego programu będą realizowane i jakie rezultaty można osiągnąć. Jeżeli chodzi o druk 238 to tutaj pan
burmistrz proponuje, żeby uchwalić uchwałę odnośnie stypendium dla uczniów, którzy osiągają bardzo
dobre wyniki nauczania. Zarówno tych uczniów, którzy osiągną je w egzaminie zewnętrznym
ósmoklasisty oraz w przedziale klas 4-6, gdzie proponujemy średnią 5,3 oraz klasa 7- 8, gdzie
proponujemy średnią 5,10 oraz w paragrafie 2 punkt 3, dla uczniów uzdolnionych powiem tak
dwutorowo, czyli tak w jednym kierunku, gdzie na przykład ktoś jest uzdolniony na przykład z jednego
przedmiotu matematycznego czy językowego a średnia ocen nie będzie wynosiła ponad 5 tutaj
proponujemy 4,75, jeżeli taka osoba była laureatem w jakiś konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
interdyscyplinarnych czy tematycznych i tutaj ta kwota stypendium byłaby przyznawana raz w roku
szkolnym w wysokości 300 zł jedno jednorazowo. Wnioski o przyznanie można byłoby składać w ciągu
7 dni od zakończenia roku szkolnego oraz w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu
ósmoklasisty przez Centralną Komisję Egzaminacyjną każdego roku. Jeżeli państwo radni taką decyzję
podejmiecie to i w tym roku szkolnym już za obecny rok szkolny pan Burmistrz będzie mógł takie
nagrody przydzielić również dla uczniów tutaj klas 4-7 oraz dla klasy 8 również za te wyniki w zakresie
tego najlepszego wyniku z egzaminu ósmoklasisty, licząc łącznie z trzech przedmiotów. Jeżeli państwo
macie pytania to temat ten został omówiony wczoraj na komisji wspólnej.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Czy jakieś pytania do tych dwóch projektów? Nie widzę.
(Przewodniczący Rady najpierw odczytał projekt nr 237, a następnie 238.)
Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję
bardzo. Informuje Wysoką Radę, że uchwał przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie
numer XXXII/236/202.

Głosowano w sprawie:
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie
Gminy Rydzyna – druk 237.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
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Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

e) określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom – druk nr 238.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Nie było zgłoszeń, więc przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za.
Uchwała przyjmuje numer XXXII/237/2021.
Głosowano w sprawie:
określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom – druk nr 238,.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłodzie przy drodze
wojewódzkiej – druk nr 239.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Kolejny druk, druk nr 239. Bardzo proszę pana wiceburmistrza o przedstawienie.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Szanowni Państwo radni projekt uchwały na druku 239 dotyczy uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kłoda przy drodze
wojewódzkiej, są to tereny po prawej stronie przed miejscowością Augustowo. Na ostatniej komisji
wspólnej planistka objaśniała całą procedurę związaną z uchwaleniem tego miejscowego planu.
Generalnie jest on przeznaczony pod tereny przemysłowe zgodnie z obowiązującym studium. Jeżeli są
jeszcze jakieś pytania to służę odpowiedzią. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Tak jak pan Burmistrz powiedział mieliśmy okazję obradować nad tym projektem w dniu wczorajszym
na komisji wspólnej. Była tak jak pan Burmistrz powiedział projektantka tego projektu planu. Czy jakieś
pytania są? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Szanownych Państwa radnych, że za uchwałą było14
radnych. Uchwała przyjmie numer XXXII/238/2021.
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Głosowano w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłodzie przy drodze
wojewódzkiej – druk nr 239.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Nowa Wieś, przy drodze powiatowej 6263P – druk nr 240.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Również panie Burmistrzu kolejny druk bardzo proszę o przedstawienie.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Projekt uchwały na druku nr 240 dotyczy z kolei przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Wieś przy drodze powiatowej nr 6263 p. O
ile w poprzedniej uchwale kończyliśmy procedurę planistyczną ta uchwała rozpoczyna całą procedurę
planistyczną i daje możliwość przygotowania stosownego projektu uzgodnienia i po paru miesiącach
przedłużenia państwu radnym propozycji miejscowego planu. Stąd prośba o podjęcie stosownej
uchwały. Wczoraj również na ten temat na komisji wspólnej rozmawialiśmy, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, nie widzę zgłoszeń a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie
ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyszła jednogłośnie
14 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXII/239/2021.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Nowa Wieś, przy drodze powiatowej 6263P – druk nr 240,.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
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Leszek Skrobała

h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 241.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do uchwał finansowych, a więc głos zabierze teraz pan skarbnik. Bardzo proszę druk 241.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni druk nr 241 był przedmiotem prac
komisji wspólnej w dniu wczorajszym. Niemniej projekt ten zakłada zwiększenie dochodów i wydatków
o kwotę 1 906 000 zł. Po stronie dochodów zwiększamy, największa pozycja to jest 1 441 000 to jest
dotacja, o której tutaj mówił w swoim sprawozdaniu Burmistrz Miasta i Gminy, czyli dotacja
z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Łopuszańskiego i Czarneckiego
w Rydzynie. Oprócz tego zwiększamy kwoty z tytułu zbycia nieruchomości o kwotę 150 000 z tytułu
wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych 150 000 zł, o kwotę 100 000 zł z podatku CIT od
osób prawnych i 70 000 w związku z dochodami z wpływów innych niż opłaty pobierane przez JST, są
to między innymi opłaty adiacenckie, renty planistyczne, czy opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Burmistrz proponuję skierować te środki, ten 1 441 000 zł, na przebudowę ulicy Łopuszańskiego
i Czarneckiego, planujemy zwiększyć o kwotę 400 000 do kwoty 500 000 na przebudowę ulicy Ferrariego
i Kilińskiego w Rydzynie jest to drugi etap. Zwiększenia o 15 000 do kwoty 30 000 z przeznaczeniem na
dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, między innymi to jest ten zakup karetki
wraz z wyposażeniem, gdzie ten główny ciężar poniesie powiat leszczyński w postaci zakupu karetki,
a to wyposażenie do niej mają sfinansować, taki jest plan tutaj samorządy należąc do powiatu
leszczyńskiego. 40 000 na zakup serwera wraz z oprogramowaniem - dotyczy to modernizacji tego
obszaru w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie. Zmniejszamy o kwotę 40 000 na zadania związane
z budową oświetlenia ulicznego w gminie Rydzyna w związku z korzystnym rozstrzygnięciem
przetargowym, o którym tutaj też informował Burmistrz Miasta i Gminy w swoim sprawozdaniu
i planujemy przeznaczyć te 40 000 na zakup opraw ledowych dla oświetlenia Orlika w Rydzynie.
Przypomnę, że Orlik w Rydzynie funkcjonuje już tutaj 11 rok i faktycznie wypalenie tych lamp tutaj
oceniają fachowcy jest spore i warto wymienić te oprawy i liczymy też na pewnego rodzaju oszczędności
też potem w zużyciu prądu. Ostatni wydatek jest to zwiększenie o 15 000 wydatków z przeznaczeniem
na rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Rydzyna 2000. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy zgłoszenia do tego projektu, pytania? Nie widzę zgłoszeń. Jeżeli nie ma to
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo.
Informuje Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXII/240/2021.
Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 241,.
Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
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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, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

i) 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 242.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Teraz druk 242 wraz z autopoprawką. Bardzo proszę panie Skarbniku.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni druk 242 wraz z autopoprawką, który też
był przedmiotem prac komisji wspólnej, generalnie poza zmianą nazwy jednego z przedsięwzięć,
o których państwo macie w uzasadnieniu, gdzie po korekcie nie będzie słowa skrzyżowanie w tym
przedsięwzięciu dotyczącym w przyszłorocznej dotacji dla powiatu leszczyńskiego na zadanie związane
z przebudową tej drogi powiatowej w Kłodzie. Również zwiększamy kwotę 100 000 zł na rozbudowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku przyszłym. Tak jak powiedziałem dotyczy to dwóch
nieruchomości drogowych w Kłodzie. Te działki też państwo macie wpisane numery tych działek
w objaśnieniach do tej uchwały, także taka będzie kosmetyczna zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej na rok generalnie ten przyszły, bo to dotyczy roku 2022. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, nie widzę zgłoszeń. Jeżeli nie ma pytań do projektu, przechodzimy do głosowania.
Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni
informuje, że 14 radnych jest za przyjęciem uchwały. Uchwała przyjmie numer XXXII/241/2021.
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 242,.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

j) emisji obligacji – druk nr 243.
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Panie Skarbniku druk numer 243, bardzo proszę.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Szanowny Panie przewodniczący, Szanowni państwo radni projekt na druku 243 w sprawie emisji
obligacji uruchamia tą procedurę związaną z uruchomieniem emisji obligacji komunalnych. Przypomnę,
że ta emisja będzie dokonana w roku przyszłym, czyli roku 2022 na całą kwotę w wysokości 8 500 000
zł, wcześniej o tej emisji rozmawialiśmy na etapie rozstrzygnięcie przetargu i ta emisja jest już
zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tutaj przyjmuje konkretny kształt zapisów
uchwałodawczych i podjęcie tej uchwały uruchamia całą procedurę opiniowania tej uchwały przez
Regionalną Izbę Obrachunkową, również pozwala nam na rozpoczęcie rozmów z bankami, tutaj na
złożenie przez banki ewentualnie przez bank oferty na tą emisję, ewentualnie dalsze negocjacje tak
żebyśmy w tym drugim półroczu zawarli stosowną umowę z bankiem i te środki były dostępne w
pierwszym kwartale roku przyszłego, gdzie tak jak powiedziałem liczymy, że do lipca zakończy się
rozbudowa tej szkoły. A tak to będą w głównej mierze te środki sfinansowane praktycznie na
zapewnienie sfinansowania tej inwestycji, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, bardzo proszę czy pytania do tego projektu? Nie ma zgłoszeń, dziękuję a więc
przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo.
Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie, 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXII/242/2021.

Głosowano w sprawie:
emisji obligacji – druk nr 243.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała
k) nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 244.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
W tej chwili przechodzimy do dwóch uchwał, które przedstawi pan kierownik Bonifacy Skrzypczak,
bardzo proszę.
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KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK:
Szanowni, państwo radni tutaj jest pierwszy projekt uchwały, który chcieliśmy Państwu przestawić.
Dotyczy Sióstr Dominikanek, które generalnie obchodzą jako dom zakonny stulecie. Przyjechały do
Rydzyny w styczniu 1921 roku i zostały z nami do dnia dzisiejszego. Są w naszym codziennym życiu na
okrągło. Widzimy siostry pracujące zarówno w kościele jak i w szkole, w przedszkolu, jak również
służące czy pomagające osobom chorym na terenie naszej gminy. Myślę, że takie uhonorowanie
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna" będzie takim uwieńczeniem dla sióstr jeżeli chodzi o ich pracę
w Rydzynie. W pierwszym momencie pracowały w budynku, gdzie opiekowały się chorymi, prowadziły
ochronkę tutaj na ulicy Kościuszki w narożnikowym budynku dzisiaj należącym do gminy. Obecnie są
kawałek dalej w budynku już wybudowanym dla potrzeb domu zakonnego. Ja myślę, że każdy z
państwa tutaj kto jest w naszej gminie, pracuje i widzi, że siostry były zawsze z nami i myślę, że będą z
nami dalej. W związku z tym proponuję, żeby Wysoka Rada podjęła stosowną uchwałę odnośnie
przyznania „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna" w setną rocznicę powstania domu zakonnego Sióstr
Dominikanek w Rydzynie, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, czy jakieś pytania, uwagi? Nie ma, pan Kierownik przedstawił projekt toteż już nie
będę odczytywał. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie, 14 głosami
za. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna" dla Sióstr
Dominikanek przesłała jednogłośnie i będzie miała numer XXXII/243/2021. Tak jak na komisji wspólnej
powiedziałem o godzinie 14:00 w dniu 30 maja podczas Mszy wraz z Burmistrzem i Państwem
oczywiście jeżeli przybędziecie na tą uroczystość będziemy mogli właśnie tak jak pan kierownik
powiedział za całokształt pracy na rzecz naszej społeczności właśnie takie odznaki przekazać.

Głosowano w sprawie:
nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 244,.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

l) nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 245.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze przechodzimy do druku 245, bardzo proszę.
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KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK:
Szanowni Państwo radni druga też miła uważam okazja, żeby uhonorować co prawda pośmiertnie już
„Zasłużony dla Miastai Gminy Rydzyna" pana Wacława Mroza długoletniego przewodniczącego Koła
nr 11 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rydzynie. Pana Wacka praktycznie chyba
wszyscy znali w Rydzynie. Był człowiekiem, który tak powiem w różnych płaszczyznach naszego życia
społecznego Rydzyny, naszej gminy, a nie tylko powiedzmy pracował na rzecz mieszkańców. Z takich
powiedzmy jego dokonań, które tak powiem wszyscy na pewno pamiętamy to jest choćby nawet
założenie zespołu śpiewaczego Rydzyniacy, uczestnictwo w różnych festynach, spotkaniach
w społeczności lokalnej. Pan Wacław był zawsze człowiekiem, który swoje życie poświęcał i zdrowie dla
nas wszystkich tutaj, w jakiś sposób inicjował różnorodne wydarzenia kulturalno- rozrywkowe, festyny,
przeglądy zespołów śpiewaczych. Po prostu był z nami na co dzień. Ponadto jeszcze z takim wnioskiem
również o nadanie takiego „Zasłużonego dla Miasta i Gminy" dla pana Wacława wystąpił Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Lesznie i tutaj też
również uzasadnienie jest pana przewodniczącego zarządu rejonowego, który również zwraca się z
wnioskiem do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o przygotowanie i podjęcie stosownej uchwały,
żeby tutaj pana Wacława uhonorować taką odznaką. Myślę, że żona pana Wacława pani Danuta
przyjmie z godnością, tę odznakę.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, czy jakieś pytania do tego projektu? Nie ma zgłoszeń, więc przechodzimy do
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję serdecznie. Informuję
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXII/244/2021.

Głosowano w sprawie:
nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 245..
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

m) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym
181/14 - druk nr 246.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni państwo przechodzimy do ostatniego już projektu uchwały. Rozszerzaliśmy właśnie o ten
projekt dzisiejszy porządek. Jak już rozmawialiśmy to jest tylko techniczna zmiana, chodzi o numer
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ewidencyjny działki. Pytania? Nie ma to głosujemy. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania, o
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku, dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Radosław, dobrze dziękuję.
Informuje Wysoką Radę że, uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXII/245/2021. Dziękuję.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/14
- druk nr 246.
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, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

7. Przyjęcie interpelacji radnych.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 7, interpelacje radnych. Wpłynęły interpelacje od trzech
radnych, bardzo proszę pana przewodniczącego Marcina Urbanowicza o przedstawienie.

(Wiceprzewodniczący Rady radny Marcin Urbanowicz odczytał interpelacje. Interpelacje w załączeniu
protokołu).

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do punktu ósmego, panie Burmistrzu odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej sesji.
BURMISTRZ 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, przechodzimy do punktu 9, zapytania i wolne głosy.
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9. Zapytania i wolne głosy.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę o zgłoszenie się radnych do zadawania pytań, ewentualnej dyskusji. Jest jedno
zgłoszenie. Głos zabierze pan radny Piotr Patek, bardzo proszę.
RADNY PIOTR PATEK:
Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni Radni rozpocznę od tych miłych spraw to znaczy
związanych z Aleją Sułkowskiego, gdzie rozpoczną się prace związane z modernizacją oświetlenia. Na
pewno poprawi to bezpieczeństwo, bo nie wiem, czy wszyscy radni, ale większość radnych zna stan
nawierzchni, ale jak to wszystko wygląda, jest tam bardzo niebezpiecznie, dziura na dziurze i myślę, że
w tym momencie jeżeli zostanie podwyższona jakość oświetlenia, dołożone lampy to na pewno
zwiększy to bezpieczeństwo. No i oczywiście druga sprawa ulica Czarnieckiego, Łopuszańskiego
i dokończenie Ferrariego i Kilińskiego -drugi etap. Tak samo myślę jak wczoraj to powiedziałem na
komisji i tak jak pan Burmistrz odpowiedział, że liczy, że jeśli przetarg dobrze pójdzie i zostanie
rozstrzygnięty, potem podpisanie szybko umowy z wykonawcą i prace pójdą sprawnie i będą dobrze
wykonane. Następna sprawa związana z moimi interpelacjami, które złożyłem na poprzedniej sesji.
Może dopytać trochę, skomentować. Dostałem odpowiedzi, ale o co mi chodziło. Składam interpelacje
któryś raz z kolei na przykład na stan techniczny nawierzchni ulicy Stanisława Leszczyńskiego od
skrzyżowania z ulicą Beniowskiego do skrzyżowania z Aleją Sułkowskiego to jest tak zwany ten stary
odcinek, który był pierwszy zrobiony. W tym stanie obecnym jak to wszystko wygląda, ja to
przedstawiałem w interpretacjach, ale cały czas praktycznie dostaje tę samą odpowiedź, że
podtrzymujemy swoje zdanie, które zostało udzielone na tę interpelacje 5 lutego 2021r. Chodzi o to, że
nie ma zabezpieczonych środków na zrobienie, poprawienie jakości stanu tej nawierzchni i tak samo
jest ze ścieżkę od Augustowa do ronda w Kaczkowie. Ja te dwie sprawy, które podejmuje od jakiegoś
czasu, proszę sobie jechać zobaczyć jak wygląda ten odcinek ścieżki, są to pozapadane kostki, dziury,
nierówności sprawia to na pewno niebezpieczeństwo. Jest to niebezpieczne dla rowerzystów, rolkarzy,
a przede wszystkim również dla biegaczy. Tam gdzie jest zapadnięta kostka można się przewrócić,
można się już nie będę mówił połamać o cokolwiek, ale krzywdę można sobie zrobić. I tak samo jest
z ulicą Stanisława Leszczyńskiego. Ja myślę, że już nie będę tego komentował bo czas na komentarze
może jeszcze nadejdzie, ale jeszcze raz chcę powtórzy, że w tym stanie obecnym jest to na pewno
zagrożenie bezpieczeństwa. Następna interpretacja była związana z budynkiem Plac Zamkowy 6. To
znaczy to jest budynek przy boisku sportowym. Również otrzymałem odpowiedź praktycznie taką jak
zawsze, to znaczy, że nie mamy żadnego wpływu, bo są dwa mieszkania. Jedno mieszkanie należy do
nas, drugie do osoby prywatnej i w odpowiedzi dostaje argumenty, że osoba prywatna nie chce
współpracować, nie chce się zgodzić na jakiekolwiek propozycje ze strony Urzędu Miasta i Gminy
Rydzyna. Ja tak sobie to przemyślałem i tak mówię, czy my nie za późno zaczęliśmy w ogóle działać
w tej sprawie, żeby cokolwiek zrobić z tym budynkiem. Ja dzisiaj z ciekawości, to znaczy z ciekawości
jeszcze raz sobie przeszedłem wkoło zobaczyć jak to wygląda i z dnia na dzień można powiedzieć,
z miesiąca na miesiąc stan się pogarsza. Jedno okno jest wyłamane, przeciekający dach, sufity
podwieszane, wszystko wisi, zagraża bezpieczeństwu. Jak nie wiem, czy ktoś się tam kręci, bo drzwi
wejściowe są zabite, ale chyba tak, bo jest pozrywane. Ten budynek powinien być, ja już to kiedyś
mówiłem na pewno atrakcją jakąkolwiek turystyczną dla naszego miasta. Jest wpisany w historię
naszego miasta. W tym momencie, żeby to w jakkolwiek odnowić, doprowadzić do odpowiedniego
stanu, to naprawdę troszeczkę pieniędzy potrzeba, bo dach jest załamany, dachówka, gzymsy wszystko
się obrywa, w każdej chwili może to runąć. Nie wiem co dalej z tym zrobimy, szkoda. Następna sprawa.
Polecam bardzo przewodnik "Zamek w Rydzynie", ale tu jest historia zamku, nie tylko naszego miasta.
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Naprawdę ładnie opracowany, piękne zdjęcia, ładnie opisany i taka może też ciekawostka, bo ja wiem,
że to można obalić tę tezę, ale tu jest wpisane, że prawa miejskie Rydzyna otrzymała w 1422 roku. To
za rok by wychodził jubileusz naszego miasta tak. Ja wiem, że to można podważyć bo pierwsze wzmianki
o mieście i Burmistrzu naszego miasta były w 1407 roku, ale tu jest w tym naszym przewodniku wpisane,
że w 1422. Ja mam takie pytanie, czy w gminie, w naszym dziale promocji mamy takie coś dostać, że
można podejść, czy zakupić, bo to jest w recepcji w Zamku w Rydzynie. Polecam, jeżeli ktoś nie ma
naprawdę warto. Następna sprawa chciałbym bardzo podziękować naszemu księdzu proboszczowi,
naszemu księdzu wikaremu, że w tych ciężkich czasach epidemii ksiądz proboszcz mówił, że głównie
spoczywało to na barkach księdza wikarego zorganizowanie tych trzech dni kultury, które się odbyły
w naszym mieście. Bardzo za to dziękuję. Myślę, że to jak ksiądz wikary mówił się nie skończy. Bardzo
mi się podobało, bo została w trzecim dniu wystawiona sztuka "Mord" w katedrze. Pochwała dla
księdza wikarego reżysera, ale dla naszej młodzieży, która tam zagrała. Bardzo im gratuluję, bo
naprawdę było fajnie Jak widzieliśmy po liczbie widzów to znaczy wiadomo w czasach tych epidemii nie
możemy robić tłoku jak to się mówi i nie możemy wejść ile osób się chce, ale że takie zapotrzebowanie
jest na takie coś, na taki teatr ale przede wszystkim cieszy mnie to, że nasza młodzież bardzo się w to
zaangażowała i bardzo chce to robić dalej. Jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, czy jakieś zgłoszenia? Nie widzę tutaj na tablecie, jeżeli nie ma to panie Burmistrz
bardzo proszę o ustosunkowanie się da pytań.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nawierzchnia, oświetlenie na Alejach Sułkowskiego dokładamy 6
sztuk lamp, będzie 13. Wszystkie będą ledowe. Powiem tak panie radny, ja bym również sobie i też
sobie marzę, że w przyszłości ta nawierzchnia się zmieni. Może ruszy jakiś fundusz, na który będziemy
mogli złożyć wniosek i jak najbardziej jestem za tym, żeby tutaj ta piękna Aleja Sułkowskiego była
wizytówką gminy, tak jak mieszkańcy i my czekaliśmy na pobudowanie dróg Łopuszańskiego,
Ferrariego, Kilińskiego, Czarneckiego. Został złożony wniosek, pozytywnie oceniony przez służby pana
Premiera i nie dowierzaliśmy panie radny i że te ulice powstaną. Ulica Ferrariego jest już, może nie
w całości - ¾, ale suchą nogą tak, nie po dziurach mieszkańcy docierają do swoich domostw.
Leszczyńskiego stan nawierzchni jeżeli pogoda pozwoli połatamy wyrwy i dziury oraz koleiny, ale na
wylanie nowej masy bitumicznej nowego dywanika nie są środki zabezpieczone w budżecie, ale mówię,
że jak najbardziej jeśli pogoda się poprawi to połatamy. Ścieżka rowerowa, ja powiem tak, na pewno
zauważam to jak biegam, czy jeżdżę rowerem, czy spaceruję po zalewie. Kostka się zapada, ale środki
nie na wszystko są w budżecie z tym, że zalew nie jest nasz, ale tylko tutaj podaję taki przykład.
Przewodnik "Zamek w Rydzynie", również z panem Przewodniczącym otrzymaliśmy od pana Dyrektora
ładny przewodnik i tak jak pan mówił można iść do Zamku i go kupić, chyba za 17 zł i jak najbardziej
musimy promować Zamek w Rydzynie - pomnik historii, naszą lokalną historię. Plac Zamkowy 6 powiem
tak, tak jak pan mówi, ten budynek jest w złym stanie. Mamy pozwolenia, mamy projekt, ale również
czekamy na to, że może zostanie ogłoszony jakiś konkurs i doprowadzimy ten budynek do stanu
używalności. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Szanowni państwo, tak jeszcze pan
Wiceburmistrz. Bardzo proszę.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
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W kwestii dosłownie uzupełnienia. Ja państwa radnych, którzy nie są członkami komisji i pana Piotra
zapraszam na Komisję Mieszkaniową. Ta kwestia korespondencji z różnymi instytucjami, właścicielami
dotycząca budynku przy Placu Zamkowym 6 to jest grubo ponad segregator, tak więc panie Piotrze
zapraszam, można podejść, zobaczyć, zapoznać się. Zobaczy pan czynności służb pana Burmistrza, które
je wykonywały w ostatnich latach, żeby ten budynek przywrócić do stanu właściwego tak to określę.
Jeszcze kwestia tutaj, co do lokacji, ja nie ukrywam, że dobrych parę lat temu tworząc jeszcze
wcześniejszą stronę internetową gminy poświęciłem sporo czasu, żeby dotrzeć do informacji
dotyczących lokacji i te informacje też nadal znajdują się na aktualnej stronie Gminy Rydzyna. Nie wiem
skąd jest informacja o 1422 roku, ponieważ w publikacjach, w tym również w wydawanych przez Zamek
w Rydzynie to jest między innymi Rydzyniak 10/11 z 2000 umieścił wypowiedź profesora Tomasza Jurka,
ktry wypowiada się na temat lokacji i początków Rydzyny, między nimi w publikacji "Jan z Czerniny,
człowiek który stworzył Rydzynę". Ja tylko zacytuję część tego, to też mogą państwo zapoznać się na
naszej stronie w miejscu dotyczącym historii. Wobec zaginięcia przywileju lokacyjnego nie znamy
dokładnej daty założenia miasta, ale można ją z dużą dokładnością określić na podstawie przesłanych
pośrednich. W związku z tym za lokacja stały bowiem bez wątpienia 2 fakty. Po pierwsze nabycie przez
Jana mówią tutaj o Janie z Czerniny sąsiedniego Dąbcza oraz powstania pierwszej kaplicy w Rydzynie.
Jan z Czerniny kupił dom przed 1393 roku, natomiast kaplicę w Rydzynie zbudowano w 1395 roku.
Najprawdopodobniej zatem lokacja miasta dokonana została około 1394 roku, to jest cytat za
profesorem Tomaszem Jurkiem, tak więc mówiłem tutaj jeszcze o wcześniejszych 20 paru latach niż
1422 rok. Natomiast jeszcze dodam w żadnych publikacjach nie można spotkać informacji konkretnych,
że było to miasto. Po raz pierwszy wzmianka o Rydzynie jako o mieście została dokonana w 1409 roku
i tutaj wcześniej wspomnienie burmistrza Marcina, a więc już jakby wskazuje na to, że była to
miejscowość będąca miastem. Natomiast w 1409 roku po raz pierwszy w dokumentach źródłowych
pada jednoznacznie miasto Rydzyna. Wcześniej takiej informacji nie ma, tak więc mówimy tu o 1409
bądź 1394 roku, gdzieś pomiędzy tymi latami naprawdę ta lokacja musiała nastąpić. Stąd też moje
pytanie do radcy prawnego, czy w formie jakiejś uchwały Rada może przyjąć jakąś taki dokument
lokacyjny wskazujący na podstawie danych historycznych, które dałyby nam potem możliwość jakby
obchodzenia tego święta lokacji Rydzyny, no bo jest co obchodzić. Na pewno jesteśmy jednym
z najstarszych miast w Wielkopolsce, ale pewnie również w Polsce patrząc na daty lokacji. Tyle tylko
uzupełnienia panie Przewodniczący, dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo dziękuję. Myślę, że ten wniosek, czy pytanie do pana radcy jest słuszne i fajnie by było określić
taką datę jak pan Burmistrz powiedział. Pan Krzysztof chciałbym zabrać głos, tak? Czy my jako radni
możemy taką uchwałę podjąć.
RADCA PRAWNY KRZYSZTOF PIETRZAK:
Uchwała taka musi mieć oparcie w faktach. Myślę, że co do tych faktów, to trzeba by było jednoznacznie
uzyskać jakąś opinię historyków, czyli ludzi, którzy taką tezę są w stanie ustalić jednoznacznie, kiedy
jest ten początek. W związku z tym od strony prawnej tak naprawdę możemy tutaj przyjąć, którąś
z tych dat i taką uchwałę przygotować, ale myślę, że to do końca nie byłoby rozsądne. Lepiej
rzeczywiście podeprzeć się tutaj wiedzą historyczną i jakimś autorytetem z tej dziedziny.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA
No tak, ale jeżeli się oprzemy o autorytet dostaniemy taką powiedzmy ekspertyzę, no to wtedy
wystarczy ekspertyza, czy lepiej żeby jeszcze taką uchwała Rady podjęła. Znając życie na pewno
jesteśmy w stanie też spotkać się z takimi stanowiskami odmiennymi.
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RADCA PRAWNY KRZYSZTOF PIETRZAK:
Oczywiście, że przyjęcie jakiegoś punktu widzenia jednego historyka może być kwestionowane przez
innych historyków, widzimy jakie toczą się czasami zażarte dyskusje pomiędzy historykami, co do
faktów dużo świeżych niż te, o których teraz mówimy, także mam tutaj duże wątpliwości, czy na pewno
udałoby się jednoznacznie i w taki sposób obiektywnie bezdyskusyjny ustalić datę, która będzie przyjęta
i nie będzie później polem do jakiejś dyskusji, podważania tego, czy to było akurat w tym momencie,
czy w innym. Niewątpliwie jednak żeby móc ustalić taką konkretną datę, którą będziemy obchodzili
i świętowali na pewno byłaby potrzebna jakaś taka ekspertyza a nie tylko nasze tutaj takie widzimisię,
czy nasze takie oczytanie powierzchowne. Myślę, że nikt tutaj z nas nie czuje się historykiem,
a szczególnie w takiej dziedzinie i co do takich faktów, żeby się silić na to, aby ustalać jednoznacznie,
kiedy to rzeczywiście się stało.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Ja tylko podzielę się taką jakby myślą. Myślę, że poprzez to panie Burmistrzu, że nie
została ta data do końca określona, no to staniemy na wysokości zadania i będziemy musieli to zrobić,
bo tak naprawdę, tak jak pan Burmistrz powiedział Rydzyna jest jednym z najstarszych miast, a tak
naprawdę rozbieżności są i jakąś stronę trzeba będzie przyjąć, jeżeli tę ekspertyzę uzyskamy.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Myślę, że tak.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Czyli wchodzimy w to, żeby tą ekspertyzę lub jakieś opinie ekspertów sprawdzić i wtedy mając taką
wiedzę, wtedy podejmiemy decyzję, czy taka uchwała będzie miała sens, czy po prostu nie. Ale może
my jako Rada powiemy, że jednak zgadzamy się z tą opinią i niech będzie 1470 tak, tyle no i wtedy
będziemy mieli już jakby umocowanie prawne. Pan Kierownik jeszcze chciał zabrać głos, proszę.
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK:
Jeżeli mogę panie Przewodniczący mi chodzi tutaj o promocję miasta, należałoby wspomnieć, że
w zeszłym tygodniu na prośbę pana Burmistrza, spotkałem się z przewodniczącym TMR-u
Rydzyńskiego, panem Hubertem i tutaj taka zapadła nasza deklaracja i tam jeszcze był przy rozmowie
pan Zdzisław, że będziemy jakby reaktywować, czyli odnowimy wydawnictwo Rydzyniaka, który był
wydawany przez ileś tam lat przez TMR i Zamek Rydzyński. Tam również praktycznie skład materiałowy
jest gotowy do wydania Rydzyniaka i tam również chcemy uwzględnić takie kalendarium odnośnie
wydarzeń w tej kadencji Rady Miejskiej i wszystkich inwestycjach, a zarazem chcemy umieścić różne
materiały źródłowe i historyczne nie tylko o Zamku, ale też i o naszej gminie, więc taki skład praktycznie
prawie jest gotowy, czekamy na wycenę, jeżeli chodzi o druk no i myślę, że tutaj miesiąc październik
będzie takim miesiącem, gdzie ta publikacja się ukaże i myślę, że będziemy ją kontynuowali.
Przynajmniej raz do roku chcemy wydawać tą publikację, warto zobaczyć, zajrzeć i myślę, że będzie to
bardzo dobre kompendium wiedzy na temat Rydzyny, Zamku w Rydzynie i historii o Rydzynie i dobra
rzecz, którą warto kontynuować tutaj w ramach promocji gminy. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę,
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10. Zakończenie obrad Sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXII Sesję Rady Miejskiej, widzimy
się w czerwcu.

Przewodniczący
Rada Miejska Rydzyny

Roman Skiba

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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