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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XXXIII/2021 

XXXIII Sesja Rady w dniu 22 czerwca 2021r.  
Obrady rozpoczęto 22 czerwca 2021r. o godz. 15:00,  

a zakończono o godz. 17:42 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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 XXXIII Sesję Rady Miejskiej. Szanowni 
Państwo skład rady liczy 15 radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 13 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. Szanowni Państwo, 
jest dzisiaj z  nami również aplikant radcowski, pan Kamil Maciuk, witam serdecznie. Szanowni 
Państwo, witam gości - jest z nami Karol Olender, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczkowie. Jest 
również z nami pani Dyrektor Inga Kaminiarz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Witam serdecznie pana Wojciecha Jędrzejczaka, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Szanowni 
państwo, jest również z nami pan Dyrektor Zbigniew Szukalski, dyrektor Zamku Rydzyńskiego SIMP. 
Szanowni państwo, jest również z nami delegacja, pierwsza delegacja z Koło Złota Jesień, emeryci, na 
czele z panią Ireną Kowalską. Witamy bardzo serdecznie. Witamy serdecznie drugą delegację, na czele 
z panem Zenonem Sarbinowskim, przewodniczącym Koła nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Rydzynie. Witamy serdecznie. Witam serdecznie sołtysów. Szanowni państwo, jest z nami 
również Przewodniczący Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w 
Lesznie, pan Lech Walczak. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie panią Justynę Rutecką 
redaktor ABC. Jest pani Patrycja Wdowiak. Witam serdecznie pana Wojciechowskiego Łukasza, 



2 
 

redaktora Rydzyna24. Jest z nami również pan Sławomir Zygner, z rydzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Szanowni państwo, jest z nami również bardzo ważna osoba, jest to Pan Zdzisław Mróz, brat pana 
Wacława Mroza, który pośmiertnie zostanie odznaczony w dniu dzisiejszym, właśnie na sesji 
absolutoryjnej. Myślę, że wszyscy i nie pominąłem nikogo. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Zanim przedstawię porządek obrad, Szanowni Państwo, wpłynął wniosek pana Burmistrza, związany z 
drukiem nr 256 o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad. Chodzi o przyznanie w roku 2021 dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków znajdujących się na terenie gminy Rydzyna oraz jej wysokości. Tak państwo wczoraj na 
komisji wspólnej otrzymaliście informacje, przekażemy lub nie, to od państwa oczywiście będzie 
zależało – 50 000 zł na remont kościoła w Dąbczu. A więc zaczynamy najpierw od głosowania nad 
rozszerzeniem porządku obrad o właśnie ten druk. Dobrze, Szanowni Państwo, kto z radnych jest za 
rozszerzeniem porządku obrad o druk nr 256? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jeszcze Marcin. Dobrze, Szanowni Państwo, informuję, 
że porządek obrad został rozszerzony o właśnie ten druk 256, 13 radnych było za. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały na druku nr 256.  
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 

Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad i pozwolę sobie go odczytać: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna”. 
4. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 wykonaniem uchwał Rady. 
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy. 

1) Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy. 
2) Dyskusja nad raportem o stanie gminy. 
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum 

zaufania - druk nr 247. 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania   

   budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok: 
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1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok 
wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego. 

2) Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok. 
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia  
i objaśnieniami. 

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 
rok. 

5) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. 

6) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok. 
7) Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  
i Gminy Rydzyna za 2020 rok – druk nr 248, 

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok – druk nr 249. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 250, 
b) określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy – druk nr 251, 

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2021/2022 – druk 
nr 252, 

d) wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 
Tworzanki – druk nr 253, 

e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 254, 
f) zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021-2036 ze zm. 
– druk nr 255, 

g) przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna 
oraz jej wysokości – druk nr 256. 

10. Przyjęcie interpelacji radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
12. Zapytania i wolne głosy. 
13. Zakończenie obrad Sesji. 

Czy państwo radni macie uwagi lub pytania do tego porządku? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję, że 
jednogłośnie porządek, który przed chwilą przedstawiłem został przyjęty i sesja będzie prowadzona 
właśnie według tego porządku obrad. 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
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Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 

 

3. Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna”. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na początku, mamy tutaj gościa specjalnego, pan Zdzisław 
Mróz jest bratem pana Wacława Mroza, który za chwileczkę pośmiertnie zostanie oznaczony najwyższy 
naszym oznaczeniem, czyli Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna. Dlatego bardzo proszę o powstanie. 
Szanowni państwo, bardzo przepraszam, faktycznie pan Lech Walczak jeszcze przed sesją prosił mnie  
o to, abym udzielił głosu, dlatego właśnie to czynię, bardzo proszę.  

LECH WALCZAK: 

Witam państwa. Jako wnioskodawcy odznaczenia dla Wacka Mroza występowaliśmy nie dlatego, że 
Wacek był naszym kolegą, członkiem naszego związku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów, ale przede wszystkim, że Wacek był człowiekiem, człowiekiem, który starał się omijać różne 
bariery, aby innym pomóc. Dla niego nie było sprawy, jak to się mówi- nie do załatwienia. Wacek  
w naszej pamięci, w okresie naszej współpracy, zapisał się jako bardzo energiczny, czynny i nieustępliwy 
człowiek, dlatego panie Przewodniczący Rady, panie i panowie radni, panie Burmistrzu dziękuję, że 
miałem okazję poprzez Wacka was spotkać, poznać was, a przy okazji bym powiedział mogliśmy 
wspólnie realizować pewne założenia i plany. Szanowni Państwo, nie chcę przedłużać, bo ja rozumiem, 
że są też pilne sprawy, ale jestem zobowiązany podziękować panu Przewodniczącemu Rady i panu 
Burmistrzowi za to, że wspomagają zarówno jedno jak i drugie koło w Rydzynie, jeżeli posiadają środki 
wolne, których nie ma. Też potrafią pomóc inne działania społeczne, dlatego w imieniu bym powiedział 
seniorów, przepraszam, seniorek i seniorów Gminy Rydzyna, jak również Starostwa Leszczyńskiego  
i w imieniu własnym dziękuję panom za współpracę i za przychylne stanowisko do wszystkich ludzi 
starszych, potrzebujących pomocy. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję i cześć pamięci Wacka. Kłaniam się.  

WRĘCZENIE ODZNACZENIA „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY RYDZYNA” 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, 10 - minutowa przerwa.  

Po przerwie… 

Witam serdecznie po przerwie. Przed przerwą zakończyliśmy na punkcie 3- wręczenie odznaczenia 
Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyny. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej. 

Punkt zdjęty z porządku obrad. 
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5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  
w okresie międzysesyjnym. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni państwo, sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Rydzynie. Informacja dotyczy okresu pomiędzy XXXII, a XXXIII Sesją Rady Miejskiej.  

- 30 maja podczas Mszy  Świętej z Burmistrzem Kornelem Malcherkiem wręczyliśmy odznaczenie 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” dla Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, które od 100 lat pełnią 
posługę na terenie Rydzyny. Jednocześnie siostra Daniela otrzymała osobne wyróżnienie na wniosek 
mieszkańców Rydzyny.  

- Również 30 maja, na strzelnicy w Rydzynie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie zorganizowało VI 
Turniej Strzelecki o Ryngraf Św. Trójcy, wraz z burmistrzem wręczyliśmy trofea strzeleckie zwycięzcom.  

- 2 czerwca, wraz z delegacją Stowarzyszenie Emerytów Złota Jesień oraz Samorządu Mieszkańców, 
brałem udział we Mszy świętej dziękczynnej z okazji jubileuszu setnych urodzin pani Wandy 
Radziejewskiej. 9 czerwca Koło nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rydzynie 
zorganizował pierwsze od wielu miesięcy uroczyste spotkanie, na które wraz z Burmistrzem zostaliśmy 
zaproszeni.  

- 18 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie drogi, na tak zwanej na Małej Kłodzie, budowa 
współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego, czyli Rządowego Fundusz Rozwoju 
Dróg, na kwotę 1 000 253 zł. Przepraszam, 1 253 408 zł i 2 gr oraz budżetu Gminy Rydzyna. Dziękuję 
wszystkim radnym za to, że przybyli na tą uroczystość, za uczestnictwo.  

- W tym samym dniu wyraz z Burmistrzem brałem udział w uroczystym zakończeniu Przedszkola 
Kolorowy Wiatraczek. Uroczystym zakończeniu dla dzieci z grupy Muchomorki. 

- W wyżej wymienionym okresie odbyły się posiedzenia komisji branżowych i tak: 9 czerwca Komisja 
Rewizyjna obradowała. Tematem tego spotkania była analiza wydatków finansowych przeznaczonych 
do remont świetlic, hal sportowych i innych placówek, będących własnością Gminy Rydzyna oraz 
analiza przebiegu prac projektowych i statusu realizacji zadań inwestycyjnych, związanych z rozbudową 
kanalizacji gminy. 16 czerwca odbyła się Komisja Rolnictwa, wyjazdowa. Wyjazd do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. 21 
czerwca Komisja Budżetu i Finansów, analiza udzielonych dotacji z budżetu gminy w roku 2020.  

- Wraz z pracownikami urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiejszej sesji, dokonałem wstępnej ich oceny 
oraz w poniedziałki zacząłem pełnić dyżury, na których przyjmuje mieszkańców gminy oraz uczestniczę 
w spotkaniach dotyczących bieżących spraw gminy. Czy jakieś pytania do podanego sprawozdania? Nie 
widzę zgłoszeń, więc przychodzimy do punktu kolejnego. 

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

Sprawozdanie Burmistrza w załączeniu protokołu. 
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Ad 7. 
 

Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy. 
 

Ad 7.1. 
 

Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy. 
 

Burmistrz MiG pan Kornel Malcherek poinformował, że raport został szczegółowo przedstawiony 
Radzie Miejskiej na poniedziałkowym wspólnym posiedzeniu Komisji. Został również opublikowany na 
stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
Przewodniczący Rady pan Roman Skiba poinformował, że na podstawie art. 28 aa ust. 7 ustawy  
o samorządzie gminnym nikt z mieszkańców nie złożył pisemnego zgłoszenia o zamiarze zabranie głosu 
w dyskusji. O takiej możliwości mieszkańcy byli poinformowani poprzez stronę internetową Urzędu.  
 

Ad 7.2. 
 

Dyskusja nad raportem o stanie gminy. 
 
Przewodniczący Rady pan Roman Skiba otworzył dyskusję nad raportem o stanie gminy. Jednocześnie 
zapytał, czy będą podejmowane przez gminę działania celem rozwiązania problemu związanego 
niedoborami wodą i czy ten problem zdaniem pana Burmistrza będzie długotrwały.   
 
Odpowiedzi w tym temacie udzielił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak, który powiedział, że 
temat ten jest złożony i znany w Gminie. Wiceburmistrz przedstawił podejmowane działania w tym 
zakresie. 
 
Przewodniczący Rady pan Roman Skiba zapytał, czy są inne głosy w dyskusji. Innych głosów nie było. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady pan Roman Skiba zamknął dyskusję nad raportem  
o stanie gminy. 
 

Ad 7.3. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum zaufania - 
druk nr 247. 

 
Przewodniczący Rady pan Roman Skiba odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  
Uchwała został podjęta 12 głosami za perzy 1 głosie przeciw. 
 
Uchwała przyjęła Nr XXXIII/246/2021. 
 
Wyniki głosowania 
TAK: 12, NIE: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (12) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 



7 
 

Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 
Marcin Urbanowicz 
NIE (1) 
Piotr Patek 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 
 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  

za 2020 rok: 
 
8) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok 

wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, podpunkt pierwszy - przedstawienie 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020, wraz ze sprawozdaniami 

finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego. Panie Burmistrzu, bardzo proszę.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, budżet 2020 roku został zrealizowany na 

wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak  i wydatków, dochody Gminy przekroczyły 

wielkość nominalną ponad 59 mln złotych, a wydatki ponad 49 mln złotych. Był to kolejny bardzo dobry 

rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2020 r. wyniosły 59,4 mln złotych i były  

o 18,55 % wyższe niż w 2019 roku. Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją 

ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dużym źródłem dochodów były środki w ramach 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6,7 mln 

złotych, z czego 6 mln złotych to dofinansowanie do najważniejszego zadania inwestycyjnego obecnej 

kadencji samorządowej tj. przebudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Gmina planuje wydatki z tego 

funduszu w 2021 roku. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu 

do roku 2019 wzrosły o 11,57% i wyniosły 10,3 mln złotych. Dla porównania w 2019 roku wpływy  

z tego tytułu wyniosły 9,2 mln złotych, a w 2018r. - 7,7 mln złotych. Wydatki w 2020 r. wyniosły 49,3 

mln złotych i były wyższe o 4,71% niż w 2019 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 

9,68% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 4,77 mln złotych. Inwestowano  

w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli 

wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 17,7 mln zł, to 

wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 15,12%. 

Największymi zadaniami w ubiegłorocznym budżecie były zadania w obszarze gospodarki wodno-

ściekowej tj.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, 

Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa)”. Gmina na to zadanie w 2020 r. zaplanowała wydatki w kwocie 1,18 

mln złotych. Prace zakończono i inwestycję wyniosła łącznie kwotę 1.0 mln złotych. Drugim zadaniem 

w tym zakresie była „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie 

ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Gmina na to zadanie  

w 2020 r. zaplanowała wydatki w kwocie 1.100 tys. złotych. Prace zakończono i inwestycję przyjęto na 

stan w IV kwartale na łączną kwotę 876 tys. złotych.  W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki 

na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała 
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współpracę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie umowy z dn. 13.01.2020 r. w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej, 

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice oraz przebudowa drogi 

powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka. W tym celu zawarte było porozumienie co do finansowana 

tych zadań. Na drogę w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej udzielono pomoc finansową w kwocie 125 tys. 

złotych, na budowę chodnika w m. Tworzanice w kwocie 50 tys. złotych oraz na przebudowę drogi 

powiatowej w m. Tarnowa Łąka w kwocie 50 tys. Złotych. Powiat Leszczyński w dn. 27.01.2021 r. złożył 

stosowne rozliczenie otrzymanych kwot dotacji (dotacje rozliczone zostały w 100%). Samorząd 

realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2020 

r. na rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały przebudowy dróg gminnych m.in. w Rydzynie (ulice: 

Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego – II etap – zadanie w ubr. zostało zakończone w 

I kwartale w kwocie 437 tys. złotych) oraz przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda w kwocie niecałe 9 

tys. złotych. Ostatnie zadanie ujęte jest w WPF i zakończenie zaplanowane na koniec maja 2021r.  

i będzie to jedno z większych zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 1,2 mln złotych oraz kwotę 719 tys. złotych z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 (RFIL) – całość nakładów na to zadanie szacuje się na poziomie 2,3 mln złotych. Z zadań 

jednorocznych w rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały zadania: budowa chodnika na zapłociu 

w Kłodzie, parking w Rojęczynie, przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (strefa przemysłowa), przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, prace projektowe na 

przebudowę dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyna 2000” oraz przebudowa zjazdu na drodze gminnej w 

m. Kaczkowo na łączną kwotę 376 tys. złotych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Moraczewo, Pomykowo, Robczysko, Rojęczyn, 

Tarnowa Łąka, Tworzanicach, Tworzankach oraz Kaczkowie za kwotę 622 tys. złotych. Gmina na drogi 

w Kaczkowie, Pomykowie, Dąbczu, Robczysku, Rojęczynie, Moraczewie oraz Tarnowej Łące otrzymała 

pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 

121,9 tys. złotych (zgodnie z umowa nr 83/2020 z dn. 13.08.2020 r.). W ubiegłorocznym budżecie 

zrealizowano kwotę 490 tys. złotych na cztery zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego  

i ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowane zadania obejmują wsparcie finansowe dla Policji na zakup 

radiowozu w kwocie 33 tys. złotych, dla Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochód w system 

piany sprężonej CAFS w kwocie 7 tys. złotych oraz dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Dąbcze w kwocie 450 tys. Złotych. Znaczną część budżetu po stronie wydatków 

przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 

18,0 mln złotych tj. 36,57% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych 

zadań z budżetu państwa wyniosły 16,9 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał 

zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,2 mln złotych. W ocenie realizacji budżetu 

należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba 

zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 roku Gmina 

Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1,1 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na 

poziomie 1.7 mln złotych w tym 273 tys. złotych stanowiły wolne środki art.217 ustawy o finansach 

publicznych, a planowane rozchody wynosiły 9,1 mln złotych i zostały wykonane w wysokości 9,1 mln 

złotych, z czego 1,1 mln złotych na spłatę obligacji komunalnych oraz prawie 8,0 mln złotych są to 

rozchody na inne cele „lokaty”. Kwota rozchodów na inne cele pochodzi ze środków z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych. 

Dziękuję bardzo.  

9) Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za 2020 rok. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Szanowni państwo, jeśli chodzi o podpunkt drugi, opinie Komisji 

Rady, to w imieniu Przewodniczących komisji branżowych chciałbym poinformować Państwa, że 

budżet został zaopiniowany pozytywnie, wraz ze sprawozdaniami finansowymi.  

 
10) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia  
i objaśnieniami. 

 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, przechodzimy do punktu trzeciego - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę 

pana Skarbnika o zabranie głosu.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni goście. Uchwała Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia bieżącego roku w sprawie wyrażenia opinii  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna za rok 2020, wraz z informacją o stanie mienia 
jednostki i objaśnieniami. Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 
wyznaczony Zarządzeniem nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  
1 kwietnia roku bieżącego, w osobach Przewodnicząca - Danuta Szczepańska, członkowie - Zdzisław 
Drozd, Beata Rodewald - Łaszkowska, działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Rydzyna 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego i objaśnieniami opinię pozytywną i tutaj jest uzasadnienie, każdy z Państwa ma to 
uzasadnienie też przed sobą, ale ja tu kluczowe sentencje tego uzasadnienia, jeżeli pan Przewodniczący 
pozwoli odczytam. Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było 
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia. Skład Orzekający przed 
wydaniem opinii zapoznał się także z uchwałą budżetową, według stanu na koniec grudnia, uchwałą  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, ze sprawozdaniami budżetowymi 
jednostki za rok 2020. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową, stanowiącą objaśnienia do 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz część tabelaryczną. W części tabelarycznej przedstawiono 
plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W części 
opisowej przedstawiono realizację dochodów budżetowych, w tym dochodów bieżących  
i majątkowych. Przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono objaśnienia, 
dotyczące wykonania dochodów i wydatków, a także odniesiono się do odstępstw od planu w realizacji 
dochodów i wydatków. W sprawozdaniu przedstawiono też informacje dotyczące przychodów  
i rozchodów budżetu. W sprawozdaniu opisano zmiany w planie wydatków na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w skrócie są to środki 
unijne, zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ocenie Składu Orzekającego, przedłużone 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 spełnia wymogi określone w artykule 261 ust. 1 pkt 1 
oraz w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. I tutaj potem już mamy tę analizę, która częściowo 
oczywiście pokrywa się z danymi, które przedstawił Burmistrz, a także ja państwu też szeroko tę opinię 
prezentowałem na Komisjach branżowych, także Panie Przewodniczący, przechodząc już do 
ostatecznej sentencji tej opinii Składu Orzekającego. Skład odniósł się również do załączonej informacji 
o stanie mienia komunalnego, która została opracowana z zachowaniem postanowienia art. 267 ust. 1 
pkt 3 ustawy o finansach publicznych.  W informacja o stanie mienia, w pkt 3 „Dane o dochodach 
uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania 
posiadania” nie wykazano dochodów z rozdz. 02095 § 0750 w kwocie 5.373,81 zł, dochodów z rozdz. 
75412 § 0870 w kwocie 8.285,00 zł oraz dochodów z rozdz. 90095 § 0870 w kwocie 4.600,00 zł. 
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Dochody w kwocie 5 373 zł, są to dochody z tytułu tutaj najmu składników majątkowych, które gmina 

otrzymuje od kół łowieckich. Wykazane zostało to w sprawozdaniu, a pominięto w tym informacji  

o stanie mienia oraz dochodów w rozdziale 754. Dochody w kwocie 8285 zł, są to dochody z tytułu 

sprzedaży przez gminę samochodu, tego starego strażackiego OSP Dąbcze. Trafił on do jednostki 

bodajże ze Śremu, także to również w sprawozdaniu było wykazane, a zabrakło tego w informacji  

o stanie mienia i ostatnie tutaj dochody, które nie zostały wykazane w tej informacji w kwocie 4600 zł, 

dotyczą dochodów, które gmina uzyskała z tytułu sprzedaży przyłącza energetycznego dla ENEI i tak to 

dziś działa. To również zostało przez nas niewykazane w tej informacji, a wykazane w sprawozdaniu. 

Mając powyższe na uwadze, postanowił jak w sentencji: Przewodnicząca Składu Orzekającego. Od tego 

służyło nam odwołanie, z którego nie skorzystaliśmy, bo tak jak wcześniej powiedziałem, opinia jest 

pozytywna, bez uwag ani zastrzeżeń. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję i gratuluję panie Skarbniku.  

 
11) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 

2020 rok. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę, kolejny punkt - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta  

i Gminy Rydzyna. Głos zabierze pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jan Nawrotkiewicz.  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ RADNY JAN NAWROTKIEWICZ: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rydzyna 

występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,  

w związku z wydaniem pozytywnej z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok.  

W głosowaniu nad wydaniem pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok, które odbyło się  

w dniu 6 maja 2021 roku, obecni członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali następująco: obecnych na 

posiedzeniu 5 członków Komisji głosowało jednogłośnie za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania 

budżetu. W głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu 

wykonania budżetu Miasta i Gminy, członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali za udzieleniem 

absolutorium - czteroma głosami za, przy jednym głosie przeciw. Szczegółowe uzasadnienie wniosku 

znajduje się w Biurze Rady. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 
 

12) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, przedstawię w tej chwili Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, dotyczą wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2020. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 

wyznaczony Zarządzaniem nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 
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kwietnia 2021 roku ze zmianami, w osobach: Przewodnicząca - Danuta Szczepańska, członkowie: 

Zdzisław Drozd, Beata Rodewald- Łaszkowska, działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137)  

w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rydzyna  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z wykonania budżetu gminy za 2020 

wyraża następującą opinię: zapis art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na komisję 

rewizyjną obowiązek dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tą 

ocenę wystąpienia do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium 

burmistrzowi. W myśl przepisu art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, wniosek 
w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Z przepisu art. 270 ust. 2 
wynika natomiast, że komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby 
obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy  
(tj. informację o stanie mienia). 
W dniu 7 maja 2021 r. do tutejszej Izby doręczono w systemie e-Nadzór Wniosek Komisji Rewizyjnej  
z dnia 06 maja 2021 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Rydzyna za rok 2020 został skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rydzyna, 
zawiera uzasadnienie oraz został podpisany przez wszystkich (pięciu) członków Komisji Rewizyjnej.  
Z sentencji wniosku wynika, iż pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2020 rok przyjęto 
jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rydzyna natomiast 
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna przyjęto czterema głosami za, przy jednym glosie 
przeciwnym. Z uzasadnienia wniosku wynika, że został on sformułowany po rozpatrzeniu: 
sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia 
komunalnego. Komisja Rewizyjna (co wynika z uzasadnienia wniosku) dokonała analizy wykonania 
budżetu za 2020 rok a następnie odniosła się do ogólnych kwot planu i wykonania dochodów i 2 
wydatków budżetu ze wskazaniem na wynik budżetu. Odniosła się również do realizacji planu 
przychodów i rozchodów budżetu. W zakresie dochodów i wydatków Komisja odniosła się do poziomu 
realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w ujęciu procentowym. W zakresie 
wydatków Komisja przeanalizowała realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok.  
W ramach oceny zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zapoznano się ze strukturą zobowiązań krótko 
i długoterminowych oraz z ich spłat. 
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe w zakresie: bilansu z wykonania budżetu na 
dzień 31.12.2020 r., bilansu jednostek budżetowych za rok 2020, rachunku zysków i strat oraz funduszu 
jednostki. Z uzasadnienia wynika, że Komisja przeprowadziła kontrole i szczegółowe analizy w Urzędzie 
Miasta i Gminy. Tematyka kontroli i analiz dotyczyła następującej problematyki: 
1. Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 
2. Analiza wydatków finansowych przeznaczonych na remonty świetlic, hal sportowych i innych 
placówek będących własnością Gminy Rydzyna. 
3. Analiza przebiegu prac projektowych i statusu realizacji zadań inwestycyjnych związanych  
z rozbudową kanalizacji sanitarnej Gminy. 
4. Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 
5. Analiza i kontrola wydatkowania środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Gminy 
w 2020 r. 
6. Analizy wydatkowania środków finansowanych z budżetu Gminy w 2020 r. przez jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie Gminy Rydzyna . 
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7. Analiza informacji na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w 2020 roku. 
W konkluzji dokonanej oceny Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie przez Radę Miejską absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r. Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Gminy Rydzyna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna  
z wykonania budżetu gminy za 2020 r. jest należycie uzasadniony. Przewodnicząca Składu 
Orzekającego: Danuta Szczepańska 

 
13) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  

za 2020 rok. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni państwo, otwieram dyskusję nad sprawozdaniami z wykonanie budżetu Miasta i Gminy 

Rydzyna. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania do pana 

Burmistrza? Wszystko zostało wyjaśnione, na poszczególnych Komisjach, również komisji wspólnej. 

Państwo radni otrzymaliście sprawozdanie wcześniej. Jeżeli nie ma zgłoszeń, to zamykam dyskusję  

i teraz właśnie jest czas na druki.  

14) Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

• zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok – druk nr 248. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Rozpoczynamy, uchwała na druku nr 248, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2020. Podstawa prawna - § 1, po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2020, wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za rok 2020 zatwierdza się wyżej wymienione  sprawozdanie. § 2, uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki  

i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 13 

głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXIII/ 247/2021.  

Wyniki głosowania 

TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

TAK (13) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 

Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 

Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (2) 

Emilia Kraśner, Julian Kruczek 

 

• udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 rok – druk nr 249. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Dobrze, kolejny druk - druk numer 249. Jeśli chodzi o dzisiejszą Sesję, najważniejszy, czyli absolutorium. 

Szanowni Państwo, uchwała na druku nr 249 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2020. Podstawa prawna, 

§ 1 udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Rydzyna za rok 2020. § 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do 

głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze pan radny Leszek 

Skrobała. Dobrze, Szanowni Państwo informuję, że pan Burmistrz uzyskał absolutorium - 12 głosami 

za, przy jednym przeciw. Uchwała przyjmie numer XXXIII/ 248/2021.   

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 

Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIE (1) 

Piotr Patek 

NIEOBECNI (2) 

Emilia Kraśner, Julian Kruczek 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Burmistrzu, po pierwsze gratuluję... Szanowni Państwo, można powstać, jeżeli tak... bardzo bym 

prosił. Panie Burmistrzu, jest to chyba siódme moje, to taka bardzo podniosła chwila. Gratuluję panie 

Burmistrzu udzielenia absolutorium. Absolutorium to nie tylko rzecz, która tak naprawdę wpływa na 

całokształt naszej gmin, ale również praca i współpraca z nami, czyli radnymi Rady Miejskiej. Gratuluję 

pana współpracownikom - panu Skarbnikowi, panu Wiceburmistrzowi. Jak Państwo zauważyliście, RIO 

nie miało żadnych uwag, więc budżet był klarowny, zrealizowany tak, jak po prostu były zamierzenia. 

Jeszcze raz wszystkiego dobrego i życzę kolejnych lat współpracy dla dobra mieszkańców. Dziękuję 

bardzo.  Proszę usiąść. Rozumiem, że pan Burmistrz chciałby zabrać głos. Bardzo proszę.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Dziękuję, bardzo panu Przewodniczącemu, że pozwolił mi zabrać głos. Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować panu Przewodniczącemu, radnym Rady 

Miejskiej, bo jak to pan Przewodniczący podkreślił, jest to bardzo dobra współpraca i mówimy jednym 

głosem, tak? Panie Przewodniczący, to co mówiłem na otwarciu drogi, decyzje odpowiedzialne, 

odważne, które pan Przewodniczący plus Rada Miejska podejmujecie, czy na dyżurach przychodzi pan 

Przewodniczący co poniedziałek, czy tutaj ze mną, czy z moimi współpracownikami rozmawiamy, 

dyskutujemy niejednokrotnie, czy też różne mamy zdania, to są odrębne zdania, ale zawsze 

dochodzimy do konsensusu, bo na tym to polega, żeby dyskutować i mówić jednym głosem. Jeszcze 

raz panu Przewodniczącemu i Wysokiej Radzie serdecznie wam moi drodzy dziękuję. Dziękuję moim 

współpracownikom, panu Skarbnikowi, panu Wiceburmistrzowi i Sekretarzowi w jednej osobie, 

pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Jest pani Patrycja, która zawsze z nami jest, ale tych 

pracowników, których nie ma, im również serdecznie dziękuję. Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej wraz ze współpracownikami, pani Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, której tutaj nie 

ma, ale pracownicy są, bo tam pan Sławek, który zawsze również z nami jest na Sesjach. Dyrektorom 
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szkół, współpracownikom, nauczycielom, sołtysom, radom sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczym Strażom Pożarnym, klubom sportowym, stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom 

społecznym, a co najważniejsze mieszkańcom, którzy nas wybrali i nam zaufali. Wszystkim serdecznie 

dziękuję, bo to jest nasz wspólny sukces, nie mój, ale mówię, nasz tutaj wspólny sukces. Szanowny 

panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado, Szanowni Państwo, trochę powiem tak, że przez ten 

rok trochę się działo. I tutaj tak, jak wspomniałem w raporcie, gmina się rozwija, a to jest najważniejsze. 

Budowa szkoły - 6 000 000 zł, środki z Rządowego Funduszu, od pana premiera i to bardzo cieszy,  

że w końcu nasze dzieci, pociechy będą za rok, mam nadzieję, a wszystko idzie w dobrym kierunku, 

chodzić do nowej szkoły. Patrzę na pana Dyrektora z Dąbcza, nie zapominamy również tutaj o szkole 

Dąbieckiej. No i Kaczkowo, to wiemy, remonty - dach, schody i tak dalej i tak dalej. Bezpieczeństwo na 

drogach-  niedawno to co wspomniałem, otwieraliśmy drogę na Małej Kłodzie - ponad 1 000 000 zł, 

(60% -  1,2 miliona dofinansowania) również tutaj z Rządowego Funduszu. Niedawno byliśmy z panem 

Skarbnikiem i to też wspomniałem, odbierać czek u pana Wojewody na 1 000 000 zł, ponad 1 400 000 

zł Budowa nowej biblioteki, również dofinansowanie ponad 1 000 000 zł, 500 000zł  dofinansowania, 

samochód OSP Dąbcze. Szanowni państwo, no i również współpraca z Powiatem, droga - mamy Małą 

Kłodę, umowa podpisana na dużą na Dużą Kłodę, to jest droga powiatowa, ale powtórzę tu słowa pana 

Skarbnika, te pieniążki zostają w Gminie Rydzyna, bo miejscowość Kłoda mieści się w Gminie Rydzyna 

i tutaj też my dokładamy 1 000 000 zł, ale resztę dokłada Powiat Leszczyński. To miałbym wszystko 

tutaj z najważniejszych inwestycji i jeszcze raz serdecznie dziękuję, panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado - dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję panie Burmistrzu. Zanim przejdziemy do punktu kolejnego ogłaszam 5 minutową przerwę. 

 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 250. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przed przerwą zakończyliśmy na punkcie 8 - podjęcie uchwał w sprawie, rozpoczynamy od druku 250. 

Bardzo proszę pana Wiceburmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Panie Burmistrzu, druk 250, 

bardzo proszę.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, druk 250 i 253 tyczy się tej samej nieruchomości. Jak 
Państwo radni wiecie, mamy nieruchomość, która do tej pory jest dzierżawiona przez Koło Łowieckie 
Gwizd, przy ulicy Łopuszańskiego, jest to nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, 
chcielibyśmy tą nieruchomość w najbliższym czasie zbyć. Natomiast, też szukaliśmy takiego miejsca dla 
koła łowieckiego, żeby mogło również mieć swój kawałek gruntu. Taka działka jest w miejscowości 
Tworzanki, stąd też wniosek Koła Łowieckiego Gwizd o dzierżawę bezprzetargową, natomiast druga 
część tej działki, akurat dotycząca druku 250, tyczy się dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę, 
który częściowo zrezygnował na rzecz Koła Gwizd z części tej nieruchomości i żeby też zachować 
ciągłość tej dzierżawy, dlatego prośba do państwa radnych, tamtą umowę rozwiązaliśmy za 
porozumieniem stron, natomiast żeby zachować się również fair w stosunku do tej osoby, prośba  
o podjęcie stosownej uchwały, żeby również tą mniejszą części nieruchomości przeznaczyć dla 
dotychczasowego dzierżawcy na okres 5 lat. To się tyczy druku nr 250, natomiast 253 tyczy się Koła 
Łowieckiego Gwizd na cele statutowe. Jeżeli są pytania, służę odpowiedzią.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję panie Burmistrza za informację, za przedstawienie projektu. Bardzo proszę, pytania? Nie ma. 
Dziękuję bardzo, a jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Druk numer 250, bardzo proszę 
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo, informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła 
jednogłośnie, 13 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXIII/249/2021.  
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 

 
b) określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy – druk nr 251. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk, druk numer 250, bardzo proszę o przedstawienie... Przepraszam, 251, bardzo proszę  
o przedstawienie pana burmistrza.  
 
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
 
Panie Przewodniczący, dotyczy de facto ten projekt uchwały zmiany druku wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego. Na 3 miesiące zawsze taki dodatek mamy możliwość udzielić 
gospodarstwom domowym. Też prośba pani dyrektor, żeby stosowną uchwałę podjąć, zgodnie  
z projektem i z nowym drukiem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na kolejny okresy. 
Dziękuję bardzo.  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy jakieś pytania do tego projektu? Tak jak pan burmistrz wspomniał, pani dyrektor na Komisji 
Wspólnej przedstawiła nam szczegółowo właśnie tą uchwałę, więc wszystkie wątpliwości zostały 
rozwiane. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie 
przycisku. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna osoba. Dziękuję. Szanowni Państwo, informuję Wysoką Radę, 
że uchwała przeszła jednogłośnie, 13 głosami za. Uchwała przyjmuje numer XXXIII/250/ 2021.  
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
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Emilia Kraśner, Julian Kruczek 
 

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2021/2022 – druk 
nr 252. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Druk nr 252 również panie burmistrzu proszę o przedstawienie.  
 
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
 
Projektu uchwały na druku 252 dotyczy określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna 
na rok szkolny 2021/22. Jednym z obowiązków gminy jest dowożenie dzieci, w tym dzieci 
niepełnosprawnych, do placówek oświatowych. Jeżeli to się odbywa poprzez transport prywatny, 
potrzebujemy również mieć cenę paliwa. Ta średnia cena została określona na podstawie dwóch stacji 
benzynowych, które funkcjonują na terenie Gminy Rydzyna i to co mają państwo w paragrafie  
1 dotyczy średniej jednostki paliwa, według której będziemy rozliczać koszty dowozu dzieci w roku 
szkolnym 2021/2022. Dziękuję bardzo.  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję wysoką radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie, 13 głosami za. Uchwała przyjmuje numer XXXIII/251/2021. 
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 
 

d) wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej  
w obrębie Tworzanki – druk nr 253. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Druk numer 253, pan burmistrz również przedstawił przed chwileczką, więc przechodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze jedna osoba. Dziękuję 
bardzo. Informuję wysoką radę, że uchwała przeszła jednogłośnie, 13 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer XXXIII/252 /2021.  
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 
Tworzanki - druk nr 253,.  
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 
 
 

e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 254. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do uchwał budżetowych. Panie skarbniku, bardzo proszę - druk nr 254 wraz 
autopoprawką.  
 
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 
 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, druk nr 254, ten z autopoprawką, który mieliście 
omawiany na Komisji Budżetu, jak również na Komisji Wspólnej. Jest to bym powiedział istotna zmiana, 
zwiększa dochody i wydatki w kwocie 470 000 zł, na plus można powiedzieć, że mimo jest to też rok 
kolejny gdzieś pandemiczny, czy covidowy. W dalszym ciągu dwie takie pozycje, które zawsze są, jak to 
się mówi - najbardziej newralgiczne na różne wahania rynku. Pierwsza to jest sprzedaż mienia i tutaj, 
na dzisiaj tą sprzedaż mienia mamy dziś na dobrym poziomie, w granicach 500 000 zł już wykonaną  
i dlatego znając chociażby to, co państwo żeście przegłosowali, czyli ta działka na Łopuszańskiego, którą 
Koło „Gwizd” zwolniło plus tutaj jeszcze trzy działki, na ulicy Wolności mamy bodajże też jedną, czy 
dwie działki, na ulicy Prusa, na Osiedlu Rydzyny 2000, także mamy około 6 działek, także ten plan  
w kwocie zwiększenia o 150 000 zł do wysokości 1 000 080 zł powinien zostać zrealizowany. Oprócz 
tego, zwiększamy dochody z tytułu opłat lokalnych, przy czym są to opłaty adiacenckie, tutaj też na 
dobrym poziomie udało się część zaległości polikwidować i mamy możliwość też dołożenia kwoty 
50 000 zł po stronie planu. Również, na dzisiaj powiem tak, że podatek CIT, wstępnie na półrocze mamy 
zrealizowany gdzieś w granicach około 500 000 zł, między 500 000 a 600 000 zł, czyli to zwiększenie  
o 200 000 zł jest realne, tym bardziej, że to drugie półrocze zawsze w tym zakresie jest lepsze. Oprócz 
tego 10 000 zł wprowadzamy na te zadania covidowe, środki otrzymaliśmy tutaj od Wojewody 
Wielkopolskiego, tutaj na organizacyjne sprawy techniczne, to co Państwu mówiłem, żeby szczególnie 
w kategorii osób +60, promować ideę szczepień i tutaj na pewno w tym trzecim kwartale, na wszelkich 
tutaj możliwych festynach, spotkaniach kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń emerytów, ewentualnie 
dożynek, bo wiem, że niektórzy pytają, czy dożynki organizować, czy nie, będziemy te szczepienia 
promować. W reżimach już te spotkania się odbywają, będą się odbywać, także te 10 000 na tę 
promocję mamy i na pewno będziemy też tę idę, szczególnie w tej grupie, którą Wojewoda wskazał tj. 
+60 namawiać do tych szczepień. Oprócz tego, to co tutaj pan burmistrz Bartkowiak powiedział, żeśmy 
tutaj z burmistrzem podpisali umowę na „Czyste powietrze”. Gmina weszła do tego programu. 
Będziemy te wnioski od mieszkańców przyjmować, wspomagać w  wypełnianiu tych wniosków. 
Otrzymaliśmy na ten cel, na ten moment 9 000 zł na zorganizowanie stanowiska pracy na ten cel i 50 
000 zł otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na prace remontowe w ramach 
„Kulisy Kultury” - na poprawę infrastruktury, szczególnie tej sali i tego środka i to, co planujemy 
wykonać, to wymiana tych dwóch okien, tych dużych i również te drzwi, tutaj te, które mamy. Pani 
dyrektor uzyskała pozwolenie już od Konserwatora Zabytków i wymiana, o ile się nie mylę, płytek tych 
w korytarzu. One są trudne w utrzymaniu bym powiedział i faktycznie, gdzieś tam po wykonaniu 
remontu tego środka, te płytki nie były wymieniane i to widać. To też ma być w tej kwocie. Planujemy, 
że te prace zamkną się kwotą, ewentualnie jakieś prace dodatkowe, do kwoty 100 000 zł. 50 000 zł od 
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marszałka i jest to 50%. Jeżeli będą prace mniejsze, to dotacja od Marszałka też będzie umniejszona. 
Proszę Państwa, również to, co na komisjach mówiliśmy. W związku z oszczędnościami przetargowymi 
na ulicy Łopuszańskiego i Czarneckiego - 200 000 zł, przeznaczyliśmy  wcześniej na ulicę Ferrariego  
i Kilińskiego i tutaj w najbliższych dniach Burmistrz Rydzyny zawrze stosowne umowy z wykonawcami 
i tu jest termin prac do końca września i pozostałą część tych oszczędności planujemy przeznaczyć na 
drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Oprócz tego, przeznaczamy część rezerwy ogólnej i oświatowej 
na zwiększenie prac na budynku szkolnym, przy czym większość tych prac dotyczy tego budynku byłego 
gimnazjum, wynikających z protokołów konieczności nieprzewidzianych robót, które były na etapie 
prac projektowych, przy budynku na ulicy Wolności. O tych wszystkich elementach państwu radnym 
mówiliśmy też na Komisji Wspólnej i to, co deklarowaliśmy oczywiście tutaj dla państwa radnych te 
protokoły, na Komisję Rewizyjną będą do wglądu i do analizy. Proszę Państwa, oprócz tego jeszcze, są 
takie drobne rzeczy, gdzie w funduszu sołeckim w Maruszewie, jakieś 3 000 zł dokładamy do wiaty, bo 
ten fundusz sołecki w Maruszewie, to jest mała wieś, i ciężko to etapować, ten fundusz im po prostu 
nie starczy. Również dokładamy 3 000 zł do tej Rowerowej S5, czyli Rydzyna - Rawicz, czy Rydzyna - 
Żmigród, te prace projektowe, które prowadzi Gmina Rawicz, ale mówimy o pracach na razie 
projektowych. Również Sołectwo w Robczysku dokonało zmian w funduszu sołeckim, te zmiany 
również jakby należą do kompetencji Rady. Ostatnia rzecz, która będzie związana potem z projektem  
uchwały, co prawda tutaj zmniejszamy o 50 000 zł, bo mieliśmy pierwotnie 100 000 zł na prace 
konserwatorskie, ale jak wiemy pierwotnie tutaj nie udało się parafii zdobyć dofinansowań 
zewnętrznych i będą wykonywać te prace zabezpieczające ten zabytek, szczególnie te prace dachowe, 
gontowe, o których będziemy mówić później. Czyli najważniejsza rzecz w tej zmianie pozwala nam 
przede wszystkim na zwiększenie tych środków na budynek szkolny byłego gimnazjum, żeby na 
pierwszego września ten budynek był w pełni oddany i rozstrzygnięcie przetargu na te drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych, żeby też w tych pierwszych dniach lipca podpisać umowę, aby do 15 października 
tych 12 dróg, a jest to sporo tych dróg, wykonać. Zdecydowana większość tych dróg jest asfaltowa, 
pozostałe są z kostki brukowej. Dziękuję.  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze Państwo radni macie do tego projektu? Jeżeli nie ma, to 
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję 
bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała na druku numer 254 przeszła jednogłośnie. Uchwała 
przyjmuje numer XXXIII/ 253/2021. 
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 
 
 

a) zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021-2036 
ze zm. – druk nr 255. 

  
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Kolejny druk, 255. Panie Skarbniku, bardzo proszę o przedstawienie.   
 
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 
 
Szanowni Państwo radni, druk 255 głównie dotyczy zmiany tego przedsięwzięcia wieloletniego, jakim 
jest przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie i tak jak żeśmy mówili, planujemy 
zwiększyć nakłady o kwotę 1 000 000 zł, z czego 500 000 zł jest związane ze zwiększonym zakresem w 
tym roku i 500 000 w roku przyszłym. Także jest to, zgodnie z artykułem 231 ustawy o finansach 
publicznych zwiększanie limitów na poszczególne przedsięwzięcia, a to należy do wyłącznej 
kompetencji Rady Miejskiej Rydzyny, dlatego jest tutaj przedkładany Państwu radnym niniejszy 
projekt. Ten projekt również był procedowany na Komisji Wspólnej. Dziękuję.  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do tego projektu państwo macie? Nie ma. To przechodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie 13 głosami za. Uchwała przyjmuje numer XXXIII/254/2021. 
 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 

 
b) przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie 
Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 256. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Ostatni projekt uchwały, którym rozszerzyliśmy porządek obrad, druk 256. Bardzo proszę  
o przedstawienie pana burmistrza.  
 
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
 
Panie przewodniczący, w tym roku, w zakresie zabytków do 15 marca nie został złożony żaden wniosek 
o dofinansowanie, zarówno osób fizycznych i osób prawnych, natomiast taki wniosek został złożony 
kilka dni temu przez parafię z Dąbcza. Dotyczy on prac remontowych, pokrycia dachowego i elewacji, 
wraz z renowacją drzwi wejściowych kościoła pod wezwaniem Św. Katarzyny w Dąbczu, etap drugi.  
W ubiegłym roku środki zostały przekazane między innymi na drzwi wejściowe, natomiast problem, 
który jest i dotyczy tego obiektu zabytkowego, to przede wszystkim ten dach. Parafia zwróciła się  
z prośbą do pana burmistrza o udzielenie wsparcia finansowego. Stosowny wniosek został złożony, jest 
on kompletny, w związku z tym, poprosiliśmy Państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały, żeby 
przekazać środki finansowe w wysokości 50 000 zł na ratowanie, renowację tego zabytku. Środki te 
finansowe mamy w budżecie od początku roku niewykorzystane, tak więc w tym przypadku można je 
przeznaczyć na kościół w Dąbczu. Prośba do państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo 

proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję wysoką radę, że uchwała 

przeszła jednogłośnie, 13 głosami za. Uchwała przyjmuje numer 33/ 255/ 2021. 

 
Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, 
Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (2) 
Emilia Kraśner, Julian Kruczek 

 10. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 7, interpelacje radnych. Wpłynęła jedna interpelacja, bardzo 
proszę pana Przewodniczącego Marcina Urbanowicza o przedstawienie. 

(Wiceprzewodniczący Rady radny Marcin Urbanowicz odczytał interpelację. Interpelacja w załączeniu 
protokołu). 

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu jedenastego, 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 12, zapytania i wolne głosy. 

 

 

12. Zapytania i wolne głosy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Bardzo proszę o zgłoszenie się radnych do zadawania pytań, ewentualnej dyskusji. Jest jedno 
zgłoszenie. Głos zabierze pan radny Piotr Patek, bardzo proszę. 

Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni radni, Szanowni goście, chciałbym rozpocząć 

przede wszystkim od pogratulowania panu Burmistrzowi otrzymania absolutorium, a teraz chciałbym 

przejść do spraw, które mnie nurtują i rozpocznę od bardzo ważnej sprawy. Otrzymałem sygnał od 

mieszkańców ulicy Okrężnej, że proceder spalania plastików dzieje się obecnie w takich 

temperaturach. Ktoś nocą pali butelki, tak stwierdzili mieszkańcy, butelki, czy jakieś inne plastiki  

i proszę o to, żeby zareagować na tą sprawę. Ja interpelowałem w tej sprawie, osoba jest wyznaczona 

i chciałbym, żeby ta osoba zajęła się tą sprawą, bo jak twierdzą mieszkańcy, nie da się żyć w takich 

warunkach, gdy odbywa się spalanie plastików, nie można otworzyć okna, a wiadomo, gdy ktoś nie ma 

klimatyzacji w domu, jak to wszystko wygląda. Następna ze spraw, związana z interpretacjami, to 

znaczy bardzo mnie ucieszyła odpowiedź na interpelację wymalowania linii rozdzielających na 

skrzyżowaniu ulicy Beniowskiego z ulicą Leszczyńskiego. Dostałem tu odpowiedź, że prace nastąpią  

w miesiącu czerwcu. Bardzo się cieszę, myślę, że dojdzie to do realizacji, bo tak już nie chcę robić 

przytyku, ale spojrzałem sobie i tą interpelację pierwszy raz składałem 2 lata temu, no to już by 

wypadało to zrobić, bo myślałem, że może wstrzymali produkcję farb do malowania, ale chyba nie, bo 

na esce malują, wszędzie malują, no to raczej nie. Następna sprawa - interpretowałem w sprawie stanu 

technicznego elewacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiemy jak to wygląda, 

popękany, odlatuje tynk, elewacja bardzo nieładnie wygląda, można powiedzieć, że szpeci. Trochę nam 

pomogła ta budowa, która to  przykryła, ale to nic nie znaczy, bo jak ktoś pojedzie, to jak będzie chciał, 

to gdzieś to zobaczy, ale o co mi chodzi. Ja nie wiem, bo czytam, czytam, cieszę się, że jest odpowiedź 

sformułowana i czytam, że my znamy ten problem i go monitorujemy i oczywiście w dalszej 

odpowiedzi, że nie może być zrealizowana w tym okresie, w okresie budżetowym, bo nie było 

zaplanowanych pieniędzy w budżecie na to zadanie. Jak chciałbym przypomnieć, że jak 

interpretowałem pierwszy raz, czy drugi w tej sprawie, bo to też miałem spojrzeć, zapomniałem, ile to 

już lat trwa, cały czas była mowa, jak powiat ruszy z pracami nawierzchni ulicy Rzeczpospolitej, po 

robotach zrobimy elewację. Trochę czasu minęło no i nic się nie dzieje. Myślę, że dojdzie to do skutku. 

Teraz tak chciałbym troszeczkę dłuższą dywagację, dłużej trochę chciałem powiedzieć na temat 

absolutorium. Dlaczego nie dałem tego absolutorium? Bo mieszkańcy, wielu mieszkańców, ja też tak 

sądzę, że patrzymy na pracę Burmistrza całościowo. Na wykonanie interpelacji, które radny składa  

z danego okręgu, czy w imieniu wszystkich, z innych okręgów, czy z całej gminy, jak ktoś z mieszkańców 

się zgłosi na przykład do mnie, ale chciałem powiedzieć, bo pan Burmistrz mówi o bezpieczeństwie. 

Fajnie, że droga powstała, też się cieszę, że na Kłodzie powstała, bo była straszna ta droga, no trzeba 

powiedzieć - była straszna, dziurawa, nierówna, zagrażała bezpieczeństwu. Fajnie, że to zostało 

zrobione, a ja bym tak chciał trochę powiedzieć o bezpieczeństwie i tych interpelacjach, które ja 

zaprezentowałem i nic się z tym nie dzieje i ktoś znowu powie, że ja powtarzam. No, będę to powtarzał, 

bo to jest problem. Pierwsza sprawa - nasz kochany Rynek. Ile o tym Rynku ja już mówiłem? 

Przedstawiałem interpelacje. Zobaczcie jak Rynek wygląda... To jest Rynek miasta, pomnika historii?  

Ja myślałem, że to jest salon samochodowy albo auto komis. No tak to nie miało wyglądać, tak? 

Mówiliśmy, ja jeszcze powtórzę słowa pana Wiceburmistrza, jak kiedyś dyskutowaliśmy też, że Rynek 

będzie tonął w zieleni. Ja powtarzam - Rynek tonie w samochodach. Ja zaproponowałem rozwiązanie, 

żeby postawić parkometr, dla zwiększenia bezpieczeństwa ruch okrężny - nic się z tym nie dzieje, bo 

cały czas jestem odsyłany do Komisji, że pan Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa organizuje 

spotkanie z panem z drogówki, z komendantem policji drogowej i to nic nie daje. Dałem przykład Gminy 

Poniec, samego miasta Poniec. Dałem przykład Góry. Dałem przykład ostatni Rawicza - zamontowanie 

parkometrów na przykład w Rawiczu zostało zrobione, bo pan Burmistrz mówił, że nic nie może. Na 

podstawie Zarządzenia pana Burmistrza i nikt tu nie mówi, że jak powstaną parkometry, żeby zdzierać 
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z ludzi jakiekolwiek pieniądze, czy myto jakieś ściągać, bo mieszkańcy płacą podatki - nie, tak jak  

w innych miejscowościach jest, na przykład złotówka pół godziny, 2 zł na przykład godzina, 

niepełnosprawni wiadomo - stają, nie muszą robić opłat. Ja uważam, że to zwiększenie na pewno 

bezpieczeństwa, bo już kilka razy tu wspomniałam, że zostałem zablokowany na Rynku, nie mogłem 

wyjechać, musiałem czekać na kierowcę, który zaparkował za mną samochód i mnie zablokował. Ruch 

okrężny, tak niewiele... Ja mówię, tak niewiele trzeba. Wprowadzić nowe oznakowanie, Ile tu było 

sytuacji wyjazdów z parkingu z tej strony od urzędu na przykład, w stronę Kłody, czy w stronę Leszna, 

czy skręcania od ulicy Rzeczpospolitej na parking tu właśnie z tej strony, do urzędu i zajeżdżanie, 

podjeżdżanie, przejeżdżanie przed nosem. Przecież to jest codzienność, codzienność! Myślę, że ruch 

okrężny, bo jakoś by to udogodnił, może nie spowolnił ruch, ale by było takie udogodnienia i płynniejszy 

ten ruch, gdyby był, oczywiście oznakowanie, postawić znak ustąp, żeby to miało tak zwane ręce i nogi. 

Następna sprawa, niedaleko ulica Zamkowa... Tyle razy, ile razy ja już to mówiłem - parkowanie, jest 

zakaz zatrzymywania, postoju. Ja mówiłem, autobus, który przywozi dzieci do szkoły - przyjechać na 

parking. Nie - tą ostatnią jak otrzymałem, to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, że nie może, bo 

tam jest utrudnienie, jakby podjechał kawałek dalej i dzieci by przechodziły przez parking. To najlepiej 

niech autobus stanie tak jak teraz stoi, blokuje płynność ruchu? Jeszcze do tego rodzice, gdy 

przyjeżdżają samochodami, dzieci wychodzą z lewej strony pod auta. Super jest, bo my 

zamontowaliśmy... Słuchajcie, bo ja w ogóle dostałem odpowiedź taką: dla zwiększenia 

bezpieczeństwa, pod znakiem zakaz zatrzymywania się i postoju jest zamontowana tabliczka "nie 

dotyczy autobusów" No to ja nie wiem, jak to ma zwiększyć bezpieczeństwo wysiadających, 

wsiadających i płynność ruchu, no to ja nie wiem. Następna sprawa - ścieżka rowerowa Kłoda - 

Kaczkowo, na odcinku od Augustowa do Kaczkowa, do ronda w Kaczkowie. No proszę państwa, ja 

zapraszam, albo przyniosę i poczytajcie sobie jakie odpowiedzi. No ostatnio to jest hit, bo w ogóle, że 

czekamy na zebranie Komisji i Komisja ustali, co tam będziemy robić. No to ja nie wiem, na co my 

czekamy, że ktoś ma się zabić? Przepraszam, że tak brzydko mówię i ostro. Czy ma ktoś się połamać? 

Czy naprawdę coś musi się stać? Przecież tam jest dziura na dziurze, dziurą pogania i to jest nie tylko 

ten rok, to już jest ileś lat i cały czas, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi 

zadzwonić, bo my musimy... I oczywiście odsyłamy pisma po miesiącu, po miesiącu dostajemy i tak to 

wszystko wygląda. Następna sprawa, bardzo pięknie, że weszliśmy w program czyste powietrze. Tak 

stawialiśmy opór, ale weszliśmy w ten program. Też złożyłem interpelację w sprawie, żeby na 

budynkach należących do gminy zamontować instalację fotowoltaiczną. No to odpowiedź też 

„hiciorska” no tak sorry, że tak brzydko mówię, to jest hit, bo dostałem odpowiedź, tylko sentencje 

najważniejszą, że większość budynków należących do gminy jest wpisana do rejestru zabytków i tak na 

nasz język - i by było dużo załatwiania, między innymi u konserwatora i tak dalej. Ja mam odpowiedź, 

na papierze. No to ja nie rozumiem tego, jak to jest propozycja, że my możemy coś zaoszczędzić, tak? 

Szukamy cały czas pieniędzy i możemy zaoszczędzić na opłatach jakichkolwiek, no to jest wspaniale, 

tak? No, jest wspaniale chyba, tak? Pieniądze możemy przesunąć na inne działania w gminie, na inne 

zadania. Nie wiem dlaczego taki opór, a najbardziej mnie to śmieszy, że pan, który się tym zajmuje  

u nas w gminie, opowiadał na zebranie samorządu mieszkańców, nie wiem to było rok, 2 lata temu, to 

było jak były wybory przewodniczącego na hali chyba rok, czy... możliwe, że już pamiętam... 

Przepraszam, jeżeli... No nie pamiętam... opowiadał jakie są tego zalety, tak? Bo u siebie zamontował. 

To ja czegoś nie rozumiem, to on powinien przyjść, dusić Burmistrza, dusić Radę. No, ludzie! Następna 

sprawa, no muszę się powyżywać, no bo... to znaczy, może tak za mocno było wyżywać, chodzi mi ulicę 

Aleje Sułkowskiego, ulica Konstytucji 3 Maja. Jak ja słyszę, naprawdę i to mówią mieszkańcy, 

nazwiskami nie będę mówił, mieszkańcy ulicy Konstytucji 3 Maja, dzwonią przyjedź, zobacz i pokazują 

jak to wszystko widzą, ale wejdź do domu, tu się obsuwa, zobacz jak domy lecą, pękają, obsuwają się i 

rozmawiamy i mieszkańcy mówią - nie ma z kim gadać w Urzędzie. Tak mówią mieszkańcy. No to ja nie 

wiem, czy pan Burmistrz, czy ludzie pracujący w Urzędzie, uciekają od tematu? Nie rozumiem tego.  
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A, że druga sprawa jest taka, że my to przeciągamy w czasie, nie wiem dlaczego, bo wiemy o tym, że 

pierwsze zadania jakie trzeba będzie zrobić, to trzeba będzie zrobić kanalizację. Wiemy o tym, ale no 

niedobrze się dzieje jak mieszkańcy mówią, że nie ma z kim rozmawiać. Ulica Aleja Sułkowskiego - ja 

już kiedyś powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę, Sułkowski powinien was w nocy straszyć. Powinien 

was w nocy straszyć za to, że nadaliście nazwę ulicy rodzinie, która... to znaczy przepraszam, bo to jest 

Józefa Sułkowskiego, który był adiutantem... Ale o co tu chodzi? No, jak to wygląda? Ja nie rozumiem, 

że nie mamy pieniędzy na zrobienie tego. Dziura na dziurze, dziurę popycha. Fajnie, robimy 

oświetlenie. Ja nie mówię o nowej nawierzchni, utrzymajmy ją! Tam kiedyś był w ogóle główny wjazd 

do Zamku, my powinniśmy się tym chwalić! A tam teraz iść z turystami wstyd! Co im pokażę? Dziury? 

Wystające pręty, które są co jakiś czas wycinane? Zapadniętą płytę na moście, która została obetonowa 

tak sobie, żeby było? Nie wiem. Następna sprawa, nasze zabytki. Rydzyna, przypomnę - jest miastem, 

pomnikiem historii. Druga sprawa - powinniśmy się chwalić w mediach społecznościowych, gdzie spoza 

Rydzyny piszą - Rydzyna, miasto królewskie. A co ja mogę? Zbór po ewangelicki. My powinniśmy się 

tym chwalić, my powinniśmy go pokazywać. Tam powinny się organizować najpiękniejsze, największe 

imprezy w naszym mieście. Tam powinny być wystawy, tam powinno być kino. Tam powinny być 

występy Zespołu Moraczewo, teatr i wszystko po kolei, naokoło ładnie ławeczki podświetlone... My 

powinniśmy się tym chwalić! A ja jadę, od tyłu sobie wchodzę, wyciągam cegły z elewacji tak?  

I czekamy, gzymsy niech spadają, bo ja widzę, że my czekamy, żeby to spadło, bo ja też muszę to 

powiedzieć, po moich interpretacjach został załatany dach, gdzie po opadach deszczu, więźba 

wiadomo, wodę wpija drewno i w każdej chwili może coś się stać. Ja nie rozumiem... A jeszcze na 

dokładkę, nie że mam coś przeciwko CIS i Zielonej Kłodzie. Tam jest największa szatnia i garaż w Europie 

albo na świecie! No ludzie, wchodzimy do zboru, do zabytku, a tam jest garaż - kosiarki, podkaszarki, 

paliwo... Nie ma pana Bonifacego, ale jak był strażakiem w BHP, to na sesji się pytałem, czy my nie 

łamiemy przepisów BHP? Tam jest paliwo, na pewno między innymi. Ja nie wiem, nie orientuję się, ale 

chyba, nie wiem. Garaż... Z takiego budynku zrobić garaż? Następna sprawa z zabytkami. No muszę też 

to powiedzieć. Budynek przy boisku - to jest nasza porażka... To jest nasza porażka. Po tylu latach, ile 

razy ja interpelowałem w swojej pierwszej kadencji. Nic. Czekamy, bo jest mieszkanie prywatne. No to 

znaczy co? Jak jest mieszkanie prywatne, to my mamy czekać, niech się zawali i później już tego nie 

odbudujemy, tak? Jeden z najważniejszych budynków. Powinniśmy się też tym chwalić. Tam była tak 

zwana oranżeria, za Sułkowskich, unikalna roślinność, teatr, tam były sztuki też wystawiane. 

Powinniśmy się tym chwalić, turystów przyciągać, powinniśmy im pokazać, że to tu było. Dajmy sobie 

spokój z oranżerią, bo tego nie odbudujemy. Mur zabezpieczyć - też jest atrakcja i budynek. W końcu 

Rydzyna jest miastem pomnikiem historii, tak? I ostatnia sprawa, bo jeszcze długo mógłbym mówić, 

ale ostatnia sprawa - promocja miasta. Słyszeli państwo... Ja już nie wiem, zaproponowałem kilka 

spraw, które mogłyby bardziej wypromować nasze miasto, bo już ostatnio słyszałem, że... no, nie 

ostatnio, już kiedyś słyszałem, że ja chcę zrobić z Rydzyny Kraków, bryczki, rynek zamknąć, wszystko 

pozmieniać- nie! Nie! Rynek, wszystko ma funkcjonować, tylko na normalnych warunkach. Chodzi o 

promocję. Zaproponowałem „Noc Muzeów - zero odzewu”. Zaproponowałem ławeczkę, ja 

zaproponowałem Łopuszańskiego, ale ja mówię, że możemy się dogadać, jakieś zrobić, nie wiem, 

głosowanie mieszkańców, kogo by widzieli. Następna atrakcja, zaproponowałem mural na ulicy 

Zamkowej przy placu zabaw. Historia naszego miasta na tym murze, okalającym... Historia naszego 

miasta w muralach. Do tego jeszcze zaproponowałem... obok ławeczka multimedialna, można usiąść 

na tą ławkę, posłuchać historii o naszym mieście, co tu się wydarzyło, co tu było. Żadnego odzewu. 

Następna sprawa, z promocją. Pochwalić trzeba - jeden magnes, jeden jest, mam go też. Mówiłem o 

różnych gadżetach, magnesach i tych innych sprawach, ale mówiłem również o materiałach 

normalnych, pisanych, gdzie jak się okazuje, nie ma takich materiałów. Zaprezentowałem tu 

rozkładankę, która została wydana przez księdza proboszcza Wojciecha i księdza wikarego Konrada. Ta 

rozkładanka o naszym kościele, to samo by mogło być o naszym mieście. Następna sprawa - informacja 
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turystyczna, żadnego odzewu. Jeszcze chciałbym wrócić dwa słowa na temat... Aha i jeszcze jeden, 

powiedziałam no niestety, mamy jeden mural, mamy jeden mural na ulicy Rzeczpospolitej - plan 

miasta. Nie wiem, czy to jest z lat 80-tych, czy 70-tych, nie wiem. Ja rozumiem, że to jest na prywatnym 

budynku, ale gdzieś można... Ja ostatnio widziałem, że podszedł tam pan i to fotografował, tak? To jest 

coś, jakaś atrakcja. Jeszcze chciałbym wrócić do tej promocji miasta. Jeżeli chodzi o Noc Muzeów, ja 

rozmawiałem z panem Dyrektorem Zamku, pan Dyrektor się zgodził na to, że jeżeli sytuacja pozwoli, 

może takie coś się odbędzie, bo jestem zainteresowany. Ja zapytałem, czy mógłby takie coś 

zorganizować i jestem gotów, oczywiście jestem do jego dyspozycji, pomocy, jest zainteresowany i 

druga sprawa - informacja turystyczna. Pan Dyrektor Zamku też się zgodził, ale ja uważam, że powinno 

być to w punkcie centralnym, na Rynku informacja turystyczna, ale jak już nie chcemy, dlatego 

rozmawiałem z panem dyrektorem zamku i pan dyrektor się zgodził na to, że ta informacja może być 

w Zamku, tylko jeden warunek, że gmina by dołożyła trochę pieniążków na zaopatrzenie się w gadżety 

związane z naszym miastem. I kończąc, dlatego nie udzieliłem panu absolutorium, panie Burmistrzu. 

Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo za wypowiedź. Bardzo proszę panie Burmistrzu o zabranie głosu. Zanim pan Burmistrz 

zabierze głos, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie? To dobrze. Bardzo proszę.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziękuję panu radnemu za gratulacje nad 

uzyskaniem absolutorium. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dzisiaj święto samorządu, naszego 

lokalnego, sesja absolutoryjna. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium. Dziękuję 

panu radnemu za zgłoszone wnioski, zapytania. Panie radny, jak najbardziej i na pewno 

przeanalizujemy wyżej wymienione sprawy i pochylimy się nad nimi. Jeszcze raz wszystkim dziękuję 

bardzo. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Chciał zabrać głos jeszcze pan Skarbnik, Wojtek Antoniak, bardzo proszę.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Dziękuję panie Przewodniczący. Pozwolę sobie teraz zabrać głos jako radny Powiatu, rzadko to robię, 

ale tutaj w imieniu swoim i moich pozostałych dwóch kolegów radnych powiatowych, którzy zasiadają 

w Radzie Powiatu, za myślę... za dobrą współpracę, za tą dyskusję i mi się wydaje, że faktycznie, jak 

mówię, tutaj mówimy o pewnych rzeczach realnych, o poprawie bezpieczeństwa, także to 

podsumowanie, to co się stało w ubiegłym roku, przy wspólnej współpracy i tutaj myślę przede 

wszystkim o ulicy Rzeczpospolitej, żeśmy dokończyli po tym elemencie chodnikowym w poprzedniej 

kadencji tą nawierzchnie ścieralną, także tutaj powiem tak, zostało to postawione dzięki wspólnej 

inicjatywie. Też te dwa fotoradary, czy nie fotoradary, przepraszam, ograniczenie prędkości, mówię,  

w Rydzynie ten program będzie kontynuowany, mieliśmy w poprzedniej kadencji ten chodnik, mówię, 

też w Tworzanicach mamy w tym roku, w Marszewie no i powiem to co myślę, że... bo też mówię, 

przedmiotem wielu zapytań mieszkańców Kłody, powiem tak - to, co było, co mieliśmy w poprzedni 

piątek, ta droga naprawdę jest można powiedzieć, chyba takiego standardu drogi gminnej, no każdy 

by sobie życzył i cieszę się. Jeszcze raz chcę państwu radnym też podziękować za tą decyzję i liczę też, 

że w przyszłym roku będzie równie udane otwarcie na Dużej Kłodzie i to bezpieczeństwo, bo to 

mówimy o tym realnym bezpieczeństwie, a wiem że realne bezpieczeństwo dla większości 

mieszkańców to są drogi, bezpieczne przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe. Także dziękuję, 
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że możemy przy tej współpracy te ważne elementy dla mieszkańców wspólnie załatwiać. Także 

dziękuję państwu radnym, dziękuję panu Burmistrzowi, w imieniu radnych tutaj powiatu dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na zakończenie chciałbym przede wszystkim podziękować 

gościom, dyrektorem, którzy przyjęli moje zaproszenie na Sesję. Jak państwo doskonale wiecie, 

pandemia nas nie oszczędziła i przez prawie rok nie widzieliśmy się i wreszcie mogliśmy spotkać się  

w takiej formie, czyli bardziej otwartej. Na koniec chciałbym również życzyć wszystkim uczestnikom, 

jak i również mieszkańcom, za dwa miesiące dopiero się spotkamy, mam nadzieję, że nie będzie jakichś 

sesji nadzwyczajnych potrzebnych, ale życzę wszystkim spokojnych wakacji, wypoczynku i powrotu we 

wrześniu na kolejną sesję. Może, tak jak pan Skarbnik powiedział, dożynki, będziemy gdzieś się 

spotykać na terenie Gminy Rydzyna. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. 

 

13. Zakończenie obrad Sesji. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIII Sesję Rady Miejskiej Rydzyny. 

 

Przewodniczący 

              Rady Miejskiej Rydzyny  

Roman Skiba 

  

 

 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 

 


