RADA MIEJSKA RYDZYNY
Protokół Nr XXXIV/2021
XXXIV Sesja Rady w dniu 14 września 2021 r.
Obrady rozpoczęto 14 września 2021 r. o godz. 15:00, a zakończono
o godz. 17:46 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. Grażyna Dembicka
2. Karol Dembicki
3. Agnieszka Kasprowiak
4. Emilia Kraśner
5. Julian Kruczek
6. Radosław Kulus
7. Jan Nawrotkiewicz
8. Marcin Otto
9. Piotr Patek
10. Marcin Pierzchała
11. Marek Pietrzak
12. Krystyna Rypińska
13. Roman Skiba
14. Leszek Skrobała
15. Marcin Urbanowicz

1. Otwarcie obrad Sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Otwieram XXXIV sesję Rady Miejskiej. Skład Rady liczy
15 radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 15 radnych, co stanowi wymagane kworum, przy którym
Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej,
witam pana Burmistrza Kornela Malcherka. Witam serdecznie pana Wiceburmistrza Łukasza
Bartkowiaka. Jest z nami również pan Skarbnik Wojciech Antoniak. Witam serdecznie radcę prawnego,
Pana Krzysztofa Pietrzaka. Szanowni Państwo, jest z nami również pani Patrycja Wdowiak, Kierownik
Referatu Organizacyjnego. Tak, jak na Komisji Wspólnej powiedziałem, gratuluję awansu i życzę
wspólnych tutaj dalszych kolejnych działań na rzecz oczywiście mieszkańców Gminy Rydzyna. Szanowni
Państwo, jest z nami również Pani Bogusława Pawlik - Dyrektor Przedszkola Kolorowy Wiatraczek.
Witam serdecznie. Jest również pani Inga Kamieniarz, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodek Pomocy
Społecznej. Witamy naszego gościa, byłą Przewodniczącą Stowarzyszenia Złota Jesień, Panią Irenę
Kowalską. Witam serdecznie. Jest również z nami Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbczu, pan
Wojciech Jędrzejczak. Witam serdecznie. Witam sołtysów na Sesji. Szanowni Państwo, jest z nami
również Pan Sławek Zygner z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, który tutaj od strony technicznej pomaga
nam jeśli chodzi o ciągłość tej Sesji, żeby było wszystko okej. I po raz pierwszy od dzisiejszej sesji, Sesję
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będzie przeprowadzać transmisję Pan Kornel Katarzyński. Witamy serdecznie i również życzę tutaj
owocnej współpracy.

2. Przyjęcie porządku obrad
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze, Szanowni Państwo, a teraz jeśli chodzi o proponowany porządek obrad, otrzymaliście go
również tutaj przez nośnik, czyli na tablecie. Pozwolę go odczytać.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
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) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 257,
b) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres
dłuższy niż 3 lata – druk nr 258,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie przy
ulicach: Wolności, J. Poniatowskiego, S. Leszczyńskiego i Al. J. Sułkowskiego – druk nr
259,
d) uregulowania i wyznaczenie zasięgu ulic WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, BOLESŁAWA
CHROBREGO, JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, MIESZKA I, położonych w obrębie
Miasta Rydzyna – druk nr 260,
e) zmiany Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do
zasobu nieruchomości Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków
udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych,
podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe – druk
nr 261,
f) nadania nazwy „ULICA ALOJZEGO MROZKA” drodze położonej w obrębie wsi
KACZKOWO – druk nr 262,
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 263,
h) 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 264,
i) przyjęcia przez Radę Miejską Rydzyny stanowiska w sprawie ustanowienia 27 grudnia
świętem państwowym – druk nr 265,
j) nadania nazwy „ULICA LETNIA” drodze położonej w obrębie wsi MORACZEWO – druk
nr 266,
k) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny –
druk nr 267.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie zasad głosowania i wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
d) prezentacja kandydatów,
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8.
9.
10.
11.

e) przeprowadzenie głosowania tajnego,
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór – druk nr 268.
Przyjęcie interpelacji radnych.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Zapytania i wolne głosy.
Zakończenie obrad Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Czy są jakieś pytania do tego porządku? Nie ma. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa
radnych jest za wzięciem porządku obrad odczytanego przeze mnie, bardzo proszę o podniesienie ręki,
naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuje Wysoką Radę, że sesja będzie przeprowadzona
według w porządku, który przed chwilą odczytałem.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, teraz poproszę moich tutaj przewodniczących. Poproszę również o powstanie
zanim przejdziemy do punktu kolejnego.
W tym momencie nastąpiło wręczenie kwiatów ustępującej Prezes Stowarzyszenia Emerytów „Złota
Jesień” pani Irenie Kowalskiej.
PANI IRENA KOWALSKA:
Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Już na pewno ostatni raz jestem w tym miejscu.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu za tą miłą niespodziankę.
Chciałabym mu podziękować za te 8 lat wspólnych chwil, które spędzaliśmy razem. Za te wszystkie
życzenia, za te piękne bukiety i za te przemiłe słowa, które zawsze kierował w moją stronę. Dziękuję
bardzo. Chciałabym przy tej okazji podziękować również panu burmistrzowi za te też wszystkie
bukiety kwiatów z każdej okazji i też na każdej okazji bywał razem z państwem radnymi. Dziękuję
bardzo za wszystko. Chciałabym jeszcze podziękować również pracownikom gminy, którzy też nigdy
nie odmówili pomocy. Także wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim państwu
dużo zdrowia i dalszej owocnej pracy na rzecz naszej gminy. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Brawo. Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo.

PO PRZERWIE…
3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przed przerwą zakończyliśmy na punkcie przyjęcie porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego
- przyjęcie protokołu najpierw XXXII, później XXXIII. Tak, jak zawsze zwyczajowo mówię, protokół został
sporządzony, nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Dlatego proponuję go przyjąć bez odczytywania. Czy są
jakieś uwagi? Nie ma. To przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji. Bardzo
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, jednak będę musiał, bardzo
przepraszam, 5 minut przerwy, sprawy techniczne. Wylogowało nas, nie ma kworum w tej chwili.
Musimy po prostu, widzę, że większość z nas nie ma internetu, nie wiem co się wydarzyło. Więc 5 minut
przerwy. Przepraszam bardzo. W przerwie technicznej, sprawy sprzętowe.
PO PRZERWIE…
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Zaczynamy. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej, bardzo
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Jeszcze 3 osoby. Super, dziękuję bardzo.
Informuje Wysoką Radę, że protokół z XXXII sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za.
Przechodzimy do protokołu z XXXIII sesji. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku.
Dziękuję bardzo i jeszcze jedna, jest wszystko. Szanowni Państwo, informuję, że protokół z XXXIII sesji
został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
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4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do informacji przewodniczącego. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rydzynie. Informacja dotyczy okresu
pomiędzy XXXIII, a XXXIV sesją Rady Miejskiej.
- 23 lipca brałem udział w zebraniu sołtysów w sali narad Urzędu Gminy. Spotkanie dotyczyło między
innymi podziału funduszu sołeckiego na poszczególnych wioskach oraz omówienia programu „Czyste
Powietrze”. I również programów dotyczących szczepień przeciwko COVID-19.
- 28 lipca po raz pierwszy w sali Balowej Zamku Rydzyńskiego wraz z burmistrzem mieliśmy
przyjemność wręczyć uczniom szkół gminy Rydzyna stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.
Gratuluję serdecznie wszystkim laureatom i życzę powodzenia w kolejnym roku szkolnym 2021/2022.
- 5 sierpnia wraz z wiceburmistrzem oraz skarbnikiem uczestniczyliśmy w pożegnaniu świętej pamięci
Zygmunta Głowacza, wieloletniego członka Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Rydzynie. Pogrzeb
odbył się na cmentarzu parafialnym w Poniec.
- 11 sierpnia w ratuszu uczestniczyłem w spotkaniu władz samorządowych Gminy Rydzyna
z przedstawicielami klubu koszykarskiego Rycerze Rydzyna. Spotkanie było okazją do podsumowania
minionego sezonu oraz omówiono plany i założenia na kolejny rok. Z Przewodniczącą Samorządu
Mieszkańców Grażyną Dembicką uczestniczyliśmy w Mszy dziękczynnej dziękując siostrze Joannie za
posługę w rydzyńskiej parafii.
- 16 sierpnia odbył się po raz kolejny „Bieg tropem wilczym” organizowany przez Szkołę Podstawową
w Kaczkowie. Prezydium Rady Miejskiej brało czynny udział w biegu. Tak się złożyło, że w trójkę
biegliśmy. Nie było łatwo, ale się udało. Razem się wspieraliśmy. Dobrze.
- 21 sierpnia odbył się po raz dziewiąty Piknik Militarny organizowany przez Dyrektora Zamku
w Rydzynie, wraz z burmistrzem, starostą i dyrektorem zamku przecięliśmy symboliczną wstęgę,
otwierając tegoroczną imprezę.
- 2 września przedstawiciele Rady Miejskiej, pani radna Grażyna Dembicka, pan radny Julian Kruczek
oraz pan radny Piotr Patek wraz z burmistrzem, starostą i wicestarostą leszczyńskim uczcili pamięć ofiar
II wojny światowej składając kwiaty i znicze w miejscach pamięci tych wydarzeń.
- W dniu dzisiejszym w Zamku w Rydzynie odbyły się uroczyste obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
w Województwie Wielkopolskim. W uroczystości brali udział Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński
oraz Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pani Jolanta Goszczyńska. Bardzo dziękuję
oczywiście za zaproszenie. Osób było zdecydowanie więcej. Akurat przygotowałem to rano, więc
można powiedzieć, że był również Kurator Oświaty z Poznania. Powiem Państwu tak, tylko nadmienię,
że tak, pan poseł Jan Mosiński. Muszę państwu powiedzieć, że z panem burmistrzem mieliśmy
naprawdę przyjemność bycia w tym zamku. Związane to było właśnie z uroczystością Europejskich Dni
Dziedzictwa. Muszę państwu powiedzieć, że to jest tak naprawdę ewenement, przez 7 lat jak tu jestem
radnym nie wydarzyła się taka sytuacja i działania pana Dyrektora Zamku, pana Zbigniewa Szukalskiego
muszę powiedzieć, że przynoszą coraz większe efekty. I te pieniądze, miejmy nadzieję, będą spływały.
Bo no kto ma je dać, jak nie osoby decyzyjne, tak? Czyli wojewoda, który był z panią wicewojewodą,
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konserwator główny zabytków w Wielkopolsce. Więc miejmy nadzieję, że te działania naprawdę
przyniosą efekt i będę na pewno tutaj przyklaskiwał panu Zbyszkowi. Bo widać, że jest naprawdę
zmotywowany mocno, żeby ten zamek był coraz, coraz ładniejszy. Nie ukrywam też, że z panem
burmistrzem zaprosiliśmy tutaj panią konserwator zabytków, również z panią Pauliną z delegatury
Leszno, aby porozmawiać o współpracy. Pani konserwator powiedziała, że jak najbardziej przyjmuje
zaproszenie, ale poczekamy na panią Paulinę aż wróci z chorobowego, tak? Czy z macierzyńskiego.
Więc myślę, że to chyba listopad bardziej.
- Dobrze, wraz z wiceburmistrzem oraz kierownikiem referatu organizacyjnego urzędu ustaliłem
porządek obrad dzisiejszej sesji i dokonałem wstępnej oceny poszczególnych uchwał.
- W poniedziałki zwyczajowo pełnię dyżury. Nie na wszystkich niestety jestem, ale jeżeli pani Patrycja
zadzwoni, to przyjdę. Nie zawsze akurat ten czas na to pozwala, ale jestem pod telefonem. Więc jeżeli
ktokolwiek przychodzi na dyżur, no to oczywiście przybędę lub się umówię na inny termin.
- Uczestniczę w roboczych spotkaniach dotyczących bieżących spraw gminy. Czy są jakieś pytania? Nie
ma.

5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym,
zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Więc panie burmistrzu, oddaję głos. Przechodzimy do pana sprawozdania, bardzo proszę.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie w okresie międzysesyjnym,
Składam je za okres międzysesyjny od dnia 22 czerwca do dnia 14 września br.
W zakresie spraw gospodarczych:
Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych ul. Łopuszańskiego i ul. Czarnieckiego w Rydzynie.
Wartość projektu to 1,8 mln złotych z czego otrzymaliśmy 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na rok 2021 – tj. 847 tys. złotych, prace wykonuje firma NODO Sp. z o.o. z Leszna.
Ponadto dobiegają końca prace przy przebudowie ulic Ferarriego i Kilińskiego w Rydzynie prace
wykonuje firma Drogtrans Sp. z o.o. z Góry za kwotę 650 tys. złotych.
W ostatnich dniach sierpnia zakończono przebudowę budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy
ulicy Wolności 14a dzięki czemu klasy 6-8 mogły wrócić od 1 września do nauki stacjonarnej.
Wykonawcą całości zadania jest firma Michalski Sp. Jawna z Leszna. Wartość zadania to 15,6 mln
złotych z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 6 mln złotych.
Rozpoczynają się prace przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących
miejscowościach: Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki,
Jabłonna i Tarnowa Łąka. Całość prac szacuje się na ok. 700 tys. złotych z czego dofinansowanie
z Samorządu Województwa Wielopolskiego wyniesie 224 tys. złotych. Prace będzie wykonywać firmy:
Drogi i Ulice Sp. z o.o. z Leszna za kwotę 349 tys. złotych i Wilerbud z Kąkolewa 269 tys. złotych.
W dniu 10 września br. zawarłem umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego
reprezentowanym przez Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą
Rydzyna o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 50 tysięcy złotych na kolejny etap remontu
budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Całość tegorocznych prac szacuje się na ok. 100 tys. złotych.
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Gmina Rydzyna w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
złożyła 3 wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego. Łącznie wartość projektów to 19,0 mln PLN a
kwota wnioskowana o dofinansowanie to 16,5 mln PLN. Największy wniosek na kwotę 8,0 mln PLN
dotyczy zadania związanego z przebudową i rozbudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu,
kolejny wniosek na kwotę 7,0 mln PLN to przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w
Rydzynie (Gmina posiada dokumentację projektową), 4,0 mln złotych to wartość trzeciego wniosku
dotyczącego budowy nowej stacji uzdatniania wody oraz modernizacji istniejących w Dąbczu i Kłodzie
wraz z budową studni głębinowych z wód podziemnych z utworów neogeńskich. Program realizowany
jest poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego.
W zakresie spraw społecznych:
Z dniem 1 września dzieci wróciły do szkół i przedszkoli. Zajęcia odbywają się w placówkach zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021r.
W dniu 12 lipca zatwierdziłem wyniku konkursu a 23 lipca podjąłem Zarządzenie nr 80/2021 w sprawie
Powierzenia Pani Izabeli Rychlik stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich w Rydzynie. W związku ze złożoną rezygnacją w dniu 30 sierpnia br. z powierzenia
stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w Rydzynie z dniem 1 września podjąłem zarządzenia Nr
87/2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły – nauczycielowi tej szkoły Pani
Sylwii Hauza na okres 10 miesięcy tj. od dnia 2 września do dnia 30 czerwca 2022 r.
W dniu 28 sierpnia Rydzyński Ośrodek Kultury zorganizował tradycyjny już Dzień Wiatraka na których
bawili się mieszkańcy gminy i regionu. Główną Gwiazdą wieczoru był zespół Wideo. Impreza cieszyła
się jak na obecne warunki COVID-owe dobrą frekwencją, za organizację ich serdecznie dziękuję.
W dniu 31 sierpnia przedłożyłem Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na I półrocze 2021r.
W dniu 1 września wraz z Radnymi Rady Miejskiej oraz z Starostą i Wicestarostą Leszczyńskim
oddaliśmy hołd ofiarom II wojny światowej, złożyliśmy kwiaty pod pomnikami rozstrzelanych i na
cmentarzu parafialnym.
Tradycyjnie w miesiącu wrześniu odbywają się zebrania wiejskie, gdzie poszczególne sołectwa
przeznaczają środki na realizację funduszu sołeckiego na 2022 rok. W zebraniach na prośbę Sołtysów
biorę udział osobiście bądź reprezentują mnie upoważnieni pracownicy, w ramach możliwości
prezentowany jest też program – Czyste Powietrze.
Na terenie Gminy trwają szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
organizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie za ich organizację
serdecznie dziękuję. Najbliższa okazja do szczepienia będzie w dniu 18 września o godz. 15.00 podczas
festynu w Kłodzie. Punkt szczepień będzie w Przedszkolu w Kłodzie.
Przypominam, że do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na 2021 rok,
Gmina m.in. organizuje mobilne punkty spisowe, 12 września był w remizie w Dąbczu a najbliższy
będzie w dniu 15 września w Rydzyńskim Ośrodku Kultury na Rynku w Rydzynie w godzinach
od 15 do 18. Ponadto brałem udział w spotkaniach m.in. kulturalnych – w tym dożynki na
poszczególnych sołectwach, sportowych, spotkaniach stowarzyszeń, gdzie za zaproszenia serdecznie
dziękuję.
I tak, jak pan przewodniczący wspomniał, dzisiaj wielki dzień. Nie tylko dla Zamku, ale również dla
Gminy Rydzyna, dla mieszkańców - Europejskie Dni Dziedzictwa Województwa Wielkopolskiego.
W Zamku, jest to tak, jak pan Przewodniczący powiedział, pierwsza taka impreza, tak? Laury odbierali
tutaj koledzy. Kolega z gminy, pan Gerard z gminy Rakoniewice, gmina Osieczna również też odbierała
i pan Przewodniczący może i nie tylko. Ja bym miał wszystko. Dziękuję bardzo.
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę. Dziękuję.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 257,
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie. Najpierw druk 257. Bardzo
proszę o przedstawienie pana Skarbnika. Bardzo proszę.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, przedstawiam druk numer 257. To
dotyczy zmian w uchwale budżetowej na rok bieżący. Zgodnie z uchwałą kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w jednej z ostatnich uchwał Rady Miejskiej z 22 czerwca została stwierdzona
uchybienie i nieprawidłowość i tutaj Regionalna Izba wskazała, aby taką nieprawidłowość usunąć. To
usunięcie polega na tym, że mimo, że w wydatkach mieliśmy wpisane wydatki tak zwane covidowe,
Regionalna Izba wskazała, że powołując się na stosowne przepisy ustawy o finansach publicznych, że
tego typu dochody i wydatki powinny być wyodrębnione. Także te rzeczy związane z funkcjonowaniem
infolinii, bo taką infolinię Urząd od początku roku prowadzi, te środki zostały wyodrębnione nie tylko
w budżecie, ale w odrębnym załączniku, który stanowi załącznik numer 1 do uchwały i podjęcie tej
uchwały pozwoli nam na wyeliminowanie nieprawidłowości, które nam stwierdziło kolegium Izby
Obrachunkowej. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do tego projektu? Nie ma. Też poinformuję Państwa, że projekty
były oczywiście procedowane i na komisji wspólnej i komisjach branżowych. Dobrze, jeżeli nie ma
pytań przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję
bardzo. Informuje Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmuje
numer XXXIV/256/2021. Dziękuję bardzo.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz

b) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż
3 lata – druk nr 258.
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do punktu kolejnego. Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie
bezprzetargowym. Bardzo proszę o przedstawienie pana wiceburmistrza Łukasza Bartkowiaka.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, uchwała na druku 258 dotyczy wyrażenia zgody na
dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy, niż 3 lata. Dotyczy to
nieruchomości działki 187/40 położonej w miejscowości Kłoda, na której zlokalizowana jest
oczyszczalnia ścieków. Uchwała ta pozwoli burmistrzowi zawrzeć kolejną umowę dzierżawy z Zakładem
Usług Wodnych, który wykonuje w imieniu gminy zadania związane z gospodarką ściekową, w tym
oczyszczania ścieków poprzez oczyszczalnię zlokalizowaną na tej działce.
Umowa będzie wówczas, jeżeli państwo radni wyrażą zgodę, zawarta na okres od 1 listopada do
31 grudnia 2024 roku. Obecna umowa wygasa z końcem października bieżącego roku. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Nie ma zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę
o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmuje numer XXXIV/257/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie przy ulicach:
Wolności, J. Poniatowskiego, S. Leszczyńskiego i Al. J. Sułkowskiego – druk nr 259.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I również bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie druku.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, druk numer 259 dotyczy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Rydzyna przy ulicach
Wolności, Poniatowskiego, Leszczyńskiego i Aleja Sułkowskiego. Wczoraj mieli państwo możliwość
zapoznać się szczegółowo, planistka wyjaśniała meandry tworzenia planu miejscowego oraz czego on
dotyczy i w których miejscach jakiego rodzaju zapisy zostały stworzone. Stąd też prośba do państwa
radnych, żeby podjąć stosowną uchwałę. Następnie ten dokument będzie mógł zostać przekazany do
wojewody celem sprawdzenia, a następnie opublikowania. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania będę starał
się mimo wszystko dzisiaj jeszcze udzielić odpowiedzi.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Więc przechodzimy do głosowania. Bardzo
proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXIV/258/2021.
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Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
d) uregulowania i wyznaczenie zasięgu ulic WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, BOLESŁAWA CHROBREGO,
JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, MIESZKA I, położonych w obrębie Miasta Rydzyna – druk nr
260.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I kolejny druk, 260. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Projekt uchwały na druku numer 260 dotyczy uregulowania i wyznaczenia zasięgu nazw ulic
Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Mieszka I położonych
w obrębie miasta Rydzyna. Jest to związane z przyjętym kilka lat temu miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Teraz porządkujemy nazwy tych ulic, które są zgodne z numeracją
poszczególnych działek i scaleniem tych poszczególnych działek. Było to też związane między innymi z
planem miejscowym dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Na załączniku graficznym mają
państwo przedstawiony aktualny przebieg dróg po uchwaleniu przez państwa tej uchwały.
Jednocześnie zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo za informację i uzasadnienie. Jeżeli są jakieś pytania. Nie widzę zgłoszeń. A więc
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję
bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie
numer XXXIV/259/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
e) zmiany Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości
Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy
Rydzyna, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych,
podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe – druk nr 261.
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Kolejny druk 261. I również bardzo proszę o przedstawienie pana burmistrza.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Projekt uchwały na druku 261 dotyczy zmiany uchwały Rady Miejskiej Rydzyny z 2012 roku w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości gminy
Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oznaczony nie dłuższy, niż 3 lata, lub na czas
nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gminy Rydzyna,
warunków udzielenia bonifikat od cen nieruchomości i wysokości stawek procentowych, podwyższonej
stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe. Projekt uchwały, natomiast dotyczy
jakby jednego zapisu w paragrafie 1 - punkt 6 paragrafu 9 otrzymuje brzmienie: 90% ceny
nieruchomości jeżeli nieruchomość jest sprzedawana najemcy bez przetargu jako lokal mieszkalny przy
zapłacie ceny jednorazowej. O co chodzi? Chodzi o to, że do tej pory mieliśmy 80% bonifikaty przy
jednorazowej opłacie, gdy lokal mieszkalny będący w zasobach gminy Rydzyna był sprzedawany
dotychczasowemu najemcy. Teraz ta stawka procentowa będzie mogła być zwiększona do 90%. Jest to
na prośbę mieszkańców, którzy stosowne pismo wystosowali i do pana burmistrza i do pana
przewodniczącego rady.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dokładnie, zgadza się. Też przedstawiliśmy to na komisji wspólnej. Dobrze. Czy są jakieś pytania do
tego? Miejmy nadzieję, że to się przyjmie, tak? I że mieszkańcy, którzy wnioski również skorzystają
z tego. Dobrze. Bardzo proszę, jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała
przyszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXIV/260/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
f) nadania nazwy „ULICA ALOJZEGO MROZKA” drodze położonej w obrębie wsi KACZKOWO – druk
nr 262.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I druk 262, również panie burmistrzu, bardzo proszę.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Projekt uchwały nadruku 262 dotyczy nadania nazwy ulicy Alojzego Mrozka drodze położonej
w obrębie wsi Kaczkowo. Jest to ulica będąca własnością gminy Rydzyna. By dać możliwość
zameldowania się nowym mieszkańcom należało nadać nazwę ulicy. Mają państwo uzasadnienie kim
był pan Alojzy Mrozek. Postać związana z Kaczkowem, związana z Armią Krajową. Jest to też nazwa
pierwszej ulicy w Kaczkowie. W Kaczkowie nie ma do tej pory żadnej nazwy. Myślę, że ta osoba
zasługuje na to, żeby mieć nazwę swojej ulicy chociaż w taki sposób, żeby tą osobę uhonorować. To
również jest pewnego rodzaju też odpowiedź na prośbę jednego z mieszkańców związanych tutaj
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rodzinie z panem Alojzym Mrozkiem. Ale również jest to na prośbę pani sołtys i rady sołeckiej, która
stosowną propozycji nazwy tej ulicy złożyła.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Super. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję za uzasadnienie, przechodzimy do głosowania. Bardzo
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że uchwała
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXIV/261/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 263,

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Kolejny druk 263. Bardzo proszę o przedstawienie pana Skarbnika.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście, przestawiam druk 263. Dotyczy
zmian w uchwale budżetowej na rok bieżący. Ten projekt uchwały zakłada zmniejszenie dochodów i
wydatków o kwotę 295 000 zł. Największy ubytek, w cudzysłowie, w dochodach wiąże się z tym, że po
rozstrzygnięciu przetargowym na przebudowę ulicy Łopuszańskiego i Czarnieckiego dotacja od
wojewody już nie wyniesie ponad 1 400 000, tylko 50% kosztów wykonania przetargu i będzie to kwota
847 000 zł, czyli z tego tytułu zmniejszenie dochodów następuje w kwocie 593 000 zł. Jednocześnie
zwiększamy dochody Samorządu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 113 500 zł do kwoty 224 000
zł. Jest to kwota, o której mówił burmistrz swoim sprawozdaniu. Jest ta dofinansowanie przebudowy
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. I tak, jak wiemy, jesteśmy po przetargu. Te prace się obecnie
rozpoczynają. I miejmy nadzieję, że do końca października zostaną wykonane. Oprócz wprowadzamy
po stronie dochodów kwotę 68 000 zł. Jest to zwrot od Wojewody Wielkopolskiego części wydatków
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok, tutaj chyba też jest błąd w uzasadnieniu, za rok
ubiegły. Czyli dobrze – 2020 rok. Częściowo już jestem przy projekcie na 2022, także stąd tutaj mówię,
jesteśmy w tych trzech latach, można tak powiedzieć i nakładają się na siebie te fundusze. Proszę
Państwa, również zwiększamy kwotę dochodów o 16 900 z tytułu wpływów z części opłaty za
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jest to nowość, która była
przekazywana właśnie do końca sierpnia samorządom. Są to środki, które były głośne na początku roku,
z tych tak zwanych opakowań mniejszych bym powiedział, do 100 ml. Jest dodatkowa opłata, która
tutaj za ten obrót hurtowy jest ponoszona. Ona wpłynęła do nas w całości i kierowana przez Urząd
Skarbowy w Bydgoszczy. I te środki też kierujemy na program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Oprócz tego po stronie wydatkowej na tutaj wniosek strażaków ochotników z Dąbcza,
po zakupie ubiegłorocznym tego samochodu, złożyli wniosek do wojewódzkiego funduszu o wsparcie
na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego. Takie wsparcie otrzymali w kwocie
około 20 000 zł. No ale zapytanie, które się obecnie dobywa, taki zestaw kosztuje około 85 000, stąd
tutaj wniosek, czy pismo za pośrednictwem burmistrza do rady miejskiej o wsparcie i przekazanie
stosownej dotacji w kwocie 65 000 zł na zakup tego urządzenia do ratownictwa technicznego. Oprócz
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tego tak, jak państwu również na komisji wspólnej mówiłem, jesteśmy na etapie podsumowania
wykonania wydatków za pierwsze półrocze. I tutaj szacujemy, że jeżeli te wydatki będą się kształtowały
tak, jak w pierwszym półroczu, zwracam się z państwem o zwiększenie wydatków na dotację w kwocie
130 000 zł dla przedszkoli niepublicznych, które funkcjonują na terenie gminy Rydzyna. Jest to związane
z zadaniem wychowania przedszkolnego. I oprócz tego też pokłosie analizy wydatków za pierwsze
półrocze. Mamy wzrost wydatków na zakup oświetlenia ulicznego. Szczególnie ta konserwacja nas
tutaj też sporo kosztuje. I jest też prośba do Rady, aby zwiększyć z kwoty 520 000 o 80 000 do kwoty
600 000 zł nakłady na zakup energii tutaj oświetlenia ulicznego. Te zmiany powodują oczywiście zmianę
poszczególnych załączników budżetowej oprócz załącznika 1, 2 jest to załącznik 4, 6, 7, 9 i 10. I o takie
zmiany tutaj zwracam się z prośbą do Rady. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuje, panie Skarbniku za informację. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń,
więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję.
Informuje Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXIV/262/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
h) 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 264.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Kolejny druk 264. Bardzo proszę, panie Skarbnik o przedstawienie.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście, projekt na druku 264 również
oprocentowane na komisji wspólnej. Projekt dotyczy zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2036. Główna jakby zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia
na lata 22-23 i dotyczy to kwoty 230 000, przebudowy kompleksu sportowego w Dąbczu na działce
380/7. I tutaj znajduje się dokumentacja projektowa i tutaj planujemy w roku przyszłym wykonać taką
dokumentację projektową. I w roku 2023 wykonać pierwszy etap ewentualnie tutaj tego kompleksu.
Ta dokumentacja oczywiście w toku prac będzie uzgadniana z mieszkańcami Dąbcza, ale jak mówię,
jest to na terenie praktycznie przy Zalewie. Także oddziałuje ten teren również tutaj na Rydzynę. Ale
te plany zarówno mieszkańców Dąbcza, czy Rydzyny, żeby to był kompleks sportowy, boisko, gdzieś
jakiś element bieżni, czy skate parku, czy pump tracku, także to był taki ten element wzmacniający ten
teren rekreacyjny. No i tak, jak powiedziałem, staramy się od już kilku lat państwo pytacie o pozyskanie,
o podzielenie tej działki na cele gminne i mamy tam plan miejscowy. I teraz tutaj Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa wskazuje, że elementem jakby tutaj ostatecznym jest wskazanie w dokumentach
finansowych zabezpieczenia środków na prace projektowe i to czynimy. Także jeżeli ta uchwała zyska
państwa akceptację, podejmiemy już niezwłocznie działania celem już tutaj wydzielania, czy uzyskania
tej nieruchomości, a następnie opracowania dokumentacji i przystąpienia do prac. Dziękuję.
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. I również czy są jakieś pytania? Nie widzę również zgłoszeń. Więc przechodzimy do
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXIV/263/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
i) przyjęcia przez Radę Miejską Rydzyny stanowiska w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem
państwowym – druk nr 265.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, kolejna uchwała. Uchwała, która dotyczy, może odczytam, a później uzasadnię. Jest
to druk 265 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską Rydzyny stanowiska w sprawie ustanowienia
27 grudnia świętem państwowym. Paragraf 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej Rydzyny
w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny. Paragraf 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak, jak Państwo otrzymaliście informacje, pan Burmistrz
oraz Rada Miejska otrzymała od pomysłodawców pisma z prośbą o takie stanowisko przyjęcia, nie
tylko oczywiście z Rady Miejskiej Rydzyna, ale również większości gmin wchodzących w skład jakby
Wielkopolski. Tak, jak państwo wiecie, Powstanie Wielkopolskie można powiedzieć, że było sukcesem
i zakończyło się zwycięstwem Polaków. Dlatego też te stanowisko będzie bardziej możliwe, aby
wybrzmiało dla decydentów jeśli chodzi o państwo polskie, żeby takie święto, czy taką rangę nadać
temu powstaniu i żeby ustanowić 27 grudnia dniem, czy świętem państwowym związane z Powstaniem
Wielkopolskim. Dlatego też bardzo proszę radnych o przychylenie się do tej prośby pomysłodawców.
Poinformuję tylko, że pomysłodawcą jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe
w Poznaniu. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Więc jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Bardzo
proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXIV/264/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
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j) nadania nazwy „ULICA LETNIA” drodze położonej w obrębie wsi MORACZEWO – druk nr 266.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I kolejny druk. Druk numer 266. Bardzo proszę, pani burmistrzu o przedstawienie.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, myślę, że już tradycja chyba każdej sesji ostatnich lat,
że nadajemy nieruchomościom będącym ulicami czy drogami nazwy, aby meldować kolejnych
mieszkańców. Tak jest również w tym przypadku. Z prośbą zwrócili się mieszkańcy miejscowości
Moraczewo, aby mieć zameldować kolejnych mieszkańców zwrócili się z prośbą o nadanie nazwy ulicy.
W tym przypadku ulica Letnia. Pod wnioskiem podpisali się wszyscy właściciele tej nieruchomości. Stąd
prośba do państwa radnych, aby nadać nieruchomości położonej w miejscowości Moraczewo nazwę
ulica Letnia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę
zgłoszeń, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku.
Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała
przyjmie numer XXXIV/265/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Zanim przejdę do kolejnej uchwały projektu ogłaszam 5-minutową przerwę.

PO PRZERWIE…
k) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 267.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ:
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wznawiam obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej. Witam serdecznie
po przerwie. W tej chwili zgłoszenie do dyskusji i zabierze głos pan Wiceprzewodniczący Marcin
Urbanowicz. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, podczas przerwy spotkaliśmy się wszyscy tutaj obecni radni, wypracowano
następujący wniosek.
Wniosek w załączeniu protokołu.
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Wobec tego wnoszę o zmianę w porządku obrad i wycofanie z tego porządku podpunktu k oraz punku
7. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, przychodzą takie momenty, że powiem szczerze nie wiem co mam powiedzieć. Bo
te rozmowy gdzieś trwały i przed sesją mówiłem państwu jakie jest moje stanowisko. Powiem szczerze,
jestem bardzo, ale to bardzo miło zaskoczony waszą decyzją i prośbą. No właśnie. Szanowni Państwo,
no powiem wprost. Decyzja, którą wcześniej 16 sierpnia podałem i macie ją jako oświadczenie moje
była spowodowana wieloma rozmowami. I również tutaj z moimi zastępcami, ale również przede
wszystkim z rodziną. Rozmawiałem z moją małżonką. Rozumie co chciałbym za chwileczkę powiedzieć
i chciałbym kontynuować dalej moją pracę na rzecz samorządu, mieszkańców i państwa
reprezentować. Chciałbym również powiedzieć, że absolutnie to nie jest gra na emocjach, to nie jest
coś, co wydarza się na co dzień. Jest bardzo, ale to bardzo trudna decyzja moja, ale chciałbym, abyście
państwo mając takie wsparcie wasze nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu moją rezygnację
wycofać. I bardzo proszę, aby osoby, które chciałyby w jakiś sposób mówić o tym temacie, czy w jaki
sposób, nie wiem, komentować, to bardzo proszę, aby osobiście się ze mną spotkały i żeby jakiekolwiek
argumenty, czy wątpliwości ja chętnie je rozwieję. Tak, jak powiedziałem, jest to trudna decyzja, ale
decyzja, która jest podyktowana takim wsparciem, które mam. Myślę, że każdy przewodniczący, każdy
szef chciałby mieć takie wsparcie. Jeszcze raz za to bardzo dziękuję. I tyle. No nie będę więcej się nad
tym rozwodził. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak wniosek formalny będziemy
musieli przegłosować. Za chwileczkę pani Patrycja przygotuje przegłosowanie porządku obrad
i wycofanie punktu k z punktu 6 i punktu 7.
Szanowni Państwo w, związku z wnioskiem formalnym złożonym przez pana Przewodniczącego
Marcina Urbanowicza poddaję pod głosowanie ten wniosek. Bardzo proszę, kto jest za wycofaniem
punktu k i punktu 7 z porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze
jeden radny, pan Marek. Szanowni Państwo, informuję, że za było 14 radnych. Za wycofaniem
z porządku obrad punktu k i punktu 7. 1 osoba się wstrzymała od głosu. Informuję, że
w proponowanym porządku został usunięty podpunkt k i punkt 7.
Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman
Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr Patek

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej: (punkt zdjęto z porządku obrad)
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie zasad głosowania i wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
d) prezentacja kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania tajnego,
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór – druk nr 268.
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8. Przyjęcie interpelacji radnych.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 8, interpelacje radnych. Wpłynęła trzy interpelacje, bardzo
proszę pana Przewodniczącego Leszka Skrobałę o przedstawienie.
(Wiceprzewodniczący Rady radny Leszek Skrobała odczytał interpelacje. Interpelacje w załączeniu
protokołu).

9. 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, Szanowni Państwo, zanim odpowiem, w imieniu swoim, moich
współpracowników, pracowników Urzędu chciałbym podziękować za podjęcie dobrej
i odpowiedzialnej decyzji, bo tak, jak dzisiaj jeszcze rozmawialiśmy, tworzymy jedność. Razem
ciągniemy ten wózek w tą samą stronę i naprawdę to, co mówiłem, Roman, wiele i dużo dobrych
inicjatyw przez te 7 lat tutaj wspólnie, żeśmy podejmowali z panem i z Radą Miejską. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji zostały
udzielone na piśmie, dziękuję, bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Teraz mi się tak przypomniało, żeby tak nie było patetycznie, byliśmy z panem burmistrzem na jednym
ze spotkań bardzo ważnych dla uczniów i jedna z osób, które znajdowały się na tym spotkaniu
powiedział, że najważniejsze, żeby konie ciągnęły w jedną stronę, panie burmistrzu. Więc trzeba
ciągnąć i te słowa są wyrocznią. Oczywiście to trochę tak ironicznie, ale też trzeba korzystać z dobrych
praktyk, więc dlatego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, przechodzimy do punktu 10, zapytania i wolne głosy.

10. Zapytania i wolne głosy.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Bardzo proszę, najpierw pani radna Grażyna Dembicka.
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RADNA GRAŻYNA DEMBICKA:
Oczywiście też cieszę się bardzo, że pan przewodniczący zareagował na naszą ogromną prośbę
i wycofał swoją rezygnację. I też tak, jak pan burmistrz powiedział, że w sumie będziemy się dalej
wspierać, pomagać sobie nawzajem. A teraz mam prośbę i wnioskuję do pana Skarbnika
o uwzględnienie w budżecie, no po raz któryś to mówię, tą ulicę Konstytucji 3 Maja, bo to naprawdę
tam nawet dzisiaj, jak jest ten remont, to widać, że pomimo, że ta studzienka jest zrobiona, to ta ulica,
ja zdaję sobie sprawę z tego, że to są niesamowite koszty, że to trzeba też z wodociągami, żeby od razu
było wymienione, jak będzie robiona nawierzchnia i rury kanalizacyjne woda i wszystko, ale no musimy
po prostu podjąć jakiś ten pierwszy krok, żeby tą ulicę tam zacząć chociaż robić. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto się zgłasza? Pan radny Piotr Patek, bardzo proszę.
RADNA PIOTR PATEK:
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni goście, Szanowni radni, tak ogólnie nie wiem od
czego zacząć, bo troszeczkę tych spraw się nazbierało. Może nie chciałbym przeciągać, ale może zacznę
od interpelacji, które składałem na ostatniej sesji przed takim naszym urlopem. I złożyłem trzy
interpretacje. Pierwsza była związana z budynkami na ulicy Stanisława Leszczyńskiego. Chodziło mi
o dokończenie, złożyłem interpelację w sprawie dokończenia prac remontowo-budowlanych.
Otrzymałem odpowiedź, że na razie te dwa budynki nie są ujęte, planowane jakby do dokończenia tych
spraw, że są ważniejsze sprawy. Ja to wszystko rozumiem, nie mówię, że już trzeba inne, ważniejsze
sprawy zostawić i zrobić te budynki na ulicy Stanisława Leszczyńskiego, ale tylko chcę nadmienić, że
prace remontowo-budowlane tam zostały rozpoczęte i kiedyś, no niedawno, nie wiem, czy miesiąc
temu, no jakiś czas temu rozmawiałem z panem wiceburmistrzem na ten temat i tam miały być pracę
kontynuowane. Jednak teraz troszeczkę się zmieniło. Nie będą kontynuowane. Ale tylko chcę
nadmienić, że budynek jeden za chwilę będzie wymagał remontu, na budynku numer, dach będzie
wymagał remontu. Gdzie zaraz będzie przeciekało. Nie życzę mieszkańcom, ale mówię, to nas czeka.
Druga interpretacja była związana z oświetleniem, najbardziej przejść dla pieszych, które najmniej
widać. Jak zawsze w interpelacji wymieniłem. Nie będę teraz wymieniał. Ale dostałem też odpowiedź
tego typu, że na to zadanie nie ma zaplanowanych pieniędzy obecnie w wieloletnim programie
finansowym. Ja to rozumiem. I z uzasadnieniem między innymi co robimy dla bezpieczeństwa. To
znaczy, że został razem przez powiat postawiony wyświetlacz prędkości i starostwo złożyło wniosek
o dofinansowanie i będzie przebudowane przejście dla pieszych przy szkole, nowobudowanym
łączniku. Ja to wszystko rozumiem. Tylko ja powiem tak. Ja wiem, że to wymaga, to też jest
uzasadnienie, że wymaga to zgód od zarządcy drogi, od konserwatora, ale może ktoś powie, że idę za
daleko, ale chcę przypomnieć, życie ludzkie jest najważniejsze. I naprawdę jeżeli ktoś mówi, że jest
dostatecznie jasno tam i widocznie, proszę się przejechać wieczorem i popatrzeć sobie jak to wszystko
wygląda. I ostatnia interpelacja była związana ze ścieżką piesz-rowerową Rydzyna - Dąbcze.
Interpelowałem w sprawie rozstawienia wzdłuż ścieżki ławek. Fajną odpowiedź dostałem, że zarządca
drogi, czyli powiat zgadza się, że te ławki mogą być rozstawione wzdłuż ścieżki. Tylko mają być
wskazane miejsca. Myślałem, że to już będzie zrealizowane, ale mówię, że na następny okres, bo teraz
już zima, jest jeszcze okres dla kijkarzy, biegaczy, czy rowerzystów, ale jeżeli w tym roku już się nie
zdążą, to na następny sezon jakby będą te ławki rozstawione. Teraz kilka spraw związanych z życiem.
Ja kilkanaście razy mówiłem o promocji naszego miasta. Zaproponowałem kilka przykładów jakby
można wypromować nasze miasto. Czekałem na jakikolwiek znak, może sygnał z Urzędu Miasta
i Gminy, że na jakąś rozmowę, żebyśmy coś razem wspólnie uradzili jak to ma wszystko wyglądać. No
niestety nie dostałem. Ale chcę zwrócić uwagę. Był Piknik Militarny. Był Dzień Wiatraka. I nie widziałem
tam, żeby stał nasz namiot miasta na przykład z naszymi sprawami, związanymi z promocją miasta
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jakiekolwiek materiały promocyjne, przewija się na takich jak Piknik Militarny, przewinęło się
troszeczkę turystów, nie tylko mieszkańców Rydzyny. Fajnie by było rozstawić, pokazać, pochwalić się
co mamy do zwiedzania. Jak ktoś powie, że dobrze zamek i nic więcej. Nie. Pochwalić się historią,
przeszłością naszego miasta i nie tylko. Jakiekolwiek materiały. Ale jak kiedyś mówiłem o materiałach
tych pisanych, to tych materiałów jest bardzo mało i chyba nie zostawiliśmy się z tego względu, bo nie
mamy materiałów promocyjnych. Tych tak zwanych analogicznych, dajmy na to, bo wszystko jest niby
w internecie. Następna sprawa. Chcę powiedzieć, tu zwrócić się do pana burmistrza, mieliśmy takie
spotkanie w sierpniu z mieszkańcami na ulicy Ferrariego. Był pan burmistrz, dwóch pracowników z
Urzędu Miasta i Gminy i ja jako przedstawiciel mieszkańców. To działo się w moim okręgu. Ja tu nie
będę wprowadzał w tą sprawę, bo to troszeczkę by potrwało. Sprawa już kilka lat trwa, ale o co mi
chodzi? Samo podejście urzędników, na tym spotkaniu też mówiłem, służebność. W Urzędzie Miasta
jakakolwiek służebność. My mówimy o problemie, a urzędnik mówi, że już się tego nie da załatwić. No
to ja na tym spotkaniu mówię, ja nie mogę tego zrozumieć, że do końca nie wysłuchaliśmy to, co chcą
powiedzieć mieszkańcy. Już mówimy, że tej sprawy nie da się załatwić. Nie wiem. Naprawdę nie wiem,
bo jak na tym spotkaniu powiedziałem, trzeba wszystkie sprawy dobrze zbadać, prześledzić czy idzie tą
sprawę załatwić, czy nie idzie. Jeżeli nie idzie, to informujemy. Ale wszystko podpórka. A nie od razu
mówimy, że nie idzie. Od razu mówimy, że tego nie można i koniec. I tak, jak mówię, ta służebność.
Jeżeli mieszkaniec, już kilkanaście razy to przedstawiałem, jeżeli mieszkaniec przychodzi w danej
sprawie, się pyta jak to można załatwić, to mieszkańcy sami mówią, że nie wiem, jak ja to kiedyś
powiedziałem, nie wypychać z danego gabinetu. Wysłuchać, doradzić, jeżeli można pomóc. Bo to
przede wszystkim jest ta praca w urzędzie, to mówię, to jest przede wszystkim też służebność dla
mieszkańców. I tak jak my, radni wysłuchujemy mieszkańców w różnych sprawach i interpelujemy, czy
zabiega o to, żeby było to wykonane, tak samo to powinno być w urzędzie. Ja nie mówię, że wszędzie
to jest. Żeby ktoś znowu nie zrozumiał, że radny Patek wszystko neguje. Nie. I ostatnia sprawa, która
bardzo mnie zbulwersowała w ogóle i to troszeczkę może nie zabolało, ale tak trochę się poczułem,
chodzi o wybór pani dyrektor. Ja się nie będę skupiał na jakiś wpisach, hejtach, tylko na oświadczeniu.
Na oświadczeniu, które wypłynęło z Urzędu Miasta i Gminy. Jeżeli ogłaszamy konkurs, było czterech
chętnych na, jeżeli się nie mylę, tak, czterech. Czterech chętnych było na stanowisko dyrektora. Jeżeli
wyznaczamy jakieś kryteria i wszyscy spełniają te kryteria i po wyborze my coś mówimy, że ja powiem
szczerze, nie wiedziałem czy, tak jak kiedyś to już mówiłem, czy śmiać się, płakać? Z oświadczenia
wynikało, że pani, która została wybrana nie ma doświadczenia w zarządzaniu w tylu budynkach. Bo
nasza szkoła jest rozrzucona w czterech budynkach. W sprawach zarządzania. Ja już ty nie chcę
przytaczać, ale powinienem. Powinienem. O tych dodatkach, to jest jakaś jeden procent, to jest jakaś,
nie wiem, parodia. Ale zarzucanie komuś, że sobie od razu na starcie nie da rady no to naprawdę nie
wiem co powiedzieć, bo to kogoś się wybiera na dyrektora i od razu mu się mówi, że nie może być
dyrektorem, bo sobie nie da rady. Ja już nie chcę wspominać co było tak niedawno. Jak składałem
interpelację, jakie zostały podjęte kroki w stosunku do byłego pana dyrektora jak nie zrobił planu, tak?
Gdzie cała szkoła leżała 3 tygodnie. To mam przypomnieć odpowiedź jaka była? My, jako organ
prowadzący, my tylko zarządzamy budynkami, my nic nie możemy. To jak to jest teraz? Teraz organ
prowadzący może wszystko a wtedy nie mógł nic. Jeszcze między słowami jak to czytamy to jest, że my
dla dobra szkoły to chcemy. To wtedy, a wtedy co było? Nic nie robiliśmy dla dobra szkoły. Dla dobra
imienia tej szkoły. Dla dobra naszych uczniów. Ja mówię, powinienem to powiedzieć, bo chciałem
troszeczkę więcej i może troszeczkę ostrzej, nie żeby się kłócić, nie o to chodzi. Ale ja tak stwierdziłem,
ja mówię o promocji i nic nie możemy. Nic nie możemy z tą promocją. A teraz się sami zaproponowali,
promocja jak, wszyscy mówią o Rydzynie. No świetnie. Świetny patent na promocję wymyśliliśmy.
Świetny patent. Czy mówią dobrze, czy źle, ale jest promocja. No pięknie. No nie mogę tego zrozumieć.
Ja też nie chcę, albo z tym daniem na rok. Ja zawsze mówiłem, bierzmy przykład z lepszych.
O parkowaniu na przykład. Ale my wymyśliliśmy swój patent. Wybór na rok. Ja proponuję radnych
wybierać na rok jak się sprawdzą. Burmistrza. Posłów może. Ja proponuję złożyć to jako projekty
obywatelski. Zbierzmy podpisy, złóżmy to do Sejmu. Niech Sejm przegłosuje, będzie projekt
obywatelski. Za rok będziemy wszystkich wybierać. Dziękuję bardzo.

19

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, tak jak widzicie na wyświetlaczu, pan radny Julian Kruczek złożył wniosek formalny.
Czy to jest pomyłka? WF to jest inaczej wniosek formalny. Rozumiem, że pan chce aby panu udzielić
głosu, tak? To ja panu usunę na razie tutaj. Dobrze. Czyli rozumiem, że nie chciałby pan zabrać głos,
tak? Nie. Dobrze. No to widzicie. Akurat WF to jest wniosek formalny. Udzielam głosu pani Agnieszce
Kasprowiak, bardzo proszę.
RADNA AGNIESZKA KASPROWIAK:
Bardzo dziękuję za udzielenie głosu, panie burmistrzu, chciałam się zgłosić z taką prośbą, w Moraczewie
za posesją numer 62 już stoi słup i bardzo bym prosiła o zamontowanie tam lampy ulicznej. Bardzo
dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. To jeszcze ja chciałbym, bo rozmawiałem w przerwie
z panem Skarbnikiem, również radnym powiatowym. W związku z tym, że zapomniałem, powiem
szczerze, o tej sprawie, a jest moim zdaniem bardzo istotna. Pan radny Wojciech Antoniak powiedział,
że zgłosi to jako na sesji powiatowej, która będzie za tydzień. Więc słuchajcie Państwo, mam taką
prośbę, aby, to chyba po raz kolejny ten temat wywołuję, wcześniej tylko prosiłem o to, żeby jakby
zainstalować ograniczenie prędkości, chodzi o odcinek drogi przy Biedronce, która w tej chwili jest. Ale
trochę szerzej na ten temat powiem. Ponieważ dwie różne są miały miejsce i dwóch różnych
mieszkańców do mnie przyszło. Od razu powiem jedno. Jedno to jest takie, wnioskuję o zakaz
wyprzedzania na tym odcinku. Dlaczego? Ponieważ w związku z tym, że samochody które kierują się
jakby w stronę, jadą od strony Rydzyny do Leszna i chcą skręcić do Biedronki, zdarza się, że ten który
stoi i wyjeżdża jakby z parkingu Biedronki w lewo, to nie patrzy, że ktoś z tyłu próbuje wyprzedzić
samochód, który chce skręcić w prawo. Stwarza bardzo ogromną sytuację, którą może po prostu
zdarzyć się prędzej, czy później wypadek. I tak samo zauważcie jak ktoś jedzie z Leszna do Rydzyny i
chce skręcić w lewoskręt, czyli w lewo do Biedronki, to ludzie też nie patrzą. Jadą, chcą wyprzedzić. Jest
ogromne ryzyko. To jest jedno. Czyli bardzo bym prosił, żeby, ja uważam, że nic by się nie stało, gdyby
po prostu tam znak postawić zakaz wyprzedzania lub po prostu linię podwójną ciągłą namalować.
Oczywiście w miejscu, gdzie trzeba skręcić, to wiadomo, że przerywana, tak? No generalnie od, bo tam
chyba jest przy tym. Dokładnie. Nie no do tego, no dokładnie. No to jest jedno. I druga sprawa. Drugi
mieszkaniec zauważył. Jak państwo wiecie, tam jest ścieżka rowerowa. Ciąg pieszo-rowerowy. I teraz
w Lesznie jest coś takiego, że namalowane są czerwone linie związane z tym jeżeli jest wyjazd z
parkingu, tak, albo inaczej, jeżeli, bo powiem co się dzieje, bardzo podobna sytuacja jest jak się
wyjeżdża w Lesznie naprzeciwko budynku Ochrony Środowiska. Tam gdzie jest Komfort. Tam żeby
wyjechać na drogę 17 Stycznia stoi się na przejściu dla pieszych. A tutaj wygląda w ten sposób, że
wyjeżdżając z Biedronki stoimy na przejściu dla pieszych samochodem. Czyli jak rowerem, ktoś idzie
pieszo, to my blokujemy ruch. Zauważyliście to, tak? Czyli nic by się nie stało, widoczność jest bardzo
dobra, żeby ten samochód stał przed przejściem dla pieszych, a żeby to zrobić, to trzeba albo zrobić
oznaczenie poziome, czyli namalować na czerwono, albo inaczej, postawić znak przed parkingiem
z jednej, z drugiej strony, że jest to ciąg pieszo-rowerowy. Wtedy pierwszeństwo ma pieszy lub
rowerzysta. A wiecie państwo, że wszyscy kierują się na zbiornik i w drugą stronę, tam jest ogromny
ruch i prędzej czy później może się coś stać, że ktoś wymusi pierwszeństwo. Może nie wymusi, no bo
oczywiście zgodnie z tym, co teraz jest, no to samochód ma pierwszeństwo, a pieszy powinien
poczekać. No ale moim zdaniem warto by było, żeby jednak po prostu zrobić taki ciąg pieszo-rowerowy,
a samochód na pewno spokojnie wyjedzie. Ale będzie stał, żeby włączyć się do ruchu do drogi będzie
stał przed tym ciągiem pieszo-rowerowym. Taka jest moja tutaj prośba i myślę, że zróbmy to
prewencyjnie, żeby to jednak zabezpieczyć tutaj i pieszych, i nie daj Boże, osoby, które kierują.
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A wszyscy chyba korzystamy z tego, więc mam nadzieję, że przyjmiecie. Tak, panie radny? Super.
Dziękuję bardzo. To taka moja interpelacja, którą przekazuję dalej, żeby złożyć to już na ręce pana
starosty. Proszę. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. To panie burmistrzu, bardzo proszę
o odpowiedź.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po kolei pani radna Grażyna Dembicka, ulica
Konstytucji 3 Maja, w czwartek to, co wczoraj mówiliśmy na komisji wspólnej, w czwartek spotykamy
się z panem Prezesem Zakładu Usług Wodnych. Na pewno będziemy dyskutować na ten temat. Ale na
ulicy Konstytucji nie ma projektu. No tam to w pierwszej kolejności by trzeba było rozpocząć od
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, tak? Bo jak ja pamiętam, jak te ulice były robione, tam jest kurzawka,
stare kręgi i wszystko wymaga, oczywiście zgodnie z projektem, remontu. Ale nie zapominamy
o temacie, tak? I coś tutaj będziemy robić. Pan radny Piotr Patek, prace remontowe, budynek
Stanisława Leszczyńskiego. Dlaczego zostały prace wstrzymane, no odpowiednim na pytanie, na pewno
brak środków w budżecie, tak? Ale spytam pracownika odpowiedzialnego za budynki komunalne.
Oświetlenie przejścia dla pieszych. Tak, jak pan wspomniał, powiat otrzymał dofinansowanie do
oświetlenia przejścia przy szkole podstawowej. Gmina nie składała. Środki również, tutaj środki
finansowe każdy tutaj, każda interpretacja zapytania wiąże się ze środkami finansowymi. Promocja
miasta, teraz mamy pomieszczenie po byłym PKO. Można jak najbardziej wykorzystać biuro do
promocji tak, żeby mieszkańcy, czy tam goście przychodzili, brali czy smycze, magnesy, długopisy i tak
dalej. Ścieżka Rydzyna - Dąbcze. Ławki. No jak najbardziej, no tutaj odpowiedź, no powiat oczywiście
nie ma nic przeciwko. Oni nie dołożą tutaj do żadnej ławki. Tylko tak, jak powiedziałem, gdzie, tak? Jak
najbardziej, panie radny, możemy przejść popatrzeć gdzie. Powiem tak, od Orlika jadąc Do Dąbcza no
to powiem tak, że po lewej stronie w pasie drogi tam nie ma miejsca, tak? Nie wiem, czy pan też pan
pamięta, nie wiem który to był rok jest tutaj, pan prezydent podróżował rowerem, wjechał tam w jakieś
nie wiem co to było i sprawa też głośna. Głośna. No skrzynkę gazową. Głośna, medialna, ale dokładnie.
Kto odpowiedzialność później weźmie? Nie wiem. Sprawa pani Angier jest, no bo to o tym pan mówił.
Sprawa jest w toku. To, co tutaj, to co byliśmy na spotkaniu, tak? Tutaj byłem z pracownikami, z panem
Wojtkiem, z panią Olgą, sprawa w toku i wybór pani dyrektor, powiem tak, sprawa była bardzo szeroko
omawiana wczoraj na komisji, siedzieliśmy do godziny 18. Od 16 do 18 tutaj pan sekretarz szczegółowo
punkt po punkcie od a do z przeczytał, przedstawił kalendarium spraw. I interpelacje pani Agnieszki
Kasprowiak. Lampa za posesją Moraczewo numer 62. Jak najbardziej jak jest tam słup, powiem tak,
projekt ponad pół roku na pewno to potrwa. No i tutaj to, co powiedział pan przewodniczący, jak
najbardziej. Powiem tak, że też mieszkańcy kilka razy mi, jest bardzo słuszna uwaga, panie
przewodniczący. Albo tam zrobić ciąg pieszy, tak? Albo tak, jak w Lesznie. Mówię, jest wymalowane tą
czerwoną farbą. Nie wiem, powiem tak, nie chcę tu się wypowiadać, nie jestem drogowcom,
fachowcem. Są fachowcy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że tutaj pan radny powiatowy
zgłosi i to ten temat zostanie szybko załatwiony. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Panie burmistrzu, dziękuję. Czy mógłby pan jeszcze zostać, bo mam jeszcze jedno pytanie.
Przypomniało mi się. To też było związane właśnie z tym w moim sprawozdaniu, że były złożone kwiaty
na cmentarzu. I nawet w jednym w komentarzu, ale to akurat mieszkaniec do mnie zadzwonił. Mam
gorącą prośbę. To przy czerwonym cmentarzu, to już zostało zrobione, ten krzyż. Ale jak idziemy na
cmentarz parafialny, tam jest po lewej stronie, tam oddajemy hołd tym, tam jest tak, jest pomnik, ale
obok są krzaki. Żeby po prostu to wyciąć, bo to tak się bardzo, żeby to uporządkować, nie? Było to, nie?
No ale to też jeden z mieszkańców do mnie. Bo to jest ten na wprost, a po boku jeszcze jest drugi.
A obok nich no są takie krzaki, nie? Na cmentarzu parafialnym. Chodzi o Pomnik Ofiar Katynia, tak?
Tak. Ofiar II wojny. Nie obok tych. Jak się wchodzi ten po lewej stronie, zaraz na końcu tam są dwa.

21

Gdzie składamy. Ten narożnikowy i ten na wprost. To tam. Przepraszam, że nie znam. Dobrze. Pan
burmistrz wie o co chodzi, więc no dziękuję bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym
tylko podziękować gościom za przybycie. Wreszcie się powoli jakby tutaj otwieramy na osoby, które
wcześniej uczestniczyły na sesji. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność. Za wsparcie.

11. Zakończenie obrad Sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIV Sesję Rady Miejskiej Rydzyny.
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