RADA MIEJSKA RYDZYNY
Protokół Nr XXXV/2021
z XXXV Sesja Rady w dniu 26 października 2021
Obrady rozpoczęto 26 października 2021 o godz. 15:00, a zakończono
o godz. 16:37 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. Grażyna Dembicka
2. Karol Dembicki
3. Agnieszka Kasprowiak
4. Emilia Kraśner
5. Julian Kruczek
6. Radosław Kulus
7. Jan Nawrotkiewicz
8. Marcin Otto
9. Piotr Patek
10. Marcin Pierzchała
11. Marek Pietrzak
12. Krystyna Rypińska
13. Roman Skiba
14. Leszek Skrobała
15. Marcin Urbanowicz

1. Otwarcie obrad Sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Po krótkich problemach technicznych możemy rozpocząć Sesję. Szanowni Państwo, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie, otwieram XXXV sesję Rady Miejskiej. W dniu dzisiejszym uczestniczy 15
radnych, skład Rady liczy 15 radnych, co jest wymaganym kworum, przy którym Rada Miejska może
prawomocnie obradować i podejmować uchwały.
Witam serdecznie Radnych Rady Miejskiej. Witam Pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz
z współpracownikami, czyli Panem wiceburmistrzem Łukaszem Bartkowiakiem, jest z nami Pan
Wojciech Antoniak skarbnik gminy. Witamy serdecznie Panią Patrycję Wdowiak kierownika referatu
organizacyjnego Urzędu Miasta, Gminy Rydzyna. Witam serdecznie radcę prawnego, Pana Krzysztofa
Pietrzaka. Witam gości. Witam serdecznie Panią Dyrektor Magdalenę Szymańską z Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury. Witam serdecznie Panią Bogusławę Pawlik, Dyrektora Przedszkola "Kolorowy
Wiatraczek". Jest z nami również Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzynie Pani Izabela
Orzeł, witamy serdecznie. Witam również Pana Dyrektora Karola Olendra Szkoły Podstawowej
w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Jest z nami również Pan Wojciech Jędrzejczak Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dąbczu. Jest również z nami Pani Elżbieta Biernaczyk Zastępca Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, witamy. Witam sołtysów którzy przybyli na dzisiejszą Sesję.
Jest równie z nami gość, Radny Powiatu, Pan Tomasz Szulc. Szanowni Państwo dzisiejsza sesja
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transmitowana jest przez firmę pana Kornela Katarzyńskiego, witamy serdecznie. Jest równie z nami
Pan Sławomir Zygner i nasz informatyk Pan Łukasz Taterka, witamy serdecznie.

2. Przyjęcie porządku obrad
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo otrzymaliście wraz z zaproszeniem porządek obrad i pozwolę go sobie odczytać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

10.
11.
12.
13.

Otwarcie obrad Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych
z wykonaniem uchwał Rady.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
radnych Rady Miejskiej.
Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2020/2021.
Podjęcie uchwał w sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2028
– druk nr 269,
przystąpienia Gminy Rydzyna do spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” – druk nr
270,
określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 271,
zwolnień w podatku od nieruchomości – druk nr 272,
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 273,
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2021 - druk nr 274,
zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 20212036 - druk nr 275.
Przyjęcie interpelacji radnych.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Zapytania i wolne głosy.
Zakończenie obrad Sesji.

Czy jakieś pytania lub uwagi do tego porządku? Proszę? Szanowni Państwo, tak dodajemy, przepraszam
najmocniej, faktycznie przed punktem dziesiątym powinien być również interpelacje, interpelacje
zgłoszone na dzisiejszej sesji i dopiero punkt kolejny odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej sesji. Małe niedopatrzenie, ale tutaj dziękuję za czujność. Dobrze. Czyli uzupełnimy.
Dobrze, to jeszcze chwileczkę tylko uzupełnimy i będziemy głosować. Szanowni Państwo, proszę wyjść
z programu i jeszcze raz się zalogować albo odświeżyć, tak to wtedy już pojawi się ten punkt i będziemy
już mieli aktualne. U mnie już się pojawiło, więc myślę że jest. Dobrze, przechodzimy do głosowania.
Jeszcze raz dziękuję za czujność i wraz z punktem dodanym, czyli przyjęcie interpelacji, głosujemy
porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie ręki
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że dzisiejsza sesja będzie obradowała
według porządku, który przed chwileczką przedstawiłem.
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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

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Przechodzimy do punktu czwartego, informacja Przewodniczącego Rady o działaniach
podejmowanych w okresie... A przepraszam najmocniej, tak. Dobrze. Szanowni Państwo tak jak
zwyczajowo protokół z XXXIV sesji był wyłożony w biurze Rady, można było go przejrzeć. Ja jako
Przewodniczący nie wnoszę do niego głosowania, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń dlatego proponuję
go przyjąć bez odczytywania. Tak? No to przychodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu
z XXXIV sesji bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję
Wysoką Radę, że protokół z XXXIV sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rydzynie,
informacja dotyczy okresu pomiędzy XXXIV, a XXXV Sesją Rady Miejskiej.
✓ 16 września w związku z zaproszeniem Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Pani
Krystyny Rypińskiej uczestniczyłam w zebraniu Gminnej Rady Kobiet, obecny był również Pan
Burmistrz i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
✓ 22 września brałem udział w spotkaniu roboczych ze Skarbnikiem, Burmistrzem
i Wiceburmistrzem dotyczące bieżących spraw w gminie. Podpisałem również dokumenty oraz
uchwały XXXIV sesji.
✓ 27 września na moim dyżurze odbyłem spotkanie z mieszkańcem Dąbcza w spawie rozwiązania
problemu przepustowości drogi położonej właśnie w wyżej wymienionej miejscowości.
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✓ 12 października brałem udział w obradach Komisji Rewizyjnej na której opiniowano stawki
podatków lokalnych na rok 2022 oraz analizowano wnioski założenia inwestycyjne do budżetu
na rok 2022.
✓ 13 Października byłem obecny na zebraniu Samorządu Mieszkańców Rydzyny, poruszono
kwestie bezpieczeństwa w gminie oraz inwestycji samorządowych.
✓ 15 października odbyła się szczególna uroczystość w gminie, związana była z symbolicznym
wmurowaniem aktu erekcyjnego budowanej Szkoły w Rydzynie. Na uroczystości obecni byli
goście Pan minister Jan Dziedziczak i władze samorządowe” Pan Burmistrz, Przewodniczący
Rady wraz z radnymi, Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni goście. Gmina Rydzyna na ten cel
otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota wsparcia dla
naszego samorządu to 6 000 000 zł.
✓ W tym samym dniu na terenie OSP Dąbcze została przekazana promesa na zakup nowego
zestawu hydraulicznego w kwocie 19 000 zł. Całość inwestycji to koszt 80 000 zł
współfinansowana przez Gminę Rydzyna. Ponadto Komenda Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu, starszy brygadier Maciej Bzdęga przekazał na wyposażenie jednostki motopompy
pożarnicze.
✓ 14 października wraz z Panem Burmistrzem uczestniczyłem w uroczystym apelu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Rydzynie.
✓ 18 października uczestniczyłem w Zamku Rydzyńskim w tradycyjnym spotkaniu Dyrektorów
placówek oświatowych oraz nauczycieli nagrodzonych przez Burmistrza z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
✓ 21 października z Burmistrzem braliśmy udział w spotkaniu Stowarzyszenia "Złota Jesień"
z okazji Dnia Seniora.
✓ wraz z pracownikami urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiejszej sesji i dokonałem wstępnej
oceny poszczególnych uchwał
✓ zwyczajowo w poniedziałek pełniłem dyżury, na których przyjmuje mieszkańców oraz
uczestniczę w spotkaniach roboczych dotyczących bieżących spraw Gminy Rydzyna.
Czy jakieś pytania, uwagi do mego sprawozdania? Nie widzę, więc Panie Burmistrz oddaję głos, bardzo
proszę.

5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym,
zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Sprawozdanie Składam za okres międzysesyjny od dnia 14 września do dnia 26 października 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. Termin
zakończenia to koniec października br.
Zakończone zostały prace przy 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. Gmina
Rydzyna w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 mln złotych na 2 z 3 złożonych wniosków do Banku
Gospodarstwa Krajowego. Największy dofinansowany wniosek na kwotę 6,5 mln PLN dotyczy zadania
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związanego z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu (całość prac szacuje
się na ok. 8 mln złotych), kolejny dofinansowany wniosek w kwocie 3,5 mln złotych dotyczy budowy
nowej stacji uzdatniania wody oraz modernizacji istniejących w Dąbczu i Kłodzie wraz z budową studni
głębinowych z wód podziemnych z utworów neogeńskich (całość prac szacuje się na ok. 4,0 mln
złotych). Wniosek na przebudowę dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie został
odrzucony. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego.
W zakresie spraw społecznych:
W dniu 14 października brałem udział w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej.
W dniu 15 października odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego przy przebudowie Szkoły
Podstawowej w Rydzynie oraz przekazanie promesy na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Dąbcze.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa
Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, od dnia dzisiejszego można składać
wnioski do Urzędu Miasta i Gminy. Ostateczny termin składania wniosków ustalony został na dzień
2 listopada br. W dniu 22 października wraz z panią kierownik USC brałem udział w uroczystości 50lecia pożycia małżeńskiego (złote gody) – podczas której wręczyliśmy w imieniu Pana Prezydenta
okolicznościowe medale w Domu Wesel Oaza w Kłodzie. W dniu 24 października br. wraz ze
ochotnikami z dwóch jednostek z terenu gminy Rydzyna uporządkowali miejsce pamięci usytuowane
w lesie rydzyńskim. Strażacy co roku, zawsze przed 1 listopada, porządkują miejsce. W tegorocznych
porządkach wzięli udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbcze, Ochotniczej Straży Pożarnej
Rydzyna oraz harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej z Dąbcza. Po uporządkowaniu miejsc pamięci zostały
młodzież złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze. Ponadto brałem udział w spotkaniach m.in.
kulturalnych, sportowych, spotkaniach stowarzyszeń (w tym w dniu 21 października uczestniczyłem
w obchodach dnia seniora), gdzie za zaproszenia serdecznie dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Czy jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę.
Jest Pan radny Piotr Patyk, bardzo proszę.
RADNY PIOTR PATEK:
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja mam jedno pytanie związane z ulicą
Łopuszańskiego i Czarnieckiego, bo został termin przesunięty, bo był pierwotnie 30 września. Ja mam
takie dwa pytania. Firma będzie płaciła kary jakiekolwiek finansowe? A jeżeli się nie wyrobi w drugim
terminie to oczywiście będą naliczane dalsze, tak?
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Pismo zostało wysłane do wykonawcy, do Pana Prezesa jak i również zostało już wysłane to do Pana
Wojewody, więc mają termin do końca października. Widzę że jesteśmy w trójkę tam codziennie
i powiem tak, widzę, że prace się ruszyły. Oczywiście Pan Radny również tak, nawet dwa razy dziennie...
Że się pracę ruszyły, tak? Dwie kolejne ekipy dojechały no i mam nadzieję, że w listopadzie tak, no bo
ja nie wierzę żeby do końca października zdążyli, bo trochę roboty jeszcze zostało. Powiem tak, też
jestem codziennie na placu budowy i wczoraj mnie zaskoczyli, tak bo praktycznie ulica krótka, ale
Czarnieckiego praktycznie cała była wykostkowana, tak i myślę że ja też liczę że wreszcie dopniemy do
końca tę inwestycję i zmieszczą się w tym terminie, bo tu chodzi tylko o pogodę tak, bo może nagle
przyjść mróz, śnieg. Znamy, już to przerabialiśmy i nie chcemy żeby to się powtórzyło, wiadomo później
usterki, naprawy... Jak nie mogą, firma nie realizuje w terminie to później wiadomo jak to jest ściągnąć
ich na poprawkę. Znamy już te sprawy z Rynkiem, tak.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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Dziękuję bardzo. A nie chcemy powtórki, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do sprawozdania Pana
Burmistrza? Nie widzę zgłoszeń.

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza,
skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób
wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy Panie Burmistrzu do punktu 6, bardzo proszę.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Szanowni Państwo,
Informacja Burmistrza o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób
wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.,
poz. 1372) przedkładam informację o wynikach realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
za rok 2020. Informuję, że oświadczenia majątkowe za rok 2020 złożył:
− Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta i Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego,
− 6 dyrektorów placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych gminy,
− 2 pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.
Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie na ręce burmistrza w dwóch
egzemplarzach wraz z kopią zeznania rocznego PIT. Jeden z egzemplarzy został przekazany do Urzędu
Skarbowego w Lesznie, celem weryfikacji.
Urząd Skarbowy pismem z dnia 30 lipca 2021r. przekazał sprawozdanie z dokonanej analizy oświadczeń
majątkowych. Pracownicy, u których zostały stwierdzone nieprawidłowości, zostali zobowiązania do
ich usunięcia. Wszystkie osoby złożyły stosowne wyjaśniania na piśmie.
Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady złożyli oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania
rocznego PIT w terminie do Wojewody Wielkopolskiego. W przypadku obu oświadczeń Wojewoda
pismem z dnia 05 sierpnia 2021r. stwierdził drobne nieprawidłowości, które zostały wyeliminowane
poprzez złożenie pisemnych wyjaśnień. Natomiast Urząd Skarbowy w Lesznie pismem
z dnia 14 października 2021r. poinformował o nie stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonych
oświadczeniach.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo,
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Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
radnych Rady Miejskiej Rydzyny.
Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021.,
poz. 1372) przedkładam informację o wynikach realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
przez Radnych Rady Miejskiej Rydzyny za rok 2020.
Informuję, że oświadczenia majątkowe za rok 2020 złożyło 14 radnych Rady Miejskiej Rydzyny.
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 zostały złożone na moje ręce w terminie tj. do dnia 30 kwietnia
2021r. w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania rocznego PIT. Wszystkie oświadczenia zostały
poddane wstępnej analizie, a następnie jeden z egzemplarzy został przekazany do Urzędu Skarbowego
w Lesznie, celem weryfikacji.
Pismem z dnia 9 września 2021r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie poinformował o wynikach
analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej Rydzyny. Urząd Skarbowy wykazał w
stosunku do oświadczeń siedmiu radnych pewne nieprawidłowości, które w zdecydowanej mierze
miały charakter wyłącznie techniczny, a jedynie w niewielkim stopniu charakter merytoryczny.
Radni, u których stwierdzono nieprawidłowości zostali zobowiązani do złożenia stosownych wyjaśnień
na tę okoliczność. Wszyscy radni złożyli pisemne wyjaśnienia i wyjaśnienia te zostały przeze mnie
przyjęte. Do oświadczeń majątkowych pozostałych radnych nie wniesiono uwag.
Czy są jakieś pytania do tego? Nie widzę więc przychodzimy do punktu ósmego, informacja Burmistrza
z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2020-2021 i tą informację przedstawi
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Pani Patrycja Wdowiak.

8. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku
szkolnym 2020/2021.
KIEROWNIK PATRYCJA WDOWIAK:
Szanowni Państwo pozwolicie, że z miejsca bo dzisiaj troszeczkę w dwojakiej roli przedstawia
informacje o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2002/ 2021. Jak corocznie na
podstawie artykułu 11 prawo oświatowe Pan Burmistrz przedstawia Państwu taką informację. Jeśli
chodzi o rok poprzedni to zdecydowanie ten rok był rokiem specyficznym, rokiem wyjątkowym,
pierwszym rokiem pandemii, w którym praktycznie dzieci w większości były na nauczaniu zdalnym,
potem nauczaniu hybrydowym. W związku z tym i dyrektorzy i zapewne uczniowie oraz rodzice musieli
się do tego trybu przyzwyczaić. Od dnia 24 października do 16 maja uczniowie klas 4- 8 przebywali na
nauce zdalnej, od 9 listopada były to dzieci klas 1-3. Dopiero tak naprawdę w miesiącu maju, od dnia
3 maja powróciły do nauki klasy 1-3, a od 17 maja klasy 4-8, przy czym była to nauka hybrydowa. I tak
naprawdę dopiero od 31 maja wszyscy uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej. A jeśli już
o tym mowa, to pragnę tylko dodać, że w chwili kiedy dzieci powróciły do nauki w pełni stacjonarnej
gmina również rozpoczęła przebudowę z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie. W związku z tym
wystąpiła do Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na przedłużenie nauki hybrydowej w tej placówce.
Niestety w związku z tym że nie otrzymaliśmy pozytywnej opinii ze strony Kuratorium, gmina zmuszona
była do zapewnienia dzieciom zajęć edukacyjnych w innych budynkach. I tutaj dzięki przychylności
dyrekcji udało się znaleźć miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w budynku plebanii
należącej do tutejszej Parafii oraz w Przedszkolu Kolorowy Wiatraczek za co również dziękujemy. Jeśli
chodzi o sieć szkół, to tutaj w tej sprawie nic się nie zmieniło, mamy 3 szkoły podstawowe, dwie
zaliczane do szkół średnich, średniej wielkości, jedną szkołę większą. Dwie średnie, czyli mowa tutaj
o Dąbczu i o Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. I szkoła większa, czyli szkoła
w Rydzynie. Oprócz tego mamy edukację przedszkolną, czyli mówimy tutaj o Przedszkolu Kolorowy
Wiatraczek mieszczącym się przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego oraz na placu Dąbrowskiego
w Rydzynie z oddziałem w Kłodzie. Dwa oddziały przedszkolne, bo mówimy cały czas o roku szkolnym
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2020/ 2021, były również w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Ogólnie można
tylko tutaj powiedzieć, że w zeszłym roku do szkół uczęszczało łącznie 885 uczniów, co to w stosunku
do roku poprzedniego było o 85 uczniów więcej niż w roku poprzednim, łącznie w 48 oddziałach szkół
podstawowych. Jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne, to wychowanie przedszkolne było
realizowane tak jak mówiliśmy w Przedszkolu Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie przez 305 dzieci,
w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kaczkowie oraz w Prywatnym Przedszkolu Eko
Brzdąc w Maruszewie przez 70 dzieci. Wszystkim dzieciom oczywiście zgłoszonym w naborze do
przedszkoli, dla których organem prowadzącym Gmina Rydzyna, zostało zapewnione miejsce
w przedszkolu.
Króciutko tylko jeszcze jeśli chodzi to o kadrę nauczycielską to analizują, bo tą informację Państwa
oczywiście macie dołączoną do porządku obrad. Ona jest dostępna również dla wszystkich, którzy chcą
się z tym materiałami zapoznać. Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, to kadrę mamy wysoko
wyspecjalizowaną, bo w większości są to nauczyciele dyplomowani, następnie mianowani
i kontraktowi. 63 nauczycieli jest dyplomowanych.
Jeśli chodzi o awanse zawodowe to również w zeszłym roku szkolnym takie kwalifikacje zawodowe były
podnoszone: dwie osoby z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego, jedna osoba ze Szkoły
Podstawowej w Rydzynie, jedna osoba ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Natomiast po raz pierwszy
też muszę powiedzieć w tym roku szkolnym mieliśmy aż 7 osób, które podnosiły swoje kwalifikacje
z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego i były to dwie osoby ze Szkoły Podstawowej
w Rydzynie, dwie osoby ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu oraz 3 osoby z Przedszkola Kolorowy
Wiatraczek, wszystkie panie nauczycielki. I również mieliśmy 1 awans z nauczyciela mianowanego na
nauczyciela dyplomowanego i to była Pani z Przedszkole Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie. Na pewno
tutaj też tematem wartym zwrócenia uwagi są dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, to Państwo również w tej informacji macie ujęte. Tych dzieci na pewno jest coraz więcej.
Są to dzieci, których w zeszłym roku szkolnym było 33 i to są dzieci z niepełnosprawnością ruchową w
tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem w tym z zespołem
Aspergera, słabo słyszących, zagrożonych niedostosowaniem społecznych i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Myślę że też na zwrócenie uwagi zasługuję to, że po raz pierwszy w zeszłym roku dzięki
również Państwa przychylności, na wniosek Pana Burmistrza Rada Miejska Rydzyny przyjęła Uchwałę
Nr XXXII/237/2021 w sprawie określenia szczegółowych
zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom. I w zeszłym roku po raz pierwszy takie stypendia
przyznaliśmy, tj. 58 stypendystów, w kwocie 300 zł. Uroczysta gala odbyła się na Sali balowej Zamku
w Rydzynie. Takim stypendystą był również i myślę, że zasługuje na wspomnienie, był finalista
Ogólnopolskiej Olimpiady języka angielskiego dla juniorów uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej
w Dąbczu. Także również wielkie gratulacje. I tak pomalutku idąc, powiem tylko króciutko na temat
wyników egzaminów, bo idąc w kierunku a propos tego że wymieniłam przed chwileczką ucznia ze
Szkoły Podstawowej w Dąbczu, Szkoła ta osiągnęła najwyższe wyniki procentowe jeśli chodzi o egzamin
8- klasisty. I tutaj 75% z języka polskiego, 57% z matematyki i 85% z języka angielskiego. Są to bardzo
wysokie wyniki. Myślę że zasługują na zwrócenie szczególnej uwagi. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową
w Kaczkowie, to również tutaj te wyniki są zbliżone do lat poprzednich, one są wydaje mi się, że na
takim stabilnym poziomie. I tak 59 % z języka polskiego, 48% z matematyki i 50% z języka angielskiego.
Natomiast jeśli chodzi o Szkołę Podstawową Podstawowa w Rydzynie to oczywiście w stosunku do roku
poprzedniego są to wyniki może nie w pełni zadowalające, natomiast one są zdecydowanie wyższe.
I liczymy na to, że te wyniki będą z każdym rokiem coraz lepsze. Było to 56% z języka polskiego, 40%
z matematyki, 67% z języka angielskiego. Szanowni Państwo, to tyle z mojej strony, dodam tylko, że
również ta informacja w sposób jeszcze bardziej szczegółowy była omawiana na posiedzeniu Komisji
Oświaty. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Tak jest, dziękuję Pani Kierownik za przedstawienie informacji. Szanowni Państwo jeżeli macie jakieś
pytania to bardzo proszę. Też bardzo dziękuję z przybycie kierowników placówek oświatowych. Jeżeli

8

są jakieś pytania, czy kierownicy chcieliby zabrać głos, to również udzielę po prostu zgody. Dobrze, czy
ktoś, tak Pan Radny Patek, tak? Bardzo proszę Pan Radny Piotr Patek. Proszę bardzo...
RADNY PIOTR PATEK:
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo ja dwa słowa, przede
wszystkim gratuluję Panu Dyrektorowi Szkoły w Dąbczu za jak ja to powiedziałem na komisji, bo
zasiadam w Komisji Oświaty, że Dąbcze śrubuje te wyniki prawie na maksa i ciężko będzie ja pobić, ale
chciałem powiedzieć kilka słów o Szkole w Rydzynie. Podoba mi się, też mówiłem to na komisji,
działania Pani Dyrektor w kierunku współdziałania i współpracy z Liceum nr 2 w Lesznie. Uważam, że
bardzo dobry krok to jest, zawiążę się współpracę, najlepsze liceum notowane w rankingach
ogólnopolskich ale chyba tu w Lesznie najlepsze. Wiem, że organizuje się klub odkrywców tak, dobrze
mówię, tak coś takiego, tak dobrze to mówię? Ach przepraszam, klub zdolnego ucznia i też właśnie
zadałem pytanie Panu Wiceburmistrzowi na czym ta współpraca będzie polegała, czy po prostu
nauczyciele z Liceum nr 2 będą prowadzili wykłady na lekcjach, na razie jak wiemy w kółkach to będzie
się organizowało. Bo po ostatnich latach, a zwłaszcza po ostatnim poprzednim roku, to było źle i myślę
że jest takie światełko w tunelu. Po tych ostatnich wynika, że w Szkole w Rydzynie, żeby poszły te wyniki
do góry. A ta współpraca jest i na pewno bardzo dobry krok w dobrym kierunku dla naszej młodzieży,
dla naszych dzieci. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję Panie Radny, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę
zgłoszeń.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2021 –
2028 – druk nr 269.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Rozpoczniemy od druku 269. Druk 269 był procedowany na komisji wspólnej, również na
poszczególnych komisjach branżowych. Wczoraj omawiany był przez Panią Zastępcę Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Elżbietę Biernaczyk. Ja tylko odczytam - uchwała
w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rydzyna na to 2021-2028
podstawa prawna, paragraf 1, przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2021-2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu tylko powiem, że wygasła uchwała która była obowiązująca,
związana ze Strategią na lata 2014-2020, to jest uchwała XLIII/359/2014 roku z dnia 20 sierpnia 2014
roku i dlatego aby ta strategia pozwalała na opracowanie szczegółowych już programów i projektów
pomocy społecznej dla naszych mieszkańców właśnie taka strategia musi być podjęta. Dlatego, czy są
jakieś pytania? Nie ma. No to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
uchwały na druku nr 269 bardzo proszę o podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Jeszcze 2 radnych. Dobrze, dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie,
15 głosami za, uchwała przyjmuje numer XXXV/266/2021.
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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

b) przystąpienia Gminy Rydzyna do spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” – druk
nr 270.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy już do kolejnej uchwały na druku nr 270, bardzo proszę Pana Wiceburmistrza o krótkie
przedstawienie tej tego projektu. Wczoraj przypomnę, że był z nami również pan kierownik Zbigniew
Zalesiński który omawiał właśnie również szczegółowo ten projekt. Proszę bardzo.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Temat wstąpienia Gminy Rydzyna do spółdzielni
socjalnej wiąże się z możliwością pozyskania przez tą spółdzielnie środków finansowych na utworzenie
zakładu aktywizacji zawodowej, czyli tej wyższej formy można powiedzieć społecznej tej opieki, czy
rozwoju spółdzielni socjalnej. Jest taka możliwość żeby w grudniu tego roku złożyć stosowny wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie utworzenia tego ZAZ-u, jeżeli wniosek pozytywnie
zostałby ocenione, a jest na to duża szansa. Myślę, że wtedy w czerwcu przyszłego roku będzie można
ruszyć z realizację całego projektu mając już kompletną dokumentację formalno-prawną,
dokumentacje budowlaną stąd też prośba do Państwa Radnych żeby udzielić zgody na to żeby gmina
stała się członkiem spółdzielni socjalnej w Kłodzie, takim członkiem jest też między innymi powiat
Leszczyński i wspólnie chcielibyśmy zrealizować projektor który da możliwość osobom
niepełnosprawnym znalezienia stałego, pewnego miejsca pracy, na przykład uczniów ośrodka szkolnowychowawczego, po zakończeniu nauki w tej placówce oświatowej. Stąd też prośba o podjęcie
stosownej uchwały. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, wczoraj mieliśmy gościa na komisji wspólnej, myślę
że na wszystkie Państwa wątpliwości udzielił odpowiedzi. Natomiast jeżeli jeszcze jakaś wątpliwość,
jeszcze jakieś pytania to postaram się jeszcze przed głosowaniem udzielić Państwu odpowiedzi.
Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 270 bardzo proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała
przeszła jednogłośnie, 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXV/267/2021.
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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c) określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 271.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I teraz oddaję głos Panu Skarbnikowi, bardzo proszę druk 271. Bardzo proszę o przedstawienie.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście. Projekt na druku numer 271
był procedowany na wszystkich komisjach stałych. Druk został pozytywnie zaopiniowany, również był
omawiany na wczorajszym posiedzeniu wspólnym. Wskaźnik ministerialny z lipca wynosił 3,6, my
proponujemy 4,9 w związku z tym, że do lipca widzimy, że ta inflacja wybiła powiedziałbym znacznie
i myślę, że będzie, nawet jest momentami rok do roku większa niż te 4,9 którą proponujemy. Skutki
Państwo mieliście omówione wszystkie w tabelach. Ja tylko też Państwu przekażę to co się
zobowiązałem Państwu przedstawić na komisjach. Nie będziemy procedować podatku rolnego o co
Pani radna Kasprowiak pytała, nie wnosimy o obniżanie tej stawki. Jeśli ktoś będzie Państwa pytał, to
tutaj podam, że za 11 kwartałów średnia z 20 października to to jest wskaźnik Prezesa GUS-u, za jeden
hektar przeliczeniowy to będzie 153 zł i 70 gr. W tym roku była to kwota 146,37 czyli praktycznie
idealnie też ten podatek rolny wzrośnie o te 5%, czyli tak samo jak podatki od nieruchomości. Także
taka jest stawka za jeden hektar przeliczeniowy. Wracając do projektu uchwały, jest to druk
standardowy 271, te wszystkie stawki Państwu omówiłem, jeszcze powtórzę tylko jedną rzecz, również
z 2% do 1% obniżamy stawkę podatku od budowli służących do zbiorowego dostarczania wody
i odprowadzania ścieków. Żeby tutaj tak jak mówiliśmy te stawki za wodę i za ścieki nie były
maksymalne, w związku z tym żeśmy pobudowali tą oczyszczalnię ścieków, także pobieramy od Zakładu
Usług Wodnych 1%, a nie 2% i to samo będzie się tyczyć jeżeli w przyszłości będzie ten mechanizm
utrzymany, jeżeli również pobudujemy te wszystkie budowle, które mamy na dzisiaj z Polskiego Ładu,
te 3 500 000 zł. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do tego projektu Państwo radni macie? Nie widzę, więc
przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję
bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyszła, przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała
przyjmie numer XXXV/268/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (15)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz

d) zwolnień w podatku od nieruchomości – druk nr 272.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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Kolejny druk, druk 272 wraz z autopoprawką. Tą autopoprawkę również Pan Skarbnik omówi, bardzo
proszę.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Szanowni Państwo jest to projekt który po raz pierwszy procedujemy w ramach uchwał podatkowych,
dotyczy zwolnienia w podatku od nieruchomości. W związku z tym, że tu zmieniały się interpretacje,
czy gmina sama sobie ma płacić podatek od nieruchomości i dlatego żeby nie przelewać tych pieniędzy
sami sobie, proponujemy i tutaj jeszcze poproszę o autopoprawkę w stosunku do tego co Państwo
macie tutaj. Ja też podyktuję teraz w zakresie tego paragrafu 1 zmianę: „Zwalnia się od podatku od
nieruchomości grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na cele... I mieliśmy "ochrony
przeciwpożarowej" i po przecinku "Kultury i pomocy społecznej", czyli dodajemy dwa człony "kultury
i pomocy społecznej", i teraz jeszcze to zdanie złożone dajemy "oraz grunty zajęte na potrzeby
działalności sportowej". Między innymi mamy tutaj 3 Orliki, 3 strzelnice i zostaje to co mamy po
przecinku „z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”. Czyli, że jeśli ktokolwiek
będzie miał jakiś gruntów, bądź budynek wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, to
wówczas podlega opodatkowaniu. Jeżeli nie, na mocy tej uchwały to będzie zwolnienie z podatku od
nieruchomości. Jest to kompetencja organu stanowiącego w naszym przypadku Rady Miejskiej i o takie
zwolnienie Państwa radnych tutaj prosimy o podjęcie w zakresie tego projektu, na druku 272.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Ja za chwilę to odczytam. Dobrze, czy jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń, odczytam.
Uchwała na druk numer 272 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podstawa prawna,
paragraf 1, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części wykorzystywane
na cele ochrony pożarowej, kultury i pomocy społecznej oraz grunty zajęte na potrzeby działalności
sportowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Paragraf 2 - wykonanie
uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2022 roku. Tak
jak powiedziałem, jeżeli nie ma więcej, nie ma zgłoszeń to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę.
Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała
przeszła jednogłośnie, 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXV/269/2021.
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) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 273.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do kolejnego druku, druk 273. Również Panie Skarbniku bardzo proszę o przedstawienie.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
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Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Jest to kolejne druk określający stawki podatku, tym
razem od środków transportowych i tutaj wzorem z lat ubiegłych są te wszystkie stawki z podziałem
do te na powyżej 3,5 tony do 5,5, między 5,5 a 9 i powyżej 9 i powyżej 12. Oczywiście przyczepy,
naczepy, ciągniki siodłowe, autobusy z podziałem też na liczbę miejsc, czyli do 22 i powyżej 22. Ten
projekt również był omawiany. W skali roku podnosząc te podatki w kwocie 4,9% zyskamy od środków
transportowych kwotę 15 000 zł, czyli jest on podzielony, jest to kwota znaczna, ale tak jak
powiedziałem biorąc pod uwagę te wzrosty, szczególnie energii które nas w przyszłym roku dotkną,
nasze placówki, głównie też mówię oświatowe, także każdą złotówkę będziemy starali się liczyć. Tak
jak powiedziałem te koszty energii, gazu na które nie zawsze mamy wpływ oczywiście tutaj robimy
przetarg na energię, ale tak jak powiedziałem każdą złotówkę wraz z kierownikami jednostek będziemy
oglądać i wnosimy też o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję Panie Skarbniku. Czy jakieś zgłoszenie do dyskusji nad tym projektem? Nie widzę, więc
przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki naciśnięcie, przycisku. Dziękuję
bardzo. informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie, 15 głosami za, uchwała przyjmie
numer XXXV/270/2021.
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) zmiany w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2021 - druk nr 274.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do druku 274, również Pana Skarbnika proszę o przedstawienie.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Państwo macie dostarczony druk już z autopoprawką.
Omówię go w zakresie kwot oraz autopoprawki. Zwiększamy dochody i wydatki o kwotę 253 000 zł
z podziałem: ta mniejsza kwota 22 400 zł są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
i są przeznaczone na te zajęcia po-covidowe, które realizują nasze trzy szkoły podstawowe, a ta kwota
większa w zakresie dochodów 230 000 zł jest to zwiększenie w stosunku do planowanych kwot z tytułu
wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Widać, że w tym roku jest
wzmożony ruch w zakresie obrotu nieruchomościami, bo to z tego tytułu głównie ten podatek wpływa,
mieliśmy zaplanowaną kwotę 630 000 zł i ją mamy zrealizowaną po trzech kwartałach, także pozwala
nam to zaproponować Państwu zwiększenie o kolejne 230 000 zł, do kwoty o te 860 000 zł po
zmianach. Proszę Państwa te środki chcemy przekierować i teraz tak, tak jak było, oprócz tych rzeczy
które żeśmy mówili czyli wynagrodzenia dla nauczycieli którzy będą realizować te zajęcia po-covidowe,
czyli kwota 22 400 zł. Oprócz tego te 15 000 zł obejmiemy w postaci udziału członkowskiego
w spółdzielni „Zielona Kłoda”, 5 000 zł zwiększamy na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi do
kwoty 55 000 zł. Jeżeli ta zmiana będzie to rozstrzygniemy przetarg w tym tygodniu i myślę, że
wykonawca jeszcze w listopadzie te 50 metrów bieżących wykona. Główna zmiana w zakresie tej
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autopoprawki to w związku z informacją wczorajszą z Polskiego Ładu, że gmina otrzymała
dofinansowanie na zadanie związane z przebudowa i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej
w Dąbczu, a tutaj mamy pół roku na rozpisanie przetargu, czyli wykonania dokumentacji, ale
w pierwszym etapie jeszcze w tym roku chcemy wykonać koncepcję architektoniczną na przebudowę
i rozbudowę tego budynku i tutaj zwracam się do Państwa o zabezpieczenie środków w kwocie 60 000
zł na wykonanie koncepcji, jeżeli uchwała zostanie przyjęta to na jej bazie zostanie przygotowany już
szczegółowy projekt techniczny na to zadanie. Tak jak Państwo może wiecie mamy dwie możliwości
realizacji tego zadania albo poprzez zaprojektuj-wybuduj albo mając gotową dokumentację techniczną
i zlecamy już według tej gotowej dokumentacji technicznej. I pozostała kwota jest to kwota, po
zmianach to będzie 150 000 zł - będzie to zwiększenie rezerwy ogólnej. Także tak się prezentuje ta
zmiana. Widać, że ten budżet jest dynamiczny, także wczoraj decyzja o Polskim Ładzie, a dzisiaj doszło
dokonać pewnej korekty żeby, tutaj tak jak powiedziałem nie czekać, a tą koncepcję liczymy, że uda się
nam w te dwa miesiące tutaj szczegółową wykonać. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Miałem dwa pytania, ale Pan Skarbnik w swojej wypowiedzi udzielił już odpowiedzi,
więc nie będę pytał. A jeżeli ktoś oczywiście ma taką ochotę bardzo proszę. Kto z Państwa radnych ma
pytania? Nie ma, to jeżeli nie ma to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie, 15
głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXV/271/2021.
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) zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 20212036 - druk nr 275.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I ostatni druk 272 WPF- wieloletnia prognoza finansowa. Bardzo proszę Panie Skarbniku.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Szanowni Państwo jest to kolejna zmiana WPF-u, co prawda termin 15 listopada się zbliża nieuchronny
i Państwu będzie przedłużony już też nowy dokument na kolejne lata z delikatną korektą, ale te zmiany,
które tu proponujemy uwzględniają, w ten projekt uwzględni te zmiany. Pierwszą zmianę, to są środki
na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez gminę Rydzyna realizacji
miastu Leszno zadania w zakresie transportu zbiorowego, tak zwana 12. Mamy informację od Pana
Dyrektora MZK, oczekuję wzrostu wydatków na poziomie kilkunastu procent, jest to bodajże 13 - 419
208 zł taka jest propozycja, żeby zaplanować takie środki. Proszę Państwa kolejna rzecz, to jest dowóz
uczniów do szkół. Rok do roku nam starczała kwota około 350 000 zł, teraz w związku z tym, że mamy
od 1 września dodatkowy obowiązek dowożenia uczniów do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego, wcześniej to zadanie była organizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i nas

14

to kosztowało około 4 000, na dzisiaj realizujemy to sami i to zadnie nas kosztuje między 17 000 zł a 18
000 zł miesięcznie, czyli jest to kwota w skali roku wzrost o ponad 100 000 zł i tutaj to co powiedzieliśmy
też na komisjach, będziemy starać się w pierwszym kwartale złożyć wniosek ewentualnie o zakup
samochodu i dofinansowania z tak zwanego PFRON-u i będziemy sami te dzieci do Ośrodka SzkolnoWychowawczego dowozić, żeby też to było na zbliżonym poziomie i wróciło do tych 4000 zł. Także tutaj
będziemy starali się te kwoty zmniejszać, a na ten moment prosimy Państwa, żeby zwiększyć tą kwotę
z 350 000 do 500 000 zł. Mówimy o kosztach dowożenia uczniów dzieci do szkół. Planujemy zwiększyć
również zadanie, wydatki w przyszłym roku na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 150 000
zł, czyli z kwoty 100 000 do 250 000 zł. Również Państwa informowaliśmy, że jesteśmy w trakcie
przetargu otwartego na zwodociągowanie i skanalizowanie ulicy Leśna Osada - Osada w Dąbczu.
Informacje są takie, że być może jeden z mieszkańców będzie chciał tam zamieszkać w grudniu, dlatego
nie kanalizujemy terenów pustych, tylko te, gdzie jest pełna zabudowa. Taką inwestycję chcemy
wykonać i tutaj również zwiększamy wydatki o kwotę 1 000 000 zł, z 9 do 10 milionów na przebudowę
i rozbudowę budynku szkolnego w Rydzynie na rok przyszły, w związku z planowanymi robotami
budowlanymi. Jesteśmy w trakcie ich inwentaryzowania ale wiemy sami, że najniższe wynagrodzenie
w przyszłym roku wzrasta z kwoty 2800 do kwoty 3010 zł. Wykonawca wskazuje, że na pewno skorzysta
z możliwości ustawowych, a jeżeli wzrasta wynagrodzenie najniższe, a umowa jest powyżej 12
miesięcy, to wykonawca może żądać rekompensaty i wstępnie taką rekompensatę zapowiada, że
w przyszłym roku wystąpi, a w związku z tym, że planujemy WPF i chcemy, żeby ten dokument, który
Państwo macie tutaj był spójny z tym projektem, który przygotowujemy, dlatego taką zmianę chcemy
dokonać. Również tutaj informowaliśmy, że musieliśmy dodatkowe pracy wykonać. Dodatkowo
również szkoły nasze składają wnioski o laboratorium przyszłości i jedno również z pomieszczeń jest
dostosowywane, żeby takie laboratorium przyszłości tam było, a jest to dodatkowa sieć elektryczna,
teleinformatyczna, także to są tak jak mówię drobne kwoty są to kwoty kilkanaście, kilkadziesiąt
tysięcy, ale przy tych ilościach ta kwota tutaj nam się wydaje w pełni zabezpieczy te nieplanowane
prace. Tyle z mojej strony.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania, zgłoszenia? Nie ma. Ja tylko poinformuję taką techniczną rzecz, tak
jak Pan Skarbnik zauważył na komisji wspólnej, oczywiście zwiększamy nakłady w 2022 roku, a nie
2023. Dobrze. No to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie, 15 głosami za.
Uchwała przyjmie numer XXXV/272/2021.
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

10. Przyjęcie interpelacji radnych.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 10, interpelacje radnych. Wpłynęła dwie interpelacje, bardzo
proszę pana Przewodniczącego Leszka Skrobałę o przedstawienie.
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(Wiceprzewodniczący Rady radny Leszek Skrobała odczytał interpelacje. Interpelacje 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:
Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Bardzo proszę, jest jedno zgłoszenie. Bardzo proszę Pan
radny Piotr Patek się zgłosił. Proszę bardzo.
RADNY PIOTR PATEK:
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Kilka spraw związanych
z odpowiedziami na moje interpelacje, które złożyłem i takie to pytanie, dostaje praktycznie te same
odpowiedzi. Ja rozumiem, że na ulicę Stanisława Leszczyńskiego, Al. Józefa Sułkowskiego nie były
zaplanowane, żeby tam odbywały się remonty jakiekolwiek, ale ja mam takie pytanie, bo tak ładnie
dostałem odpowiedź, że znamy stan techniczny i monitorujemy. To ja się zapytam tak, ile jeszcze czasu
będziemy monitorować i będziemy jakby nie zwracać uwagę na to co się dzieje z nawierzchnią na jednej
ulicy i na drugiej. Na ulicy Stanisława Leszczyńskiego zapadnięty asfalt, robią się dziury, przy opadach
deszczu gdy zalewa woda dziury nie widać tego, że można sobie uszkodzić samochód, można krzywdę
sobie tam zrobić. Aleja Sułkowskiego, Panowie Burmistrzowie biegacie tam, nie widzicie że płyty na
moście są zapadnięte całe. My mieszkańcy, ja tam jeżdżę rowerem codziennie i znam te miejsca, ale
jeżeli ktoś pójdzie z zewnątrz to naprawdę może sobie krzywdę zrobić. Druty wystawały, była taka
chwila że druty wystawały, zostały usunięte przez pracowników Urzędu, ale mówię te zapadliska, płyty
przede wszystkim tak nisko opadły, że jadąc rowerem naprawdę można się nadziać na taką pułapkę i
sobie naprawdę krzywdę zrobić i właśnie zmierzam do tego zapytania, monitorujemy to, ja wiem. To
co musi się stać, żeby cokolwiek zrobić? Ja rozumiem, że nie ma pieniędzy, ale ja nie mówię o robieniu
całości, tak. No musimy coś z tym zrobić, bo naprawdę ktoś sobie krzywdę zrobi i dopiero chyba nam
się oczy pootwierają, otworzą. Następna sprawa, sprawa naszego kochanego rynku. Tyle razy
interpolowałem w tej sprawie, chodzi mi o ruch okrężny, żeby było zmienione oznakowanie. Ruch
okrężny i przede wszystkim nie upieram się już mówię przy tych parkometrach, ale zróbmy coś bo
jeszcze raz powtórzę, my z rynku zrobiliśmy salon samochodowy albo autokomis. Jeszcze raz powtórzę,
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jesteśmy pomnikiem historii, to zobowiązuje. Proponowałem miejsca parkingowe, nie że tak dosłownie
przychodzę i mówię że zlikwidować parking czy cokolwiek zrobić, ja nie mówię o likwidacji. Popatrzmy
sobie na inne miejscowości, już wymieniałem: Rawicz, Krobia, Poniec, Góra ten sam problem był, są
parkometry wszystko pasuje. Od razu są miejsca, można podjechać spokojnie i nikt nie chce
wprowadzać dodatkowego podatku jak mi ktoś mówił, że ja chcę podatek, żadnego dodatkowego
podatku, tak jak w innych miejscowościach złotówka za pół godziny, 2 zł godzina, tak. Oczywiście osoby
niepełnosprawne za darmo. A jak już tych parkometrów nie, to nie upieram się przy tym, to proszę o
działalność, to później jeszcze powiem o działaniu policji bo spóźniłem się na zebranie samorządu, gdzie
policja była, no niestety nie mogę zadać pytań, ale jeszcze o tym chwilę powiem. Następna interpelacja
związana ze smogiem. Palenie plastików, piękną odpowiedź dostałem, że gdy dostajemy zgłoszenia już
nie będę mówił, że ja o to zabiegałem, składałem kilkanaście razy interpelacje artykuł 379 prawo
ochrony środowiska gdzie Pan Burmistrz ma możliwości wyznaczenia osoby która wraz ze służbami
mundurowymi może sprawdzać takie posesje. My tak ładnie, że od razu po zgłoszeniu... To ja odbiję
piłeczkę i powiem tak, 2 tygodnie temu zatrzymujemy mnie mieszkaniec i mówi tak "Panie Radny już
do wszystkich się zgłaszałem, do Pana Burmistrza, do pana Kornela Klefasa, na policję i nikt nie
reaguje", tak. A mieszkańcy ulicy Okrężnej, Komisji Edukacji Narodowej mówią "Pomóż nam, bo już nie
ma z kim gadać" to no to ja nie wiem, tak my tak ładnie odpowiadamy, że my działamy. Ja chcę w końcu
usłyszeć, nie kontrola dla kontroli, tak było ostatnio, że skontrolowaliśmy 150 posesji i nic nie wykryto
w jednej było mokre drewno co... a ludzie nadal palom plastikami. Już nie mówię, że jest kontrolka na
ośrodku kultury gdzie już idzie zauważyć jak rosło, gdy się rozpoczął ten okres grzewczy, już oczywiście
świeci na czerwono, tak. I znowu mieszkańcy będą mówić "zmieńcie żarówkę na zielono, bo cały czas
świeci na czerwono". No trzeba coś z tym zrobić, nie że jak komuś na złość, nie że komuś od razu
mandaty sypać, pouczenie tak można zrobić i wreszcie naprawdę się zająć, bo to jest problem w naszym
mieście i bardzo duży problem i mieszkańcy mówią że nie mają się do kogo zgłosić, bo dzwonię do Pana
Burmistrza, bo oficjalnie powiedzieli że dzwonić. Przepraszam. Dzwoniliśmy do Pana Burmistrza,
byliśmy na policji i nikt nic nie może. No to jak nikt nic nie może, no to trujmy się wszyscy, chorujmy
umierajmy. Przepraszam, za daleko może z tym umieraniem, ale i teraz właśnie chciałem powiedzieć
na temat działania naszej policji. Spóźniłem się na zebranie samorządu, sprawy ważniejsze osobiste,
no nie mogłem być, ale szkoda że nie ma Pana Komendanta, bo ja kilka pytań mam do niego właśnie
na temat tego parkowania na Rynku, między innymi. Działanie naszej policji, bo mieszkańcy zgłaszają
"dwa samochody stoją koło zbiornika w niedozwolonym miejscu" od razu karteczki, mandaty, a tu
samochód na samochodzie, wyjazd z parkingu, przepraszam. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, nikt nie
zwraca uwagę, wjazd od Kłody nikt... kilkunastu kierowców już byłem świadkiem, nie objeżdża tej
Trójcy, bo nie ma nakazu objeżdżania. Zjeżdża sobie po małym, ja bym uczestniczył też w zdarzeniu
drogowym, udało się jakoś, ale mówię... gdzie jest nasza policja, tak? Gdzie jest nasza policja? Działamy
ja mówię, stoją dwa samochody na zbiorniku w miejscu niedozwolonym karteczki, że ukarani zostali ci
kierowcy mandatami. Ok, ja nie mówię, nie namawiam do łamania przepisów jestem za tym żeby
przestrzegać, ale weź my się naprawdę za ten Rynek. Nie, że komuś na złość, ja nie mówię że komuś
na złość. Też kilkanaście sytuacji, przyjechałem autem zablokowali mi i szukaj, gdzie mam szukasz kogoś
jak mnie zablokował i nie mogę wyjechać. Już to kilkanaście razy o tym mówiłem. Jeszcze raz powtórzę,
nas miasto Rydzyna jest pomnikiem i nas to zobowiązuje i nie że chcę wyłączyć jak tu wszyscy, że chce
wprowadzić drugi Kraków, bryczki tak jak ktoś tu głupoty powymyślał, że normalnie stworzone bo
mieszkańcom zatrzymują. Nie o to tu chodzi, tylko uporządkowanie żeby to miało ręce i nogi, tak.
Następna sprawa, mieszkańcy też dopytują się o bankomat. Starsze osoby wiemy nie mogą, nie mogą
dojechać. Tak ja wiem, że chodzi o ten bankomat co został wysadzony PKO tak. Czy jest możliwość żeby
ten bankomat wrócił do naszego miasta? Bo mieszkańcy pytają, mówią że Agencja została
zlikwidowana, nie mają gdzie wypłacać, bankomat został zlikwidowany. Czy jest taka możliwość żeby
ten bankomat powrócił? Następna sprawa bo mówiliśmy o oszczędnościach, z prądem, pieniędzy, Ja
mam takie pytanie bo mieszkańcy też się pytają jak to radny jest że wiatr lekko powieje, teraz był
mocniejszy ale wiatr, jakaś ulewa i na osiedlu Młyńska Góra od razu nie ma między 4 a 5 dni prądu
ulicznego, to znaczy lampy. Dlaczego to się tak dzieje, nie tylko jak jest wiatr bo teraz prądu, światła
nie było na od ulicy Wyspiańskiego Wolności poprzez całą Młyńską Górę. I dlaczego to się tak dzieje?

17

Ja rozumiem jeden dzień, dwa ale nie prawie cały, to się ciągnie 5 a nawet teraz było chyba z 5 dni 4,5
dni ale poprzednio z tydzień. No to ciemnica, Ja rozumiem że bo wszyscy mówią chyba Gmina
oszczędza, ja mówię że nie jeszcze. I naprawdę coś trzeba z tym zrobić. Ta sama sprawa ze światłem, z
oświetleniem, mieszkańcy Ulicy Zamkowej i nie tylko, jak długo jeszcze mieszkańcy tam, jak długo
jeszcze będziemy czekać czekali na lampę przy placu zabaw? Tam cały klosz został zdewastowany, jest
przykryty folią, nie ma już nic, to znaczy został słup, reszta została zdemontowana bo już do niczego się
nie i to jest przykryte. Obok jest druga lampa, tam jest cała tylko nie świeci i to już, ja już to zgłosiłem.
Dlatego o tym mówię bo to są takie niby błahostki ale ja to zgłosiłem w urzędzie nie wiem 4- 5 tygodnie
temu. I nic się z tym nie dzieje, i nie wiem czy tak ma być żeby ciemno było, czy naprawdę oszczędzamy,
czy jak to ma wyglądać. Nie wiem, bardzo dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ktoś z sali? Bardzo proszę Pan Radny
powiatu, Pan Tomasz Szulc.
RADNY POWIATOWY TOMASZ SZULC:
Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo dziękuję za ten głos, że mogę zająć. Odnośnie
właśnie krzyżówki, bo słyszałem właśnie interpelacje radnego, ja też jako radny powiatu składałem nie
jeden raz interpretację odnośnie tej naszej krzyżówki w Kłodzie. Wcześniej jak była jeszcze droga
powiatowa z ulicą Kościuszki, na jakiś czas na Kościuszki te światła działały sensownie o tyle, że
zmieniały się względem natężenia ruchu, no coś nie wiem czy prąd wyłączyli, znowu się stało, wróciło
na system poprzedni, czyli idzie sobie swoim torem, czyli tam gdzie nie ma samochodu tam jest światło
zielone. Także ja tutaj myślę, że jeżeli w grupie siła, jeżeli Pan Burmistrz złoży do Zarządu Dróg
Wojewódzkich też jako gmina interpelację, właśnie pismo o te światła, bo ja też właśnie cały czas
monitoruję, o to żeby te światła zmienić układ sygnalizacji, żeby na tych czujkach to działało, tam gdzie
podjeżdżają samochody się zmieniały albo po prostu skrócić cykl pracy i żeby prosto te samochodu nie
stały, bo jak stoją od strony Moraczewa, tak i od strony Kłody. Teraz jeszcze przy tej zmianie organizacji
kierunków jazdy, czyli przesunięcia tego no... na wprost jazdy z lewej, z lewoskrętem to jest w ogóle
rano i w godzinach szczytu jak ludzie jadą do pracy, z pracy to to się robią korki. Także tutaj prośba
o wspólną interpelację. Ja też do tego się dokładam. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo za wypowiedź. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeżeli nie ma, to Szanowni Państwo ja tylko
tak organizacyjnie. Chciałbym przypomnieć, że Gmina Rydzyna organizuje obchody Święta
Niepodległości 11-go Listopada. Rozpoczynamy o godzinie 11:11, to jest IX Rydzyński Bieg
Niepodległości, trasa Zamek - hala sportowa. O godzinie 12:00 Niepodległa do hymnu przy hali
sportowej, godzina 17:00 - Msza za Ojczyznę, godzina 18:00 Koncert Chóru Novum – Zamek
w Rydzynie. Tutaj gorąca prośba Pani Dyrektor ROK Magdaleny Szymańskiej, abyście Państwo radni
zadeklarowali. Umówiliśmy się, że do końca tygodnia czy będziecie Państwo z osobami
towarzyszącymi, czy po prostu jako osoba bez osoby towarzyszącej, więc bardzo proszę o takie
zgłoszenie, abyśmy mogli zweryfikować stan osobowy. Już biletów nie ma, ale oczywiście można
oglądać koncert online, na żywo na facebook-owej stronie Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Dobrze, to
taki mój przekaz Panie Burmistrzu, a więc bardzo proszę o odpowiedź na zgłoszone pytania w dyskusji.
Dziękuję.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zapytań, interpelacji, jak zwał tak zwał Pana
radnego Piotra Patka. Ulica Leszczyńskiego, Aleja Sułkowskiego, Leszczyńskiego, Rynek, smog, policja,
bankomat, brak prądu, oświetlanie, zbity klosz. Panie Radny, ja i moi współpracownicy, jak również
inni radni, widzimy te problemy, również inni radni nie tylko na sesji, przechodzą i zgłaszają nam, jak
również sołtysi. Widzimy te problemy, analizujemy i będziemy je na bieżąco rozwiązywać.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie. Ok. Dziękuję Panie Burmistrzu. Szanowni
Państwo nie widzę więcej zgłoszeń.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Roman Skiba

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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