RADA MIEJSKA RYDZYNY
Protokół Nr XXXVI/2021
z XXXVI Sesji Rady w dniu 23 listopada 2021r.
Obrady rozpoczęto 23 listopada 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:40 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Grażyna Dembicka
2. Karol Dembicki
3. Agnieszka Kasprowiak
4. Emilia Kraśner
5. Julian Kruczek
6. Radosław Kulus
7. Jan Nawrotkiewicz
8. Marcin Otto
9. Piotr Patek
10. Marcin Pierzchała
11. Marek Pietrzak
12. Krystyna Rypińska
13. Roman Skiba
14. Leszek Skrobała
15. Marcin Urbanowicz

1. Otwarcie obrad Sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, otwieram XXXVI Sesję Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, skład Rady liczy 15-tu
radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum przy którym
Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej.
Witam pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz ze współpracownikami, panem Wiceburmistrzem
Łukaszem Bartkowiakiem i panem Skarbnikiem Wojciechem Antoniakiem. Witamy serdecznie
naszego gościa, pana Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji pana Jacka Domagałę. Jest z nami
również pan Krzysztof Pietrzak radca prawny Urzędu Miasta Gminy Rydzyna. Witamy serdecznie
Dyrektor Przedszkola panią Bogusławę Pawlik. Jest z nami również pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rydzynie pani Sylwia Hauza. Witamy serdecznie panią Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej panią Ingę Kaminiarz. Witamy serdecznie Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Dąbczu pana Wojciecha Jędrzejczaka. Jest z nami również Dyrektor Zamku Rydzyńskiego SIMP pan
Zbigniew Szukalski. Witam serdecznie sołtysów. Jest z nami sołtys Dąbcza i jest z nami sołtys
Augustowa. Przepraszam, mój błąd. Tak, to może akurat będzie jakiś... Dobrze. Bardzo przepraszam –
Nowej Wsi. Witamy serdecznie Kierownik Referatu Organizacyjnego panią Patrycję Wdowiak. Jest z
nami pan Sławomir Zygner, pracownik Rydzyńskiego Ośrodka Kultury i witamy serdecznie pana
Kornela Katarzyńskiego, który prowadzi dzisiejszą transmisję bezpośrednio. Mam nadzieję, że nikogo
nie pominąłem, a więc zaczynamy.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek dzisiejszej sesji. Pozwolę go sobie
odczytać.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV 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. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat realizacji
porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
8.
9.
10.
11.

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2022 rok – druk nr 276,
przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś w gminie Rydzyna na lata 20212026 – druk nr 277,
zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 278,
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 279,
ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej – druk nr 280,
ustalenie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców
Rydzyny – druk nr 281,
ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 282,
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 283,
współdziałania Gminy Rydzyna z innymi gminami celem realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego – druk nr 284,
nadania nazwy „ULICA JEŻYKOWA” drodze położonej w obrębie wsi TARNOWA ŁĄKA –
druk nr 285.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Czy ktoś z państwa ma radnych jakieś uwagi do porządku? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do
głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku, który przed chwileczką
przeczytałem. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? A jednak musimy poczekać. Wygląda na to, że jeszcze tutaj dwie osoby. Tutaj
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przewodniczący Marcin Urbanowicz i pan Radosław Kulus. Dobrze i jeszcze przewodniczący Marcin
Urbanowicz. Dobrze, udało się, a więc informuję Wysoką Radę, że dzisiejsza Sesja będzie prowadzona
według porządku, który przed chwileczką Państwo przyjęliście.

Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej. Protokół został sporządzony. Jako
Przewodniczący nie wnoszę do niego zastrzeżeń, więc proponuję przyjąć go bez odczytywania.
Dobrze przychodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXV
Sesji, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tym
razem również pan radny Radosław i pani radna Krystyna. Jeszcze jedna osoba. Udało się. Dobrze.
Szanowni Państwo informuję, że za przyjęciem protokołu było 14 radnych.

Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Teraz informacja Przewodniczącego. Szanowni Państwo sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rydzynie. Informacja dotyczy okresu pomiędzy
XXXV a XXXVI Sesją Rady Miejskiej.
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- 27 października uczestniczyłem w Urzędzie w spotkaniu roboczym dotyczącym organizacji
Rydzyńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego wraz z panem Burmistrzem i Przewodniczą Samorządu
Mieszkańców, Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury oraz panem Skarbnikiem Wojciechem
Antoniakiem.
- 28 października Wiceprzewodniczący Marcin Urbanowicz reprezentował Radę Miejską na
uroczystości z okazji Dnia Seniora, w Kole nr 11 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Rydzynie.
- 5 listopada w Zamku w Rydzynie odbył się zjazd Miejsko-Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiono zagadnienia dotyczące pięcioletniej kadencji
władz, które kończyły swoją właśnie kadencję 5 letnią i wybrano na kolejną nowy Zarząd Oddziału,
skład Komisji Rewizyjnej oraz dwóch delegatów do struktur Powiatowych Związku.
- 8 listopada odbyło się spotkanie Prezydium Rady z Burmistrzem, Wiceburmistrzem, Skarbnikiem
dotyczące opracowania projektów uchwał i przedstawienia propozycji dostosowania przepis do
istniejącej ustawy dotyczącej diet oraz wynagrodzenia burmistrza.
- 9 listopada uczestniczyłem z panem Burmistrzem i Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców
w spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenów Gminy Rydzyna, na czele
z przewodniczącą Krystyną Rypińską. Zebranie dotyczyło organizacji tegorocznego Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Rydzynie.
- 11 listopada odbyły się uroczystości gminne związane ze Świętem Niepodległości. O godzinie 11:11
odbył się na 9 Rydzyński Bieg Niepodległości. O godzinie 17:00 Msza Święta za Ojczyznę w kościele
parafialnym w Rydzynie i o godzinie 18:00 koncert Chóru Novum, który odbył się w sali Balowej
Zamku Rydzyńskiego.
- 13 listopada wraz z radą Grażyna Dembicką i Wiceprzewodniczącym Leszkiem Skrobałą dołączyliśmy
do akcji zbierania śmieci na zbiorniku rydzyńskim zorganizowanym przez wędkarzy z Koła
Wędkarskiego PZW Rydzyna.
- 19 listopada brałem udział w zebraniu sołtysów w sali narad rydzyńskiego Urzędu. Spotkanie
dotyczyło omówienia budżetu na rok 2022 oraz założeń inwestycyjnych.
- Z pracownikami urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiejszej sesji i dokonałem wstępnej oceny
poszczególnych uchwał.
- W poniedziałki zwyczajowo pełnię dyżury na których przyjmuje mieszkańców gminy oraz
uczestniczę w spotkaniach roboczych dotyczących bieżących spraw Gminy Rydzyna.
Czy jakieś pytania Państwo radni macie do sprawozdania? Nie widzę, więc punkt piąty oddaję głos
panu Burmistrzowi. Proszę bardzo.

5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym,
zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie w okresie międzysesyjnym
składam za okres międzysesyjny od dnia 26 października, do dnia 23 listopada.

W zakresie spraw gospodarczych:
W dniu 16 listopada zakończyły się 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
wykonała firma NODO Sp. z o.o. z Leszna.
W dniu 15 listopada przedłożyłem Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
Projekt budżetu na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rydzyna na lata 2022-2036.
W dniu dzisiejszym odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rydzyna, położonych w obrębie Rydzyna:
3 nieruchomości zlokalizowane przy ul. Wolności w Rydzynie, 1 nieruchomość ul. Łopuszańskiego
w Rydzynie i 1 w rejonie ul. Jana III Sobieskiego i Jana Kazimierza w Rydzynie. Sprzedano wszystkie
nieruchomości za cenę 613.200 złotych (netto).
W dniu 2 listopada podpisałem umowę z MB Projekt Magdalena Bolanowska z Leszna w sprawie
wykonania dokumentacji dotyczącej: „Koncepcja przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Dąbczu”.

W zakresie spraw społecznych:
W Zamku w Rydzynie w dniu 5 listopada 2021 r. odbył się Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rydzynie, podczas którego wybrano nowy
zarząd.
W dniach 11 listopada brałem udział w uroczystościach i imprezach towarzyszących z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie zorganizował Koncert
Chóru Novum w Rydzyńskim Zamku, IX Rydzyński Bieg Niepodległości. W Rydzyńskiej parafii Odbyła
się Msza Święta za Ojczyznę. Za organizację obchodów wszystkim serdecznie dziękuję oraz
mieszkańcom za liczną na nich obecność.
Ponadto brałem udział w spotkaniach m.in. kulturalnych, sportowych, spotkaniach stowarzyszeń,
gdzie za zaproszenia serdecznie dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytanie do sprawozdania pana Burmistrza w tym punkcie? Nie widzę.
Dziękuję bardzo.

6. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat
realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej na
terenie Gminy Rydzyna.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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Panie dyrektorze, przychodzimy teraz do informacji pana, bardzo proszę o zabranie głosu. Tak jak
powiedziałem na początku, proszę najpierw o kilka słów informacji bieżących, a później ewentualnie
pytania, które będziemy zadawać. Proszę bardzo.

DYREKTOR MZK W LESZNIE JACEK DOMAGAŁA:
Panie Burmistrzu, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Dziękuję za zaproszenie na XXXVI
Sesje Rady Miejskiej Rydzyny. Pragnę Państwu zaprezentować informacje związane z realizacją
porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Leszna, a Burmistrzem
Miasta i Gminy Rydzyna. W roku bieżącym, w porozumieniu międzygminnym objęto 9292 kursów
handlowych oraz 932 kursy techniczne. Planowana do wykonania praca przewozowa na terenie
Gminy Rydzyna, wynosi 126.672 wozokilometrów. Na pokrycie tego zadania, Gmina Rydzyna
przeznaczyła dotację w budżecie w wysokości 372.836 zł, którą zakład otrzymuje w miesięcznych
ratach. Ponadto w miesiącu styczniu tego roku Miasto Leszno rozliczyło dotację za rok 2020 i zwróciło
Gminie Rydzyna kwotę 25.273 zł z tytułu zawieszonych kursów w roku ubiegłym. Zawieszenie tych
kursów było związane właśnie z pandemią koronawirusa. Tegoroczne porozumienie międzygminne za
okres 10 miesięcy zrealizowano w następujący sposób. Planowana od wykonania praca przewozowa
na terenie gminy jak wspomniałem wcześniej to jest 126.672 wozokilometrów. Za okres 10 miesięcy
wykonano 103.372 wozokilometry. Wykonane kursy z planowanych do wykonania w roku 2021 9292 kursów za okres 10 miesięcy wykonano 7.538 kursów. Z uwagi na zdalne nauczanie w okresie
od stycznia do czerwca bieżącego roku zawieszono dwa kursy w dni robocze, o godzinie 7:10 z
Rydzyny i o godzinie 14:25 z Leszna. Dotacje z tych kursów rozliczymy do końca stycznia 2022 roku.
Sprzedaż
biletów
w okresie od stycznia do końca października sprzedano ponad 55 tysięcy biletów, w analogicznym
okresie, ale 2019 roku sprzedano ponad 80 tysięcy biletów. Nie podaję tutaj roku 2020, gdyż on
w ogóle zachwiał komunikacją miejską nie tylko w Lesznie, ale w całym kraju, jeżeli chodzi o kanały
dystrybucji biletów. Aktualnie zakład dysponuje czterema kanałami dystrybucji biletów, jest to
biletomat. Umożliwia on zakup biletów w trakcie jazdy, będąc już na pokładzie autobusu. Bilety
papierowe, które można kupić w lokalnych sklepach spożywczych, w kioskach ruchu, w piekarniach
na terenie Gminy Rydzyna, są takie cztery punkty gdzie można nabyć bilety jednorazowe. Aplikacje
mobilne. Zakład dysponuje dwoma aplikacjami mobilnymi, które się instaluje na smartfonach. Jest to
jak dojadę i aplikacja mapy i bilet elektroniczny. Jest to czwarty kanał dystrybucji biletów, który
umożliwia zarówno sprzedaż biletu elektronicznego jednorazowego jak i biletu okresowego. Podam
tylko, że ta forma tradycyjna, czyli bilet papierowy z biletomatu i zakupiony właśnie w tych punktach
handlowych dominuje mimo wszystko nad biletem elektronicznym, gdyż z tego skorzysta około 85%
podróżnych, a z biletu okresowego tylko 20% podróżnych. Finanse zakładu dotyczące linii numer 12.
Ze sprzedaży biletów za okres 10 miesięcy uzyskano kwotę 274.659 zł. Gmina Rydzyna za 10 miesięcy
przekazała dotacje w wysokości 305.000 zł. Ten przychód ogółem, czyli dotacje plus bilety stanowi
kwotę 579.659 zł. Natomiast koszty poniesione za okres 10 miesięcy wynosiły 633.514 zł. Czyli były
wyższe od uzyskanych przychodów. Wynik finansowy to strata prawie 54.000 zł. Patrząc w
przeliczeniu na jeden wozokilometr, bo tak u nas to liczymy, to wpływy z biletów wynoszą 2 zł 66 do 1
wozokilometra przejechanego. Dotacja 2 złote 95 groszy. Natomiast koszty przewozu wynoszą 6 zł 13
gr. Zatem na każdym kilometrze notujemy stratę w wysokości 52 groszy. Kontrola biletów. Ogółem
za okres 10 miesięcy, wykonano tych kontroli 10.392 i nałożono 163 opłaty dodatkowe, z tego na
terenie Gminy Rydzyna wykonano 3.713 i nałożono 83 opłaty dodatkowe. Jeżeli chodzi o rok 2022, to
nie przewidujemy zmian ani w rozkładzie jazdy, ani w taryfie opłat. Bardzo nas niepokoi wzrost cen,
szczególnie właśnie ceny oleju napędowego. Podam Państwu, że na początku roku myśmy jako
zakład mieli możliwość zakupu oleju napędowego za 3 zł 40 gr netto. Natomiast obecnie kupujemy
olej napędowy prawie za 5 zł netto. Też jak Państwo widzą po terenie gminy kursują nowoczesne
autobusy marki Volvo. Zakupione ze środków zewnętrznych. Również w przyszłym roku będzie
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oddana na terenie zakładu nowoczesna myjnia autobusowa. Autobusy będą myte częściej, szybciej i
dokładniej. Również w przyszłym roku wszystkie nasze autobusy otrzymają system GPS. Dzisiaj tylko
Volv-a mają ten system, gdzie możemy dokładnie autobus zlokalizować, jego pozycję i pozycję
przystanku. Natomiast w przyszłym roku wszystkie autobusy taki system również otrzymają. Też jak
Państwo widzą w Lesznie mamy zainstalowane dwie tablice elektroniczne, a ulicy Dąbrowskiego i na
alejach Zygmunta Krasińskiego. Docelowo tych tablic będzie 18 i właśnie centrum nadzoru ruchu,
czyli to serce zakładu jest powiązane właśnie i z autobusem i z rozkładem jazdy i z lokalizacją tego
autobusu. Czyli dokładnie wiemy gdzie autobus jest, w jakim miejscu, o której godzinie, w jakiej
strefie
przystankowej.
To
tyle
z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Bardzo proszę. Tak
pan radny Maciej Urbanowicz, proszę bardzo.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ:
Ja chciałem zapytać, czy widzi pan możliwość uruchomienia obsługiwania terenów w naszej gminie,
w którym w tym momencie nie są obsługiwane przez Miejski Zakład Komunikacji. Mam tu na myśli
miejscowości Kaczkowo, Rojęczyn, Jabłonna i druga taka nitka Pomykowo-Moraczewo, bo to też taki
temat zdaje się były. Zdaje się tutaj panowie z gminą rozmawialiście na ten temat, że jakieś tam
rozwiązanie jest. Tak? Chciałem zapytać pana, czy widzi pan jakieś możliwości w tej sprawie.
DYREKTOR MZK W LESZNIE JACEK DOMAGAŁA:
Oczywiście, że widzę takie możliwości. Analizujemy to rozwiązanie. Natomiast też wymaga to tyle
czasu, żeby dokładnie to zdiagnozować, zanalizować i zaproponować odpowiednie z naszej strony
rozwiązanie.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ:
Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę o kolejne pytania. Tak. Czy jeszcze jakieś pytania są? Dawno się z panem dyrektorem
nie widzieliśmy, więc myślę że... Nie ma? Jeżeli nie ma to bardzo dziękuję panie dyrektorze. Widzę, że
wszystko zostało przez pana sprawozdanie rozwiane, wszystkie wątpliwości, więc dobrze. Szanowni
Państwo, taka organizacyjna przerwa 5 minutowa.
PO PRZERWIE…
8.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022
rok – druk nr 276.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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Byliśmy na punkcie szóstym, przechodzimy Do punktu siódmego. Przedstawiamy w tej chwili druk
276. Bardzo proszę pana Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, jak co roku, aby móc rozdysponować środki dla
organizacji pozarządowych na działalność pożytku publicznego, muszą Państwo radni podjąć
stosowną uchwałę. To co wspominałem na Komisji, uchwała od kilku dobrych lat praktycznie w
niezmienionym brzmieniu jest przez Państwa radnych podejmowana. Istotnym elementem, czy
istotną zmianą tej uchwały jest kwota, którą planujemy przeznaczyć w przyszłym roku dla organizacji
pozarządowych. Jest to w projekcie budżetu zabezpieczona kwota 195.000 zł. Po podjęciu stosownej
uchwały, jak co roku w miesiącu grudniu rozpiszemy konkurs w pierwszej kolejności dla organizacji,
które realizują zadania w zakresie Sportu i Rekreacji i na te zadania obecnie planujemy przeznaczyć tą
kwotę. Natomiast jeżeli w ciągu roku będą jakieś inne potrzeby, uchwała w paragrafie pierwszym,
przepraszam
trzecim,
w rozdziale trzecim, w paragrafie pierwszym daje taką możliwość. Mają Państwo wykaz zadań
priorytetowych na 2022 rok, które mogą być realizowane na podstawie stosownej uchwały. Jeżeli są
jakieś pytania, czy też niejasności to jeszcze postaram się odpowiedzieć.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do tego, bardzo proszę. Nie
widzę zgłoszeń. Jeżeli nie ma to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki
i naciśnięcie przycisku. Jeszcze dwóch radnych, poczekamy. Jeszcze radna Agnieszka Dziękuję bardzo.
Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmuje numer
XXXVI/273/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

b) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś w gminie Rydzyna na lata 2021-2026 – druk
nr 277.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do drugiego projektu. Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi - Nowa Wieś w gminie
Rydzyna na lata 2021-2026 również proszę o przedstawienie pana burmistrza tegoż projektu.
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK:
Panie przewodniczący Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizuje projekt, który
nazywa się Wielkopolska Odnowa Wsi. Jednym z elementów wniosku o dofinansowanie w ramach
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tych środków jest strategia rozwoju wsi. Takie strategie już mamy w miejscowości między innymi
Kłoda, Dąbcze, Tarnowa Łąka i mieszkańcy Nowej Wsi również wyszli z inicjatywą stworzenia
strategii, która da możliwość ubiegania się o środki w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Stosowny
wzór strategii stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Tutaj też myślę, że jeżeli ta strategia przez
Państwa radnych zostanie podjęta, mieszkańcy będą mieli możliwość złożenia wniosku, pewnie już w
przyszłym
roku,
w ramach kolejnych naborów, na zadania, czy projekty które są związane ze wsparciem przedsięwzięć
w miejscowości Nowa Wieś. Jeżeli są jeszcze pytania o to też wczoraj na komisji wspólnej
rozmawialiśmy, ale jeśli są jeszcze jakieś niejasności służę odpowiedzią.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jest również z nami pan sołtys, więc jeżeli będą jakieś
pytania to bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń. Ja tylko mam jedno pytanie, bo powiem szczerze
wczoraj na Komisji Wspólnej zadałem takie pytanie. Bardzo fajny obszerny dokument, który jakby
stanowi oś na podstawie której będzie można uzyskać dofinansowanie, jeżeli takowe będzie, ale
pytanie jest moje takie. Analiza SWOT, która wskazuje silne strony, słabe strony, również zagrożenia,
szansę. Interesuje mnie jedno zagadnienie. Bliskość dużego przedsiębiorcy z tendencjami do
ekspansji na tereny gminne i drugie w zagrożeniach - powstanie przemysłowej świniarni. Dlaczego o
to pytam? Ponieważ jeżeli się wykazuje słabe strony zagrożenia to również jest coś takiego jak, już
pokażę potencjał wskazuje się przedsiębiorców i nowoczesne rolnictwo, dlatego moje pytanie, czy to
się trochę jakby nie kłóci z tym, tak? Nie wiem. Czy pan Burmistrz, czy... jakbym mógł prosić pana
sołtysa,
bo
wiem
że
pan
sołtys
był
w Radzie Odnowy tej wsi, w strategii. Nie wiem. Czy jest szansa na odpowiedź, był bym wdzięczny.
Jeśli można to do mikrofonu, bardzo proszę. Ja myślę, że to jest ważne, bo tak jak mówię SWOT, jest
to ważny dokument i takie mam wątpliwości, więc bardzo proszę.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni Państwo absolutnie to się z niczym nie kłóci.
Wiadomo, że nasza gmina jest gminą rolniczą, czyli typowo gospodarstwa rodzinne, a ferma
przemysłowa z udziałem kapitału zachodniego to jest raczej zagrożeniem dla gospodarstw rolniczych,
rodzinnych, z tego tytułu, że to tak ja to, że tak powiem obrazuje duże markety i małe sklepy.
Natomiast wiadomo, że jeśli powstanie duży sklep obok, to ten małe sklepy i powiedzmy to sobie
takie rodzinne później padają i tak może się okazać w tej sytuacji, dlatego to jest dla naszych
mieszkańców, rolników, takich ludzi którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne, spostrzegane jako
zagrożenie.
Jeśli
chodzi
o drugą część, czyli potem o przedsiębiorstwo, to można zauważyć i fizycznie ekspansję tego
przedsiębiorstwa, powiedzmy na tragic evente. Taką ekspansją jest powiedzmy podniesienie gruntu
o półtora metra wyżej od sali wiejskiej, od gruntu powiedzmy sali, co powoduje zalewanie i
niszczenie tego budynku oraz zajęcie co najmniej gdzieś 2 m w kierunku sali gruntu gminnego. Czyli
powiedzmy to już, że tak powiem przelewa się na grunt gminny. Czyli powiedzmy postępuje do
przodu, tak? Czyli tu jest ta ekspansja powiedzmy tego przedsiębiorcy. Tak samo jak jest powiedzmy
problem nieskończony, który został podjęty uchwałą mieszkańców, czyli uchwałą zebrania wiejskiego,
jeśli chodziło o te, że tak powiem no wyrwy w płotach, bo to trudno nazwać bramami, bo to dla mnie
to nie jest brama, bo bramy są do dróg, że tak powiem powiatowych. Czyli powiedzmy, bo to jest
takie prawo powiatowe, że każdy ma, musi mieć, posiadać dojazd do drogi utwardzonej czy tam do
drogi powiatowej, czy gminnej i takie przedsiębiorstwa mają takich bram cztery. To czyli wyrwa w
płocie, żeby zająć plac gminny, no to jest dla mnie powiedzmy ekspansja na ten plac, a plac gminny
powiedzmy należy do wszystkich. Nie można go traktować jako powiedzmy prywatnej własności dla
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celów, że tak powiem działalności gospodarczej i tutaj jedno z drugim się nie sprzecza. Nie wiem czy
to wystarcza.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Tak, bo powiem szczerze, ja rozmawiałem z panem Burmistrzem odnośnie ekspansji wczoraj na
terenie gminy. Ja myślałem, że kolejne działki są zakupywane. Rozumiem, że to w tym co pan
powiedział się zawiera, czyli bardziej chodzi o ekspansję już jakby, która nastąpiła. O, tak to można
powiedzieć.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Ja tak powiem, już wszystko się normuje, jest światełko w tunelu.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. No to fajnie. A mam jeszcze pytanie, bo w tej Radzie Odnowy, była rada sołecka, również pan
sołtys. Został zaproponowany jakby pomysł również włączenia pana radnego tutaj. Ja dlatego pytam,
ponieważ jestem jakby szefem tutaj rady i chciałbym uzyskać informację, czy pan radny aktywnie
tutaj uczestniczył. Czy była taka, była możliwość? Bardzo proszę.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Powiem tak. Panie przewodniczący, zebranie wiejskie jest ogłaszane w możliwy sposób, czyli na
tablicy ogłoszeń, przez stronę internetową oraz dodatkowo zakupiłem telefon, który jest telefonem
sołeckim po to, żeby wysyłać sms-y do osób zawiadamiając o zebraniu. Na początku próbowałem to
robić tzw. kurendą to tam nie dochodziło. Starałem się robić to nawet, że z każdej strony wioski po
jednej, czyli po 8 sztuk w sumie wchodziło. Też gdzieś ginęły. Czyli powiedzmy telefonem, internetem,
myślę że to jest dostępne. Ja nie ukrywam, że może tak, chciałbym, że tak powiem aby moje
wystąpienie, było takie, nie za bardzo, że tak powiem agresywne. Moje pytanie to, że absolutnie nie
są jakby tutaj ukierunkowana absolutnie ... i teraz jeśli ktoś czuje potrzebę i chęci to zawsze przyjdzie,
także nie można nikogo zmusić. Z tego co wiem to pan Marcin chorował, czy choruje, w szpitalu był,
może to był ten termin, który akurat kolidował z tą sprawą. Także nie mi to oceniać, aczkolwiek nie
ukrywam,
że
i teraz na tym etapie i na wcześniejszym etapie radny zawsze powiedzmy powinien być i powinien
wspierać. Na tym skończę.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie. Strategia została przyjęta w drodze uchwały przez zebranie
wiejskie. Ile osób uczestniczyło w zebraniu i ile osób było za, czy przeciw. To też jest dla mnie istotne
przy podjęciu mojego głos.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Jeśli dobrze pamiętam to 22 osoby i wszystkie za.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Super. Panie sołtysie dziękuję serdecznie za informację. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania są
do pana Burmistrza, czy tutaj osoby do pana sołtysa. Nie ma. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma
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zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku
i jeszcze pani radna Agnieszka Kasprowiak. Dobrze. Szanowni Państwo, wszyscy już zagłosowali, a
więc tak. 6 radnych było za. Dwie osoby było przeciwko. Sześć osób wstrzymało się. Uchwała została
podjęta 6 głosami za. Dziękuję bardzo. Zwykłą większością głosów. Uchwała przyjmie numer
XXXVI/274/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 6, NIE: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (6)
Julian Kruczek, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Marcin
Urbanowicz
NIE (2)
Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Radosław Kulus, Marcin Otto, Piotr Patek, Roman Skiba
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 278.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do kolejnego druku numer 278. Panie Skarbniku bardzo proszę o przedstawienie.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście projekt na druku numer 278 był
procedowany również na Komisji Wspólnej. Projekt ten zakłada zwiększenie dochodów o kwotę
1.541.000 zł. Są to środki subwencji uzupełniającej z tytułu utraty dochodów Gminy w związku
z pandemią i w związku z planowanym reformą podatkową. Także w tym roku te środki zwiększają
nam dochody, w tym roku ich nie wykorzystamy. Wykorzystamy je jakby do sfinansowania deficytu o
te zwolnione z tej samej wysokości kwotę 1,5 miliona złotych. Już żeśmy zaangażowali je w projekcie
budżetu roku 2022 do sfinansowania deficytu. Także przypomnę, że na przyszły rok na ten moment
już planujemy kwotę 16.000.000 zł na inwestycje. Będą to rekordowe inwestycje, także te środki,
które żeśmy otrzymali od Ministra Finansów, czy otrzymamy w sumie 28 grudnia, bo takie są
zapowiedzi, że w całości posłużą sfinansowaniu deficytu w roku przyszłym. Ta zmiana oczywiście
powoduje szereg zmian załączników przychodów, rozchodów i innych. Także tyle z mojej strony.
Jeszcze tylko powiem tak, że zmniejszamy również wydatki w kwocie 30.000 zł, w związku ze
zmniejszoną
liczbą
dzieci,
od
1 września w przedszkolu niepublicznym w Maruszewie, także pierwotnie planowaliśmy dotacje dla
przedszkola w Maruszewie w wysokości 630 tysięcy, a po zmianie będzie to kwota 600.000 zł w skali
roku. Tyle z mojej strony, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję panie skarbniku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś radnych ma pytania? Nie
widzę. Więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i
11

naciśnięcie przycisku. Jeszcze pan radny Marek Pietrzak. Coś dzisiaj złośliwość rzeczy martwych,
może? Pan burmistrz mówi, że pogoda. No kto wie, kto wie. Taka chlapa. Dobrze, Szanowni Państwo
informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXVI/
275/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

d) 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 279.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Panie Skarbniku, bardzo proszę o przedstawienie druku nr 279.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście, druk nr 279, był też procedowany
na Komisji Wspólnej. Projekt ten zakłada generalnie wprowadzenie tych środków, o których
mówiliśmy, pan Burmistrz mówił na poprzedniej Sesji, czyli w związku z otrzymaniem z Polskiego
Ładu kwoty 10 milionów zł wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej na okres realizacji
2022 -2023 - dwa zadania. Jest to budowa stacji uzdatniania wody. Modernizacji stacji uzdatniania
wody
w Dąbczu i w Kłodzie wraz ze studiami głębinowymi i na to zadanie planujemy wydać kwotę 4
milionów złotych, z czego 3,5 miliona gmina otrzymała wsparcia z Polskiego Ładu. Na rok przyszły
planujemy wydatkować kwotę 1.000.000 zł, a 3 miliony w roku 2023 i również wprowadzamy zadanie
w kwocie 8 milionów ogółem. Jest to przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w
Dąbczu. i tutaj dofinansowanie wynosi 6,5 miliona złotych. Plan jest taki, żeby na pierwszego
września 2023r. szkoła była, inwestycja była zrealizowana. Wspomnę tylko tak jak tutaj Państwu
radnym mówiliśmy, trudność tych dwóch zadań polega na tym, że tutaj te prace koncepcyjne nie
mieliśmy tak, aż mocno zaawansowane jak w przypadku tego trzeciego wniosku, który nie otrzymały
dofinansowania, a była to przebudowa dróg na Osiedlu Rydzyna 2000. Tutaj tak jak Burmistrz w
swoim sprawozdaniu mówił prace koncepcyjne zostały już zlecona pracowni pani Bolanowskiej z
Leszna i do końca roku ta koncepcję ma być przygotowana. Również jesteśmy po kilku spotkaniach z
Zakładem
Usług
Wodnych
i z firmą projektową odnośnie tego zadania wodociągowego i warunek wykorzystania tych środków
jest taki, że gmina do 18 maja musi rozpisać przetarg na te zadania i te przetargi muszą znaleźć
rozstrzygnięcie. Jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte wówczas te promesy wstępne, które mamy one
wygasają i możemy się ubiegać o środki ponownie. Takie tu jest zagrożenie i o tym zagrożeniu tutaj
Państwu mówimy, ale tak jak powiedziałem zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby po te środki
sięgnąć i je wykorzystać i ten projekt uchwały również konsumuje tą zmianę w budżecie, którą
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Państwo przed chwileczką, żeście przegłosowali. Zwiększamy dochody o półtora miliona złotych, a
zmniejszamy przychody z tych wolnych środków, które wykorzystamy w roku 2022. Także tyle z mojej
strony. Na pewno też historyczna zmiana, bo można powiedzieć, że w przyszłym roku na etapie już
projektu budżetu, będziemy mieć wydatki w kwocie 16.000.000 zł na inwestycje, a wiemy sami, że
jeszcze
w trakcie roku dodatkowe środki na ten cel przeznaczymy. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo, a więc jeżeli są jakieś pytania bardzo proszę. Pytania również oczywiście były
wczoraj na Komisji Wspólnej, więc jeżeli zostały wszystkie wyczerpane to przychodzimy do
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisk. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer
XXXVI/276/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała
e) ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej – druk nr 280,
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do kolejnego druku. Druk nr 280. Bardzo proszę, panie Skarbnik.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście. Projekt na druku 280 w sprawie
ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP były również procedowane na Komisji Wspólnej. Tak jak
Państwo macie w uzasadnieniu, wpłynął wniosek komendanta miejsko-gminnego Ochotniczej Straży
Pożarnej o zmianę tego ekwiwalentu. A ta poprzednia uchwała była podjęta we wrześniu 2011 roku,
czyli ponad 10 lat temu. Wynosiło to 15 zł. Wiemy sami, że najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia
będzie wynosić 19,80, także prośba tutaj jest, żeby podjąć uchwałę i tą stawkę określić w wysokości
20 zł za godzinę za udział w działaniu ratowniczym. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Tak jak zadałem pytanie na Komisji Wspólnej była to propozycja konsultowana przez członków OSP
na terenie naszej gminy. Dobrze przychodzimy do głosowania. Jeżeli nie ma pytań, nie widzę
zgłoszeń. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXVI
/277/2021.
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Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała

f) ustalenie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny – druk
nr 281.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Kolejny druk 281. Bardzo proszę.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście druk numer 281 w sprawie
ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców Rydzyna, również był
przedmiotem prac Komisji Wspólnej. Temat ten jest gdzieś w historii i tutaj mówiłem, poprzednia
uchwała była podjęta w roku 2015 w kwietniu, czyli też to naprawdę jest w dosyć, mówię odległym
międzyczasie. To co powiedziałem w ramach, też mówię historii, wpłynęły 2 wnioski i 3 interpelacje,
żeby się tym tematem zająć. Te tematy, jak to się mówi dietowe, czy uposażeniowe, one są trudne do
rozmów, ale tak jak powiedziałem trzeba od czasu do czasu pochylić nad tymi tematami i tutaj
również, bo ten temat był konsultowany na spotkaniu z sołtysami między innymi w dniu 19 listopada,
w ramach dyskusji tylko powiem, że głosy są różne, żeby te diety były równe lub zróżnicowane.
Propozycja nasza tutaj jest taka i została przyjęła ze rozumienia sołtysów, żeby jednak pewne
zróżnicowanie wprowadzić i tylko przypomnę, tak jak macie państwo w uzasadnieniu sołectwa do
200 mieszkańców kwota 500 zł. Liczba mieszkańców sołectwa w przedziale od 200 do 500 - 600 zł i
liczba mieszkańców powyżej 500 - 700 zł i jeżeli państwo to zaaprobujecie uchwała wejdzie w życie z
dniem 1 grudnia. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo panie Skarbniku, czy jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Jeżeli nie ma to przychodzimy do
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję
wysoką radę, że uchwała przyszła jednogłośnie czternastoma głosami za. Uchwała przyjmuje numer
XXXVI/278/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
TAK (14)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna
Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz
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NIEOBECNI (1)
Leszek Skrobała
g) ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 282.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I kolejny druk 282. Bardzo proszę panie Skarbniku.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Szanowni Państwo, druk numer 282 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny.
Wymóg dostosowania tej uchwały wynika z podjętej ustawy z dnia 17 września roku bieżącego
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz
niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmieniła tutaj można powiedzieć diametralnie, sposób ustalania
diet radnych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, czyli samorząd gminny, powiatowy
oraz wojewódzki. Przypomnę Państwu, że wcześniej był zapis, że maksymalna dieta w gminach może
wynosić półtorakrotność kwoty bazowej i od tej półtorakrotności w przypadku gmin takich jak nasza,
czyli do 15.000 ten % wynosił 50%. Ta półtorakrotność została zamieniona w ustawie kwotą 2,4
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, a ta kwota jak państwo macie w uzasadnieniu
wynosi 1789. Ustawodawca dał trzy miesiące nam na dostosowanie obowiązujących uchwał do
obowiązującego stanu prawnego. Również i tutaj przypomnę tylko, że kwota maksymalna diety w
takich gminach jak tutaj nasza wynosi 2.147 zł. Jest to 50% 2,4 tej kwoty bazowej i tutaj są nowe
stawki procentowe, Przewodniczący - 42 %. Wiceprzewodniczący -35%, Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej 27%. Przewodniczącej Komisji -26%. Członek komisji 24%. Pozostałe zapisy, czyli to między
innymi,
że
w przypadku nieobecności któregokolwiek z radnych, czy na Komisji, czy na Sesji jest potrącona
kwota 100 zł z tej diety, która jest w naszym przypadku wypłacona w formule ryczałtowej. Pozostałe
zapisy pozostają bez zmian.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do projektu? Jeżeli nie ma to zanim przejdziemy do głosowania
musimy sprawdzić kworum, ponieważ opuścił salę pan radny Marcin Pierzchała. Bardzo proszę
jeszcze raz o naciśnięcie przycisku kworum. Super. Dobrze, a więc przechodzimy do głosowania.
Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo
informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła 12 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu,
przepraszam jest przeciwna. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyjmie numer XXXVI/279/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 12, NIE: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
TAK (12)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Marcin
Urbanowicz
NIE (1)
Piotr Patek
NIEOBECNI (2)
Marcin Pierzchała, Leszek Skrobała
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h) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 283.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Zanim przejdziemy i oddam głos panu Skarbnikowi. Chciałem odczytać pismo, które wpłynęło
od pana Burmistrza na mojej ręce dnia 15 listopada 2021 roku. „W związku z koniecznością podjęcia
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna celem dostosowania
do obecnie obowiązujących przepisów prawa, zwracam się do Rady Miejskie Rydzyny o ustalenie
uposażenia w najniższej możliwej wysokość. Z poważaniem pan Burmistrz Kornel Malcherek.” Oddaję
głos panie Skarbniku.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście projekt na druku 283 również był
przedmiotem pracy komisji wspólnej i tutaj jeżeli można też zdanie w historii odnośnie konstrukcji
wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska. W przypadku wójtów, starostów,
prezydentów od początku funkcjonowania samorządu maksymalne wynagrodzenie wynosiło
siedmiokrotność kwoty bazowej i tutaj również ustawa z 17 września roku bieżącego zmieniła sposób
wynagradzania tych osób i zamiast kwoty siedmiokrotności kwoty bazowej, jest to kwota bazowa
określona zawsze corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, zmieniło się to na 11,2 krotności. Taki jest zapis 11,2 krotności kwoty bazowej. W
naszym przypadku przy takim samorządzie, czyli do 15.000 mieszkańców maksymalne wynagrodzenie
burmistrza może wynosić 20.041 zł i 50 gr i tutaj nastąpiła jakby kluczowa zmiana w zakresie
wynagrodzenia w tej ustawie, że tak jak w przypadku poprzednim tu była jakby dowolność Rady
Miejskiej w przypadku ustalania wynagrodzenia zasadniczego, po dzisiejszej zmianie zapis mówi taki,
że wynagrodzenie burmistrza, wójta, prezydenta, czy starosty nie może wynosić mniej niż 80%
maksymalnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. Przy
czym dodatek specjalny tak jak wcześniej obowiązywał między 20 a 40%, teraz jest tylko 30% dla
wszystkich wójtów, prezydentów i starostów, a wynagrodzenie zasadnicze jak Państwo macie
w uzasadnieniu do uchwały, maksymalny poziom jest to 11 250 zł, dodatek funkcyjny 3150 zł i ten
druk uchwały został przygotowany tutaj na wniosek pana Burmistrza w minimalnej wysokości
przewidzianej prawem. Jest to na ten moment 80% kwoty maksymalnej w tym przypadku
wynagrodzenie zasadnicze jest to kwota 8 200 zł, dodatek funkcyjny to 2 520 zł, dodatek specjalny w
wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3 216 zł oraz wysługa
lat w tym przypadku u Burmistrza jest to kwota w wysokość maksymalnej czyli 20%, bo staż się liczy
do 20%. Jest to kwota 1 640 zł. Ogółem kwota 15 576 zł i przypomnę, że jest to kwota brutto, czyli ta
która idzie do potrąceń wszystkich składek i zaliczek na podatek dochodowy. I uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia, z mocą od pierwszego sierpnia. Jest to wynik zapisu artykuł 18 tej ustawy.
Także
tak
jak
w przypadku wcześniej wynagrodzenia posłów podjętego z dniem pierwszego sierpnia, tak samo tą
formułę zastosował ustawodawca w stosunku do wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów.
Także jest to też termin trzymiesięczny na dostosowanie obowiązujących przepisów, w tym
przypadku uchwały do obowiązujących przepisów prawa. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jakieś pytania do tego projektu? Bardzo proszę pan radny
Piotr Patek. Tak, tak bardzo proszę udzielam głosu.
RADNY PIOTR PATEK:
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Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni radni, Szanowni Państwo. Ja bym chciał
przypomnieć historię, no nie tak dawno jak ustalaliśmy poprzednio pensję dla pana Burmistrza. Ja
jako jedyny sprzeciwiłem się wysokości tej pensji, dlatego że była maksymalna. Wtedy pan nie składał
pan żadnego pisma, żeby obniżyć, nawet nie zabrał pan głosu w tej sprawie, żeby sobie obniżyć, a
teraz od razu pan pisma składa, bo dobrze to wygląda, tak? Przed kamerami, przed wyborcami. Ja
rozumiem, bo jakby pan dostał 20.000 to by dopiero było. Nie? Wyborcy byliby niezadowoleni, tak
pod publiczkę trochę. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Dziękuję bardzo. Pan Skarbnik Wojciech Antoni, bardzo proszę.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Dla ścisłości, bo wypada panie radny pewną historię tu przywołać. Ja tylko przypomnę, że Burmistrz
jeżeli byśmy się cofnęli do historii, a tą historię tutaj przecież pan zna, nie miał maksymalnego
wynagrodzenia w 2014 jak obejmował swoją funkcję i przypomnę tylko, że w roku 2018
ustawodawca obniżył wynagrodzenie wszystkim wójtom, prezydentom, starostom o kwotę 20% i w
związku z tym, że była to obniżka o te 20%, ale de facto była to obniżka to Burmistrz miał tą kwotę
maksymalną, ale tak jak powiedziałem, my żeśmy wtedy to uchwalali. Ale ma pan rację była to kwota
maksymalna, ale pamiętajmy również, że była obniżka wynagrodzenia o 20% z tych wskaźników
maksymalnych.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Dobrze. Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze. Szanowni Państwo, informuję że uchwała przeszła
12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała przyjmie numer XXXVI/208/2021.

Wyniki głosowania
TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
TAK (12)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Marcin
Urbanowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr Patek
NIEOBECNI (2)
Marcin Pierzchała, Leszek Skrobała

i) współdziałania Gminy Rydzyna z innymi gminami celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego – druk nr 284,

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przychodzimy do druku 284. Bardzo proszę. Pan Skarbnik, też? Tak, bardzo proszę.
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SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście, projekt druku 284 był również
procedowany na Komisji Wspólnej. Jest to projekt w sprawie współdziałania Gminy Rydzyna z innymi
gminami celem realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla leszczyńskiego obszaru
funkcjonalnego. W związku z tym, że powoli następuje kolejny program funduszu unijnego na lata
2021-2027, liczymy, że w przyszłym roku być może te programy zostaną w końcu pouchwalane i od
roku 2002 pierwsze projekty ruszą. Dla naszego tutaj obszaru - Leszno i gminy te 4 przylegające
mieliśmy wyodrębnione fundusze w ramach obszaru strategicznej interwencji. Teraz na te lata 20212027 jest to realizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tak to się nazywa i tutaj też będą
środki dedykowane, liczymy że być może tutaj na gminę Rydzyna będzie to kwota około pięciu
milionów złotych, aczkolwiek tak jak państwu żeśmy mówili, że trudność polega na tym, że generalnie
te środki mają być, tak mieliśmy w poprzednim programie pewną dowolność i tutaj były podjęte
decyzje odnośnie budowanych ścieżek Dąbcze, Nowa Wieś, Kąkolewo, czy budynku przedszkole
w Rydzynie. Tutaj te środki idą mocno kierunkowo na tak zwaną niskoemisyjność. Co dokładnie
będziemy mogli z tego zrobić, czy mówimy o taborze, czy o jakiś termomodernizacjach, no to temat,
który będzie tutaj przedmiotem na pewno tych prac i na pewno Państwo radni będziecie tutaj na
każdym etapie informowani, ale żeby razem współdziałać i ten zintegrowany system inwestycji
gminnych ruszył jest niezbędne zawarcie porozumienia, a żeby zawrzeć to porozumienie przez
Burmistrza jest wymagana Państwa zgoda i o taką zgodę do Państwa radnych występujemy. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego projektu lub zgłoszenia? Nie widzę zgłoszeń, więc
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję
bardzo. Informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie 13 głosami za. Uchwała przyjmuje numer
XXXVI/281/2021.

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

j) nadania nazwy „ULICA JEŻYKOWA” drodze położonej w obrębie wsi TARNOWA ŁĄKA – druk nr
285.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
I ostatni projekt uchwały na dzisiejszej Sesji - druk nr 285. Bardzo proszę panie Skarbniku.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
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Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni goście, projekt na druku nr 285 dotyczy
nadania ulicy Jeżykowa drodze położonej w obrębie wsi Tarnowa Łąka na działce ewidencyjnej 779/4.
Tą historię nadawania tej ulicy w dniu wczorajszym na Komisji Wspólnej również państwu
przedstawiał Burmistrz Bartkowiak. Także tutaj jest aprobata mieszkańców do tej propozycji nazwy i
o takie przyjęcie nazwy - ulica Jeżykowa do Państwa radnych występujemy.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu. Proszę o zgłoszenie się do dyskusji. Nie widzę
zgłoszeń. Przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie 13 głosami za. Uchwała przyjmuje
numer XXXVI/282/2021.
Wyniki głosowania
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
TAK (13)
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba,
Marcin Urbanowicz
NIEOBECNI (2)
Marcin Pierzchała, Leszek Skrobała

8. Przyjęcie interpelacji radnych.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Zakończyliśmy 7 punkt dzisiejszego porządku. Przychodzimy do punktu 8 - przyjęcie interpelacji
radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie interpelacje. Pan Przewodniczący Marcin Urbanowicz
przedstawi w tej chwili te zgłoszenia.
(Wiceprzewodniczący Rady radny Marcin Urbanowicz odczytał interpelacje. Interpelacje w załączeniu
protokołu).

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Panie
Burmistrzu, bardzo proszę.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej sesji zostały udzielone na piśmie. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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Dziękuję bardzo.
9.

Zapytania i wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Przechodzimy do punktu 10. Zapytania i wolne głosy. Zanim oddam głos zgłaszającym się, chciałem
tylko poinformować, że 29 listopada, bo później zapomnę w imieniu pana Przewodniczącego Komisji
Budżetowej informuję, że będzie omawianie na tej komisji i przedstawienie projektu uchwały
budżetu na rok 2022 i tak jak wczoraj pani Patrycja mnie tutaj uzupełniła jest to posiedzenie
obowiązkowe, więc bardzo proszę o przybycie na to posiedzenie. Dobrze. Proszę bardzo o zgłaszanie
się do dyskusji. Bardzo proszę pan radny Piotrek Patek.
RADNY PIOTR PATEK:
Panie Burmistrzu, Szanowni radni, Szanowni Państwo, rozpocznę od miłej sprawy, to co pan
Burmistrz mówił, zostały dokończone prace na ulicy Łopuszańskiego, Czarnieckiego i Kilińskiego.
Można powiedzieć wreszcie. Szok. Wreszcie. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni i bardzo chciałbym im
podziękować za wytrwałość przede wszystkim i wiarę w to, że te ulice będą zrobione i ich
zaangażowanie, bo składali również petycję, dokumentację zdjęciową no i oczywiście ja, w końcu
tego łańcuszka jako przedstawiciel w Radzie też składałem w tej sprawie kilkadziesiąt interpretacji
złożonych, żeby ulice były zrobione. Teraz sprawy związane z odpowiedziami na moje interpretacje.
Składam, bo ktoś powie, że bez przerwy składam te same interpelacje. Tak, jeszcze raz to powtórzę
składam z tego względu, że Sesje odbywają się co miesiąc. Jeżeli złożę interpelację w danym miesiącu
i po miesiącu nic się nie dzieje w danej sprawie, mieszkańcy też widzą to, że nic się nie dzieje.
Zgłaszają się z tymi sprawami. Ja jako radny też to widzę, że nic się nie dzieje, składam ponownie
interpelacje. Złożyłem interpelacje w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej Rydzyna- Dąbcze i praktycznie
powiem tak, znowu ta sama odpowiedź, że zwrócimy do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie o
naprawienie uszkodzeń ścieżki. To znaczy ja powiem tak. Nie wiem ile to już trwa, ale kilkanaście
miesięcy, tak. Ja składam interpelacje, odpowiedź, że my przekażemy to dalej, pismo będzie
przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych i nic w tej sprawie się nie dzieje. Może ktoś teraz to co
powiem, może ktoś to skrytykuje, ale z drugiej strony patrząc, jak powiat potrzebuje pieniędzy to od
razu chcę. Tak? Radni trzeba podjąć uchwałę w sprawie, bo my robimy gdzieś drogę jak na przykład
na Kłodzie już nam są potrzebne pieniądze i to jest robione, bo to jest nasze wspólne dobro.
Interpelacje w sprawie ścieżki Rydzyna - Dąbcze, no musiałbym spojrzeć do historii, bo mam te
wszystkie interpelacje. Ile tego zostało złożone, no naprawdę to tak troszeczkę się uzbierało i wciąż to
samo, to samo, to samo, to samo. Ja nie wiem jak już przekonać. Co się musi stać po prostu, żeby te
prace zostały wykonane, bo ja zaznaczam w interpelacjach, że zapadnięta kostka, ale tam są również i
włazy studzienek kanalizacyjnych. No musi być to zrobione, bo z tego względu, że nasi mieszkańcy
korzystają z tej ścieżki i jest tam naprawdę można powiedzieć spory ruch, bo ludzie, którzy chodzą o
kijkach, biegacze, rowerzyści i naprawdę jest tam zagrożenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Druga interpelacja podobna. Ścieżka Augustowo -Kaczkowo i znowu ta sama odpowiedź, że zgłosimy
się teraz do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Teraz jakiś konkret jest, postęp jest, bo już
konkretnie jest wymienione, bo ostatnio i do Generalnej była odpowiedź i że musi się zebrać
gremium pięcioosobowe, żeby stwierdzić czy trzeba dokonać tej naprawy, na tym odcinku. Ja mówię,
że trzeba, bo byłem tam kilkanaście razy, widziałem jak to wygląda. Zapadnięta kostka, naprawdę
tam stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo dla użytkowników i też nie rozumiem dlaczego to się
przesuwa
w czasie, a ta interpelacja związana z tą sprawą to już nie trwa 5 miesięcy, 6, pół roku tylko chyba z 5
lat, tak? Może przesadziłem. Dobrze 3 i nic się nie dzieje w tej sprawie. To ja nie wiem co jeszcze,
gdzie trzeba napisać, gdzie trzeba złożyć. No chyba telewizja musi przyjechać, jakiś reportaż chyba
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zrobić i to dopiero uruchomi te sprawy, że coś się zacznie dziać w tej sprawie. Następna ważna
interpelacja, bo ostatnio się skupiłem na poprzedniej na bezpieczeństwie naszych mieszkańców
miasta i gminy i po raz kolejny o doświetlenie przejść dla pieszych. Jest kilkanaście takich przejść w
naszym mieście, że przechodząc, jeżeli się jedzie autem i ktoś przechodzi ubrany na ciemno, nie ma
jakiegokolwiek odblasku, naprawdę komuś można zrobić krzywdę. Nawet jadąc te 40 km na godzinę.
Są takie miejsca. Ja rozumiem znowu jest odpowiedź, że nie ma pieniędzy, nie było zaplanowanych
pieniędzy. Ja rozumiem, że współpracujemy ze Starostwem. Został zamontowany wyświetlacz
szybkości. Dobrze wszystko pasuje. Podoba mi się, ale w tej sprawie musimy zadziałać, bo nie wiem
też tu co się musi stać, żeby ktoś zwrócił na to uwagę. Tak? Proszę sobie przejechać po różnych
miejscowościach, no niedaleko. Na przykład: Poniec. Na przykład: Leszno. Na 17 Stycznia, to jest
najlepszy przykład, na 17 Stycznia lampy stoją, jest przejście. My, bo tak u nas jest. My byśmy tak
powiedzieli, widoczne ale są jeszcze dodatkowe lampy, żeby bardziej widoczne to przejście było, tak?
Ja pamiętam jak zabiegałem o przejście na ulicy Wolności, naprzeciw wiatraka. Gdzie też ileś lat ta
sprawa się toczyła, zostało doświetlone. Jest widoczne to przejście, naprawdę to jest bezpieczeństwo
naszych mieszkańców. Zdrowie już nie chcę mówić życia, ale to też, tak? Bo drugiego już sobie nie
kupimy, tak? Jak coś się stanie to drugiego życia sobie nie kupimy. Następna sprawa też związana z
bezpieczeństwem. Mieszkańcy zgłaszają tu do mnie zgłosili, a ja zapomniałam na ostatniej sesji i
zadzwonili
do
mnie
i mówili dlaczego o tym nie powiedziałem. Teraz jestem zobowiązany, ale ja też to widzę. Chodzi
o nasze szkoły podstawowe. Jak zwiększenie w ogóle patroli naszych dzielnicowych. O 8:00 rano jak
rodzice przywożą, przyjeżdża autobus, nie siedzenie w aucie, tak? Nie, że dzielnicowi mające siedzieć
w aucie i patrzeć, tak? Wyjść z tego auta. Mamy drugą szkołę. Tak? Szkołę, budynek czerwony.
Zagrożenie bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu. Tak? Przed godziną 8:00 rano jest duże natężenie
ruchu. Pan dzielnicowy chyba może stanąć nawet w tej zatoczce, tak? Popatrzeć jak to się wszystko
odbywa, jak to się dzieje, bo też czekamy chyba, żeby naprawdę komuś coś się stało. Jeszcze jedna
sprawa taka troszeczkę mniejszego kalibru. Ja już to chyba mówiłem o tym około pół roku temu.
Szefostwo sklepu nr 1 poprosiło, ja już to mówiłem o zamontowaniu tabliczki na ulicy Paderewskiego,
bo tam jest zakaz zatrzymywania się i postoju, żeby była tabliczka, że nie dotyczy za i wyładunku
towaru. Tak? Bo tam nie ma tego i na pewno są pretensje kierowców z tego względu, jak pan sobie
stanie i wyładowuje towar, no to blokuję ruch. Tak? I kierowcom to się nie podoba, bo to już nie ma
przejazdu. Ja mówię gdzieś o tym od pół roku. Jeszcze jedna sprawa też taka może mniejszego
kalibru, teraz mi się przypomniało. Chodzi o oświetlenie uliczne, o wymianę żarówek. Ja zgłosiłem
około dwóch miesięcy temu. Niby coś się działo, bo panowie z Enei jeździli, wymieniali, ale tam gdzie
zgłaszają to nie dotarło, tak? I nie wiem dlaczego, bo włączyli wszystkie lampy i ta żarówka mruga, to
zawsze po jakimś czasie mruga i po prostu mieszkańcy, którzy naprzeciw mieszkają tej lampy to mają
lekką dyskotekę przez 2 miesiące i to jest zgłoszone, tak? Gdzie to jest, to jest Aleja Sułkowskiego, ale
nie te nowe lampy tylko tu ta za Leszczyńskiego w stronę Dąbcza i to jest zgłoszone i było zapisane.
Druga sprawa. Wreszcie jak to się mówi została zamontowana ta lampa, ten klosz przy placu zabaw
na ulicy Zamkowej. Nowa żarówka, nowa ta cała obudowa, ale ja nie rozumiem jednego. Obok jest
następna lampa i ta nadal nie świeci. To trzeba byłoby od razu tą żarówkę też wymienić. Ja już
myślałem, bo kiedyś jak zostałem radnym to gdzieś o tym mówiliśmy i były interpelacja też składane
o tych żarówkach. Stwierdziliśmy, że to jest taki mniejszy kaliber tych spraw, żeby zgłaszać to od razu
do Urzędu. Jest to zgłaszane. Jakoś nie realizowane. Dopiero na Sesji trzeba to powiedzieć. Dziękuję
bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby z radnych, zanim? O to dobrze, to ja może jeszcze mam
tylko dwie sprawy. Panie Burmistrzu odnośnie ulicy Przemysłowej, w strefie przemysłowej,
korzystając codziennie, ten pachołek, który oddziela dwa pasy ruchu przy zakręcie obok Jamalexu,
bardzo bym prosił jeśli jest możliwość o zamontowanie ponieważ ktoś, nie wiem czy w nocy jest to
plastikowy akurat pachołek, więc ktoś go uszkodził, niestety już nie ma i każdy sobie skraca drogę i
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nie wyhamowuje przed zakrętem, więc bardzo bym prosił jeśli jest taka możliwość. Chyba dłużej już
teraz wytrzymał, bo prawie rok, więc cyklicznie wymieniamy, ale może teraz dłużej i druga sprawa.
Niestety po raz kolejny dzieje się coś z krzyżówką, czyli z oświetleniem. Dzisiaj stałem dokładnie,
ojejku bardzo, bardzo długo od 14.00 do 14.15 i to chyba z 15 minut czekałem zanim dojechałem do
krzyżówki. Znowu coś się poprzestawiało tam. Wiem, że również te informacje firma Viacon
przekazuje do osób, które się tym zajmują. Nie wiem czy to jest Śrem, czy Śmigiel, Kościan. No
niestety znowu się poprzestawiało, zawsze była ta zielona fala od 14:00 do 14:30. W tej chwili znowu
jest tak, że była piątka, czy stara piątka, czyli teraz droga wojewódzka ma zieloną fale. To bardzo bym
prosił. Czy ktoś, tak, jeszcze radni. Tak. Pan radny Karol Dembicki i później ktoś zgłasza się? Jeszcze
pani radna.
RADNY KAROL DEMBICKI:
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja troszeczkę w innym temacie. Zostałem poproszony tutaj przez
Prezesa oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie. Mianowicie chłopacy z OSP Rydzyna
chcieli zaprosić w czwartek Szanownych radnych na godzinę 17:00 pod swoją remizę, ponieważ udało
im się nieodpłatnie pozyskać drabinę i jest to drabina, który ma w czwartek właśnie dotrzeć o
godzinie 17:00. Także w imieniu Prezesa oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie
zapraszam wszystkich radnych pod remizę. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Słyszeliśmy, że się udało w czwartek, też tutaj podpisuję się dwoma rękami. Nie
wiem, czy można powiedzieć, że dostaliśmy ze Szkoły Aspirantów w Poznaniu, bo to nie jest
tajemnica. Więc tutaj jeszcze raz dziękujemy dowódcy i pan tak? Bardzo proszę o podejście i
przedstawienie się, żebyśmy do protokołu mogli wpisać.
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Ratajczak Tomasz, ja jestem mieszkańcem Rydzyny i chciałem
Państwa spytać tutaj, co Państwo zrobili jako moi radni, moi ludzie, którzy mnie tutaj reprezentują
i tak dalej odnośnie, żeby śmieci nie poszły do góry, bo słyszałem, że śmieci poszły 6 zł od osoby.
Uważam, że jest to bardzo duża podwyżka i chciałem się spytać, co wyście zrobili jako moi
reprezentanci. Sami wiecie, że wszystko od chleba począwszy, po prąd, bo wiele innych artykułów
poszło. Państwo z tego co wiem nie zajmują się polityką i tak dalej, ale jako radni czy też pan
Burmistrz dostaliście podwyżkę. Podwyżka na pewno nie była w stosunku do tej inflacji, na pewno
mieliście wyższą, a po prostu śmieci przypuszczam, że od nowego roku znowu pójdą podatki od
działalności gospodarczej od nieruchomości. Ja jako naprawdę zwykły człowiek nie zgadzam się na
takie
coś
i chciałbym usłyszeć co wyście zrobili, żeby tych podwyżek nie było. To jest taka pierwsza rzecz.
Kolejna rzecz to jest, była teraz remontowana ulica tutaj na Młyńskiej Górze, nie wiem jak ona się
nazywa Łopuszańskiego. Kto nadzoruje z Urzędu na przykład takie firmy? Takich wykonawców
podczas ich robót? Mówię to dlatego, że jest postawiony hydrant, który stoi na chodniku, na środku.
W momencie kiedy zwróciłem uwagę na to pracownikom tej firmy co wykonywała to, to mi
powiedzieli, że przecież jest czerwony. Czyli dla nich to jest widoczne, ale mówię są dzieci i ktoś może
wpaść na ten hydrant. Kolejna rzecz, bardzo ładne, muszę pochwalić na przykład bardzo ładne progi
zwalniające i takie progi bym chciał, żeby powstały naprawdę na ulicy Leszczyńskiego, bo na policję,
ja tu akurat w trakcie przyszedłem, nie mamy na co liczyć, bo dla mnie beznadziejna jest ta policja.
Kasztanówką nikt nie chodzi wieczorem, a funkcjonariusz powinien się przejść i raz dwa by się zrobiło
porządek. Szkła potłuczone, pety, wszystko inne, czy my mieszkańcy mamy reagować na to? Nie
mamy prawa. W takie pachołki, takie te progi zwalniające przydałby się na ulicy Leszczyńskiego i na
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ulicy Beniowskiego ten pachołek, który jest po prostu beznadziejny. Przedtem był przerabiany
dlatego, że samochody haczyły nadwoziem, a nawet sąsiadka odpowiedziała to panu Piotrowi jaki
powinien być. Powinien być długi. Długi próg zwalniający, który umożliwi po naszym osiedlu jeżdżą
osoby bez, lub z otwartymi tłumikami, są to dwa samochody, które jeżdżą w nocy. Policja z tym nic
nie robi. Jeżdżę one z nadmierną prędkością, do tego zwracają uwagę i nic z tym nie robią, a jeszcze
odnośnie tej drogi co była remontowana, to chciałbym zwrócić uwagę, żebyście przeszli między moim
domem, a domem pana Dembickiego, gdzie po jednej stronie jest wykonana usługa w należyty
sposób, a po drugiej stronie czyli od mojej strony nie jest nawet dosypany ten cement co oni sypali.
Jakby rozmawiali z mieszkańcami to ja bym sobie dał w folię między mur taką, która po prostu
izolowałaby przed wilgocią. Nikomu nic nie powiedzieli. To jest beznadziejnie wykonane. Jak można
zasypać coś cementem, nie dając hydroizolacji żadnej. Ja bym sobie na swój koszt to zrobił. Bez
najmniejszego problemu. Ja mam ochotę wziąć to rozkuć i zrobić tak jak powinno być zrobione. No
ale mówię z Urzędu chyba jest osoba, która to sprawdza, kontroluje i tak dalej. Na tej drodze by się
przydała także lampa taka jak jest koło pana Dziubka zamontowana, solarna, bo tam jest ciemno. Nie
wiem co jeszcze miałem powiedzieć.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Może się panu przypomnij, a może będziemy już powoli jakby na pytania odpowiadać. Ja pozwolę
sobie na pierwsze pytanie. Jeżeli ktoś pan Burmistrz będzie chciał... Aha najpierw może panie
Burmistrzu pan, a przepraszam, bo, tak i jeszcze ktoś? Czy ktoś jeszcze chciałby zatem? Pan Sołtys
Nowej Wsi pan Piotr Burda. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, jeszcze pan sołtys, tak dobrze, ale to
tutaj pan sołtys przyjdzie. Panie burmistrzu, proszę tutaj zająć miejsce obok mojej prawicy. Dobrze.
Bardzo proszę panie sołtysie.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Jeszcze raz chciałem zabrać głos, w tym miejscu bardziej uroczyście, żeby po prostu podziękować
tutaj radnym, panu Burmistrzowi. Tutaj panu Przewodniczącemu za przeprowadzenie tego
głosowania, za głosowanie, za oddane głosy. Bardzo się cieszę, bo to takie były, takie głosowanie to
było takie widać naturalne i nie że tak powiem, wszyscy na zielono. Teraz widać, że to jest taka żywa
natura, czyli powiedzmy wiadomo, że ci co się wstrzymali muszę przekonać ich do tego i powiedzmy
swoim postępowaniem i tak potem pracą dalej potem wskazywać, że w dobrym kierunku idziemy
jako Nowa Wieś, jako mieszkańcy, bo to jest strategia mieszkańców, nie sołtysa. Ci, którzy są przeciw
też trzeba przekonać. Ci, którzy już są za, dziękuję wszystkim, bo strategię, że tak powiem
przeprowadzić i żeby miała ona skutek to musi być, że tak powiem spełnionych kilka warunków. Czyli
dobra współpraca sołtysa, mieszkańców, rady gminy i władz gminy. W tej strategii jest zawarte nie, że
tak powiem stanowisko sołtysa, ale stanowisko mieszkańców, przedstawicieli mieszkańców, którzy
wsłuchiwali się powiedzmy w ich potrzeby, obserwowali powiedzmy, co dla naszej miejscowości jest
dobre, ale też ja osobiście w rozmowach tutaj w urzędzie, bardzo mi się podobało, że tak powiem
pomysł tutaj pana Skarbnika z Urzędu, który jest w kierunku takim, żeby zrobić oświetlenie na drodze
między Dąbczem, a Nową Wsią. Dobry pomysł. To jest zawarte w strategii. Także dziwię się, trochę
zdziwiony jestem, że powiedzmy, że to nie jest akceptowane przez wszystkich, że tak powiem
radnych, bo tutaj nie ma nic złośliwego, ani że tak powiem przeciwko, tylko dla dobra i gminy i
miejscowości. Ja chciałam powiedzieć, że Nowa Wieś to jest taka specyficzna wioska. Wioska bardzo,
że
tak
powiem
ambitna.
W Nowej Wsi tak jak mówiłem wcześniej są młodzi gospodarze, aktywni że tak powiem, kształceni,
myślący o przyszłości. Tych gospodarstw jest 24 i teraz żeby nie być posądzonym o to co tutaj mnie
pan Przewodniczący pytał, te 2 zarzuty.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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To nie były zarzuty, tylko takie merytoryczne pytania.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
No takie, że jedno drugiemu przeczy, nie i ja powiem tak. Proszę sobie otworzyć, a jest to w gminie
taśma z rozprawy administracyjnej, która była przeprowadzona w Nowej Wsi. Ci mieszkańcy nie są
ubezwłasnowolnieni. Mogą mówić, rozmawiać i zadać pytania. To sam inwestor inwestycji
przemysłowej, bo nie chciałem wracać do tych tematów, że nie mają na chleb, czytam przedsiębiorcy,
stwierdził i to można odtworzyć sobie, że w Nowej Wsi zostaną tylko 2, 3 gospodarstwa. To nasze
pytanie, obawy właśnie są w tym kierunku tutaj, że 24 jest młodych chłopaków, po szkołach,
rozwijających się, inwestujących w rodzinne gospodarstwa. Czyli tak jak powiedzmy swoje z dziada,
pradziada, a ktoś mówi im, że wy musicie paść. Tylko zostanie dwóch trzech. To kto zostanie? Dwóch
trzech, a co z resztą? I to nie jest, że tak powiem, żeby nie być posądzonym o to, że ja tutaj
powiedzmy jestem komuś przeciwny, tylko powiedzmy wystarczy otworzyć i to są słowa inwestora.
Teraz druga sprawa. Proszę Państwa na początku mojej, że tak powiem, ja to traktuję powiedzmy
jako pewien etap w moim życiu, tym tutaj przedstawicielem mieszkańców, bardzo trudno zawsze
przychodzi mi to słowo - sołtys, bo ja tak tego słowa tak powiem bardzo unikam, ale podczas spaceru
z żoną powiedzmy po terenie spotkałem radnego jednego, tutaj z Gminy Rydzyna, który stwierdził, że
sala w Nowej Wsi nie ma prawa bytu. Dla mnie to było bardzo smutne, bo mieszkańcy, którzy w
czynie społecznym wybudowali taką dużą salę. To jest sala największa tutaj w Gminie Rydzyna. Ma
bardzo piękne położenie. Miała, teraz trochę jest, że tak powiem oszpecona. Bardzo pięknie tam jest
później plac zabaw, piękny nie boisko tylko powiedzmy no teren pod zagospodarowanie, pod boisko,
pod rekreacyjno-wypoczynkowe sprawy i mówi się nam, że w Nowej Wsi sala nie ma prawa bytu. To
jest dla mnie bardzo przykre. Także Nowa Wieś też sama budowała kaplicę. Także można zobaczyć, że
Nowa Wieś powiedzmy jest prężna i nie liczyć i nie czeka tylko powiedzmy na to żeby komuś, żeby
ktoś coś dał. Sami się angażują, sami pracują. Także to chciałam tutaj zamknąć w tym dwóch
tematach,
o które mnie pan Przewodniczący pytał. Chwileczka zastanowienia. To zostawimy na koniec. Już
wspomniałem, bo tu też właśnie miałem o tym, że te są zawarte pomysły nie tylko mieszkańców, czy
tam powiedzmy, plany, ale też tutaj gminne. Także, ja uważam i to co już mówiłem wcześniej, żeby to
zrealizować, a uważam, że to jest powiedzmy dla dobra mieszkańców, dla dobra miejscowości, dla
naszej wioski, dlatego potrzeba tej współpracy wszystkich stron i trochę się dziwię dalej, że jest tyle
głosów takich wstrzymujących się, wątpiących. Dlaczego się państwo obawiają? Że co, że Nowa Wieś
zacznie pracować na swoją stronę, że Nowa Wieś, bo tu chodzi o to żebyśmy mieli otwartą furtkę na
to, żeby starać się o fundusze z zewnątrz, czyli odciążyć gminę. Aczkolwiek to nie do końca, bo też
potrzebne są fundusze z gminy, też potrzebne są fundusze z gminy i do tego jest potrzebne też żeby
to czuli i widzieli radni i tutaj dla mnie głosowanie, no to ominę, bo nie chciałbym być, że powiedzmy
czegoś się czepiam, ale nie musiała być na zielono, ale uważałem, że będzie, że tak powiem bardziej
za mieszkańcami. Tutaj nawiążę do spotkania sołtysów, które mieliśmy tutaj niedawno. To pan
przewodniczący mówił, że integrujemy się, spotykamy się, wspólne karaoke. No i ja tak odczuwam
cały czas, że od samego początku jestem traktowany powiedzmy jak taki trędowaty, trochę to dla
was. Nie wiem czy ja wam przeszkadzam? Czy powiedzmy, czy ja robię coś źle dla mieszkańców, albo
dla gminy. Nie wiem, ja cały czas mam na celu dobro mieszkańców, spełniać ich wolę, słuchać ich i
zauważyłem nawet, że mieszkańcy zaczynają mówić, bo wiedzą że ktoś powie w ich imieniu, ktoś nie
weźmie, nie chcę użyć słów, bo te słowa były, że tak powiem w hejtach, w tej gazecie i nie chciałbym
psuć tego klimatu. Dlatego może, ja już stwierdziłem podczas dożynek, panie Burmistrzu, pamięta
pan. Podczas dożynek trochę się przejęzyczyłem, ale powiedziałem, że sołtys, powiedziałem wtedy,
że to jest nikim. Nie sołtys jest niczym i tak też chciałem powiedzieć, sołtys jest niczym. Sołtys jest
niczym jako sam sołtys, bo sołtys jest silny tylko siłą mieszkańców i teraz sołtys jest tylko
wyrazicielem i wykonawcą woli mieszkańców i to właśnie robię. I to właśnie robię, dla dobra
mieszkańców i tak będzie i dlatego ciągle to powtarzam, cały czas jestem do dyspozycji mieszkańców
i tylko mieszkańcy będą mnie z tego rozliczać i mówię zawsze, że na każdym etapie, w każdym czasie
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mieszkańcy mogą się do mnie zwrócić, abym zwołał zebranie, oddaje się pod ich ocenę, jeśli uważają,
że moja postawa, moje działanie jest że tak powiem może nie tyle sprzeczne, ale powoduje, że mają z
tego tytułu jakieś, że tak powiem utrudnienia. Ja bardzo chętnie się poddaję pod ocenę i pod wolę
mieszkańców. W każdym czasie, w każdej chwili. Także to nie jest to, że ja jestem, że tak powiem
bardzo do tego przywiązany. Także uważam, że ta strategia jest bardzo fajną strategią, bardzo fajną.
Sala w Nowej Wsi ma prawo bytu. Sala w Nowej Wsi jest największą salą w Nowej Wsi. Sala w Nowej
Wsi może być wizytówką gminy i już to się robi i myślę, że z tego mogę korzystać nie tylko
mieszkańcy, ale cała gmina i okoliczne miejscowości nawet. Tak jak korzystała z niej Szkoła
Podstawowa nr 12 z Leszna. Także też zależy mi aby na tym boisku za salą rozbudować ten plac
zabaw, a teren zielony, który tak zwany jest umownie boiskiem, zagospodarować pod strefę
rekreacyjno-wypoczynkowo-sportową, gdzie będzie boisko, gdzie będzie skate park dla dzieci, które
jeżdżą teraz, po tych schodach, tam po sali, przy sali po tym placu, żeby salę zmodernizować, żeby
było tam pomieszczenie dla integracji pokoleniowej, dla seniorów, żeby się mogli spotkać, że przyjdą
z dzieckiem, że tak powiem na plac zabaw, będą mogli wstąpić sobie do swoich pomieszczeń, tam
wypić sobie kawę, posiedzieć, porozmawiać i umówić się i to jest cel dla mieszkańców, a wszystko to
jest w rękach mieszkańców. No i Państwo także myślę, że dalszym moim działaniem przekonam tych
co się wstrzymali i wtedy będzie współpraca funkcjonowała bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo panie Sołtysie. Ad vocem, tak? Bardzo proszę pani Grażyna Dembicka.
RADNA GRAŻYNA DEMBICKA:
Dziękuję. Panie sołtysie, sołtys będzie silny jeżeli zjedna sobie wszystkich mieszkańców, a nie tylko 20
osób, które po prostu za tym głosowały i ja muszę panu powiedzieć, bo jest 482 mieszkańców, a za
tym projektem, czy na tym zebraniu, na spotkaniu było tylko 20 osób, to czy można mówić o tym, że
cała wieś jest z tego zadowolona. No nie wiadomo. A poza tym, ja dlatego między innymi też się
wstrzymałam, ponieważ jeżeli pan, nie wiem czy mogę powiedzieć nazwisko, który występował też z
projektem takim, przyszedł do nas na komisję, przedstawił nam swój projekt, a my dostajemy pana
projekt tutaj zrobiony przez moderatorów program i po prostu ja do tego dążę, że wydaje mi się że
powinien pan przyjść do nas na komisję, przedstawić swój program i potem dopiero, żebyśmy
przegłosowali to. Bo każdy by miał do pana jakieś pytania i wtedy może nie doszłoby to takiego
głosowanie jak w tej chwili, ale w każdym bądź razie, ja uważam, że sołtys będzie silny jak zjednoczy
sobie wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Pan sołtys, bardzo proszę.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Szanowni radni, proszę mi wierzyć, że ja nie wiedziałem, nie wiem powiedzmy kto jak głosuje. Jest
takie powiedzenie, że uderz w stół, a się nożyczki odezwą.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Panie sołtysie, przepraszam głosowanie jest imienne. Będzie wszystko na stronie zamieszczone.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
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Ale ja na ten moment, no ja na przykład, no nie wiem. Proszę, pani radna, ja pamiętam kilka
wypowiedzi pani, nawet takich, że tak powiem, były takie że tak powiem nie chcę ciągnąć. Były takie,
że jakieś szum z początku i te różne hejty, to wszystko i pamiętam jak pani też powiedziała nazwisko
zobowiązuje. Ja rozumie do czego pani tam wtedy piła, coś takiego, a później pani mnie zapraszam
na Wigilię, na jedność. Powiedzmy jaka tu jest jedność. Dla mnie to jest fałszywość, nie jedność.
Także pod tym kątem ja tego nie rozumiem. Z drugiej strony ja nie wiem, ja idę tym tokiem jaki
powiedzmy jest w internecie. Nikt mnie nie zapraszał na to, żeby przyjść na komisję. Trzeba było
powiedzieć, że masz przyjść na komisje, a po drugie ten program nie jest sołtysa. Tak jak tam pisze,
ten program jest mieszkańców, zrobiony przez przedstawicieli mieszkańców, nie przez sołtysa. Także
proszę mi powiedzieć, bo też rozmawiałem z innymi sołtysami, z innymi radnymi to nie ma takiej
frekwencji na zebraniach. Trudno jest frekwencje na zebraniach zwołać. Trudno. Ludzie są, że tak
powiem może i przez pandemię, ale nie wcześniej też nie pozamykali. Nie ma takiej, że tak powiem
dużej ilości mieszkańców angażujących się. W Nowej Wsi podejrzewam, że jest dość dużo. Na taką
małą wioskę 22 osoby dla mnie to jest dużo. Także tutaj pod tym kątem bym patrzył.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem tak podsumowując, bo ja zadałem pytanie, bo miałem wątpliwości.
Powiem tylko krótko. Może proceduralnie gdzieś ta strategia jest jakby źle, jakby wprowadzana w
życie, tak? Może faktycznie tak jak pan sołtys powiedział, gdyby pan sołtys wiedział, że procedura
mówi, że fajnie byłoby gdyby jeszcze spotkać się z radnymi, wtedy może by było łatwiej wyjaśnić
wszystkie kwestie. Moje kwestie zadałem i dlatego trochę personalnie niepotrzebnie gdzieś tam
wchodzimy. Bardziej ja bym to kształtował jako strategia, która gdzieś ma jakieś wątpliwości.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Ja, dlatego, wejdę panu w słowo, ja unikałem tego tematu, ale że tak powiem podparłem się
dowodami, powiedzmy nie swoimi, żeby nie być posądzonym o jakąś złośliwość, tylko słowami
inwestora i przedsiębiorcy. Przedsiębiorca było mówione jak tam afera wyszła, na to afera wyszła o
przedsiębiorcę to on na życzenie przedsiębiorcy, bo to przedsiębiorca powiedzmy wzywał na sołtysa
policję. Wzywał na sołtysa prokuratora.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Panie sołtysie ja o strategii mówię. Ten temat jest już.. Ma pan prawo, bardzo proszę.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Właśnie, no niestety ja tego tematu nie chciałem ruszać. No niestety to mówię i teraz. Nie mówmy,
że przedsiębiorca powiedzmy coś stracił. Przedsiębiorca się rozwija. Rozwija się. Zakupił obok
sąsiednie grunty, że tak powiem osoby prywatnej. Zyskał kolejne dwie bramy. Także tak się rozwija
przedsiębiorca. Także nie ma obaw, ani o przedsiębiorcę, ani o jedno ani o drugie, a teraz wracając do
tej strategii. Tutaj taki był zarzut. Proszę państwa. Proszę państwa, sami powiedzieliście, tutaj chyba
pan, czy pan Burmistrz powiedział, że były robione trzy strategie dla Dąbcza. Chyba nikt nie
powiedział. Tak. Proszę odtworzymy to. Było powiedziane, że są. Dzisiaj nie było takiej informacje na
komisji wspólnej, że były trzy strategie, a to może pan Skarbnik, to przepraszam tak, proszę
powiedzieć. Proszę powiedzieć. Kto wiedział oprócz tych miejscowości, że takie strategie były, że były
strategie robione potrzeba było cztery miejscowości. Nowa Wieś wiedziała? Nie. Dlaczego nie? Żeby
nie powiedzieć Nowej Wsi, bo oni by przystąpili. Zaczną działać. Będą lepsi. Nie trzeba było
powiedzieć, że taki jest program, które są sołectwa chcą przystąpić. Gwarantuję wam, że do tych
strategii potrzeba było 4 sołectwa. Na pewno byśmy przystąpili jako czwarte, wtedy byliśmy grupą.
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Do tego właśnie zmierzam panie Przewodniczący, co pan wcześniej powiedział - integracja. Tylko nie
wykluczajcie mnie, a jeśli już mnie chcecie wykluczyć to nie opuszczajcie miejscowości Nowej Wsi, nie
opuszczajcie, bo jakby Nowa Wieś wiedziała, że była robiona strategia czterech sołectw, a potrzeba
cztery sołectwa, bo dwóch nie zrobią, dla jednego nie zrobią. Na pewno i wtedy byłoby, że tak
powiem razem, bo to jest dla mnie coś nowego. Ja się uczyłem. Myśmy strategię robili w innej
gminie, w gminie Śmigiel to jak to wygląda, że sołectwo Nowa Wieś jedzie do innej gminy zrobić
strategię. Macie żal do sołtysa, czy do Nowej Wsi? Proszę mieć żal do siebie jako do radnych. Dziękuję
bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Dziękuję. Ja to traktuję jako głos w dyskusji merytoryczny. Bardzo dziękuję oczywiście, za
każdy taki głos. Panie Burmistrzu, bardzo proszę.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo po kolei. Oświetlenie miejsce dla pieszych.
29 to jest poniedziałek, godzina 15:00. Projekt budżetu. Ja nie widziałem, żeby jakieś oświetlenia
miały miejsce w projekcie budżetu, ale jesteśmy tak jak pan radny mówi, po to byśmy mogli
dyskutować. Szkoła Podstawowa, patrole dzielnicowych to co pan radny mówi i tutaj to co pan
Tomek. No powiem tak. Pan Przewodniczący wysyła panu Kierownikowi zaproszenia na Sesję, nie
przyjeżdża. Nie wiem dlaczego. Ja nie jestem przełożonym pana Kierownika Rewiru. Ma Komendanta
Powiatowego. Ja tu w kompetencje pana Kierownika, ani pana Komendanta nie mogę wchodzić. No
pan Maciej przychodził na Sesję, tak? Tłumaczył, co gdzie, jak, kiedy. Nie wiem. No powiem tak. Nie
wiem dlaczego tak się dzieje. Zobaczymy czy się uda w grudniu, ale myślę, że prędzej czy później
poproszę tutaj pana Komendanta, ale powiem tak. Dochodzą do mnie głosy, że mieszkańcy mają tak
zastrzeżenia do tego, do pracy. Ulica Paderewskiego. Pierwsze, no może uciekło to gdzieś, tak?
Tabliczka? Zamontujemy. Jutro podejdzie pracownik, zobaczy, czy jest możliwe, czy taką tabliczkę
będzie można gdzieś tam umieścić, tak? Wyznaczyć to miejsce tak, żeby ci którzy wożą towar mogli
stanąć i bezpiecznie i żeby nie narażać na nerwy drugiego użytkownika drogi, ale z tego co się
orientuję tam jest podwórze, na podwórze można wjechać i rozładować towar. Wymiana żarówek,
tak jak pan mówi Enea. Zbierają zamówienie. Przyjeżdżają, tak? Zapalają wszędzie, nie wiem, no
muszę, musimy, sprawdzę to. Tak? No i jeszcze tutaj piąty temat odnośnie tego pisma, które
skierowałem. Pan mówi populizm, czy tam dla publiki, dla wyborców, no ja znowu jestem zły, nawet
znaczy się, ja zawsze byłem zły, tak? Nawet jak byłem radnym już byłem zły, ale to też było
głosowanie tutaj, tak, nad dietami. Pan Przewodniczący też jest zły, tak, no bo głosował za. Radni i
panie radne, panowie radni też są źli, tak? No bo głosowali za, a pan głosował przeciwnie, no to jest
pan ten dobry, tak? A dieta na konto wpływać będzie, tak? To mam na tyle. Pan Przewodniczący ul.
Przemysła. Jak najbardziej panie Przewodniczący naprawimy to. Krzyżówka, no powiem tak.
Mieszkańcy w ogóle mają wiele zastrzeżeń, tak? I nie tylko do tej działającej sygnalizacji świetlnej, ale
również no do zmiany organizacji ruchu krzyżówki przy oazie, tak? Drogi wojewódzkie na wniosek,
nie wiem kogo, podobno mieszkańców, tak mówią. Zmienili organizację ruchu, oczywiście nie
informując nas o tym. W dwie godziny przemalowali pasy, tak? Powstawiali znaki i nikt nic nie
wiedział. Ludzi jechali do pracy i niedługo by doszło do wypadku. No i tutaj temat Łopuszańskiego.
Wykonawca jest wybierany w przetargu. Zgłosiła się tylko jedna firma. Firma NODO z Leszna.
Odpowiedzialny tutaj za te wszystkie usterki, za pracę firmy jest inspektor nadzoru i tutaj on bierze za
to pieniążki i on tego pilnuje, tak? Na piąte. Odnośnie tej lampy solarnej, jak się da no to jak
najbardziej, jak jest ciemno to jak najbardziej jestem za. Tak, bo bezpieczeństwo trzeba poprawiać,
tak? Progi zwalniające: Leszczyńskiego, Beniowskiego. Na ulicy Broniewskiego są dwa progi
zwalniające, nie chcę tu się wypowiadać, nie jestem fachowcem. Jeden próg jest? Nie jestem
fachowcem, czy to nie osłabi konstrukcji drogi, ale mówię to tylko tak tutaj nie będę mówił tak, nie
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będę mówił nie. Progi zwalniające, policja to co mówię. No nie wiem, my tutaj, ani ja ani pan
Przewodniczący nie mamy na to wpływu.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Proszę podejść do mikrofonu.
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
Z jakiej racji mamy im cokolwiek dać, nie dbają o to, tak jak powinni. Ja mówię i oni wystarczy, żeby
się poruszali pieszo i by było widać efekty ich pracy, a Państwo jak my dajemy podatki, no to
naprawdę z jakiej racji mam przelewać im żeby jeździli samochodem w tą i z powrotem.
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Panie przewodniczący, poprosimy pana Kierownika, tak, może na komisję, tak nie wiem czy
bezpieczeństwa czy na Wspólne Posiedzenie, tak jak na Sesję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, panie Burmistrzu, bardzo proszę, ja jeszcze uzupełnię. OK. Dobrze, a jeżeli śmieci,
nie wiem czy pan Burmistrz jeszcze jako przedstawiciel? Czy...? Dobrze, to ja, dobrze Szanowni
Państwo, ja ogromnie, ale to głos, który jest jak gdyby głosem słyszalnym i merytorycznym. Bardzo,
ale to bardzo zawsze uważałem, że głos w dyskusji każdego jest ważny i jeżeli jest merytoryczny i
jakby nie ujmuje i nie umniejsza innym. Tylko i wyłącznie wypracować można metody współpracy,
właśnie podczas dyskusji. Każdy głos jest ważny. Czy to pana sołtysa, czy to mieszkańca i ogromnie się
cieszę, bo przez wiele miesięcy, jak Państwo wiecie, przez pandemię, która no niestety się cały czas
gdzieś tam przewija. Nie mieliśmy takiej możliwości. 7 lat jestem radnym i ogromnie się cieszę, gdy
każdy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos lub zapytać nas, przychodzi do nas i bardzo często pan
Piotr ma, chociaż myślę, że każdy z nas spotyka się ze swoimi wyborcami i wszelkie, czy to w
interpelacjach, czy w zapytaniach przekazuje informacje mieszkańcom. Odnośnie podwyżek śmieci.
Akurat tak się składa, że przez półtora roku nie mieliśmy spotkania z panem Prezesem. Akurat
wczoraj na Komisji Wspólnej, pan Prezes był w związku z realizacją planu pracy Rady Miejskiej. Pan
Eugeniusz Karpiński jest Prezesem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. My jesteśmy
zrzeszeni w tym regionie i ten temat śmierci jest bardzo złożony, ale to bardzo. Tak naprawdę to
ustawodawca reguluje ustawą jak się odbiera śmieci. Oczywiście opłaty są ustalane przez Komunalny
Związek Gminy Regionu Leszczyńskiego. Faktycznie z 27 zł jest podwyżka o 6 zł od 1 marca, tak?
Wczoraj, dokładnie. A nie od marca była? Od 1 marca, bo jeszcze się pytałem wczoraj. Również wiele
składowych jest na to, ale podam takie dwa przykłady. Pierwszy przykłady jest taki, że jeszcze dwa,
trzy lata temu akurat MZO, bo tak ta firma akurat świadczy usługi dla Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego. Odbierając na przykład: szkło, plastiki za tonę my dostawaliśmy pieniądze, w
tej chwili kosztuje to 800 zł za tonę, prawda. Czyli u nas w Polsce nie wyrobiło się czegoś takiego jak
odpad wtórny. Zamiast, to też wczoraj powiedziałem, zamiast kreować, ustalać coś co zachodni
partnerzy mają. W Niemczech przecież jest, każdy chyba z nas był, wie że tam się opłaca na rynek
dawać w opakowaniach wtórnych, no bo tak jak pan prezes wczoraj powiedział w Polsce nie ma opłat
dla producentów napojów, nie ma. Tam są groszowe sprawy, lepiej na rynek dać konsumpcyjny
plastik, czy opakowanie plastikowe nowe, niż wytwarzać plastiki z odpadów wtórnych. Dopóki
ustawodawca tego nie ureguluje, niestety ale takie będziemy ponosić koszty. Nawet był taki przykład,
to też było związane z odbiorem odpadów od prywatnych właścicieli i taki przykład podał. Jeżeli w
danym na przykład kamienicach. Na dole była działalność gospodarcza prowadzona, a do góry były
mieszkania, to niech pan sobie wyobrazi, że ustawodawca akurat tego nie uregulował, dopiero teraz
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chyba w tym roku, to jest zmiana będzie wprowadzona, że odjeżdżały dwie ciężarówki, żeby odebrać
odpady. To jest chore, tak? I te same zmieszane od działalności gospodarczej i zmieszane od
konsumenta prywatnego, no absurd. Teraz dopiero ustawodawca, czyli ustawodawca to proszę
patrzeć rząd, no tak, sejm, który gdzieś nas reprezentuje i tak naprawdę to co pan prezes wczoraj
nam powiedział, bo też zadawaliśmy pytania, no skąd, no przecież cały czas te podwyżki idą.
Oczywiście, ale tak teraz paliwo, tak, gdzieś inflacja do tego powinniśmy się z tego cieszyć, to co pan
prezes powiedział, że coraz więcej odpadów trafia na wysypiska śmieci, ale jest to związane z tym, że
coraz większe są opłaty po prostu, które musimy wypuścić. Kiedyś było tak, że każdy no przepraszam
za kolokwializm, nie chce mówić, że każdy, ale no gdzieś te śmieci albo były spalone, albo gdzieś tam
nie wiem zagospodarowane na swoim terenie. No w tej chwili całe szczęście, że ta jakby świadomość
nasza się zmienia, no ale za tym idą duże pieniądze i obawiam się, że to co pan Piotr Patek
powiedział, bo chyba pan rady Piotr Patek powiedział: może będą obniżki. Nie wiadomo, ale ta
propozycja podwyżki od 1 marca jest propozycją, która jest jakby wymuszona przez wzrost śmieci,
który co roku, czyli proporcjonalnie oni założyli 10%, czy 5%. Coś takiego, nie że im więcej śmieci, tym
większe są koszty i niestety my jako radni tylko możemy apelować, rozmawiać, ale na to nie mamy
wpływu. Proszę bardzo. Tak, tak. Bardzo proszę.
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
Tylko, że ja niejednokrotnie z pracy wywoziłem śmieci do Trzebani i przechowywanie tych śmieci, my
sortujemy, a oni to jadą na jedną hałdę czasami. I byłem kiedyś u tego pana Prezesa, czy jak wy tam
na niego mówicie ……. To jest człowiek bardzo nieugięty. Jego się najbardziej liczy, po rozmowie z nim
po prostu, to ...
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Ja tutaj muszę przerwać. Proszę pamiętać, ja zawsze przypominam, jeżeli mówimy o osobie, to
proszę pamiętać, że słowa wypowiedziane również na antenie są nagrywane i żeby nie doszło do
zniesławienia. Tu też, dobrze. Bardzo proszę, żeby nie było.
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
Mówię będąc u tego pana, po prostu kiedyś mi śmieci nie wzięli od działalności gospodarczej i tak
byłem go odwiedzić, dlaczego, bo dostałem kartkę, jakąś tam naklejkę no i wtedy odczucie co do tego
pana to jest takie jak bym rozmawiał, on by był bardzo wysoki i on mi narzuca to co on po prostu wie
to jego jest najlepsze i co by było jakby na przykład nasz pan Burmistrz się nie zgodził na podwyżkę?
A jeszcze chciałem się spytać. Jeszcze chciałem powiedzieć coś takiego. Śmieci tu w Rydzynie też od
działalności gospodarczej są odbierane innego dnia niż śmieci od osób fizycznych.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Ale to się zmieni.
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
To się zmieni?
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Tak, bo jest ustawa, która właśnie reguluje to po dwóch latach. Ustawodawca jakby wraca do czegoś
co było kiedyś.
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MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
To powinny potanieć, bo jednym transportem będą jechały. Ale kolejna rzecz jest taka. Kiedyś śmieci
były wywożone zmieszane co tydzień, a w tej chwili są w wybiórczych dniach. Sami my mieszkańcy
sortujemy je i wtedy było mówione, że nie pójdą śmieci do góry, jeśli będziemy je sortować.
Sortujemy, dostosowujemy się do ich zaleceń i tak czy tak idzie to do góry. Nie chodzi mi o to przede
wszystkim, czy pan panie Burmistrzu się przeciwstawił choćby tej podwyżce, bo ja bym naprawdę
powiedział nie. Moi mieszkańcy nie będą płacić więcej. Jak nie będą odbierać? Ja tylko powiem to co
podpisaliśmy
z kimś jakiś pakt taki, że musimy się na wszystko godzić, z mafią?
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Ja tylko powiem, że co roku jest coraz więcej tych wysypisk i coraz więcej niestety za
zagospodarowanie tych odpadów musimy płacić. No tak ale inne miasta na przykład budują spalarnię
i tak dalej. To też właśnie wczoraj padła taka też, pan radny Piotr Patek mówił o tym, ponieważ nie
wiem czy pan wie, ale w Lesznie była taka propozycja, żeby właśnie Miejski Zakład Ciepłowniczy, tam
gdzie jakby dostarcza ciepło do domów, żeby tam spalarnia powstała właśnie na bazie tego, ale na
razie ten temat upadł. Zobaczymy, bo to jest bardziej złożone, to nie jest takie ...
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
Ja rozumiem, ale upadł, bo nikt się nie buntuje uważam, a jeśli by się jedna i druga gmina, trzecia
zbuntowała to by może myślenie się załączyło. Bo jeśli pan nie chce czegoś kupić, nikt tego panu nie
wciśnie i co i za chwilę naprawdę powstaną takie rzeczy, że kogoś nie będzie stać na wywóz tych
nieczystości, zaczną się ludzie wypisywać z tego, wymeldowywać i wielce, że nie ma gotówki w kraju
i będzie wywalał śmieci po lasach, a my znów podatnicy za to zapłacimy kolejny raz, dlatego że my
będziemy sprzątać te śmieci. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan rady Piotr Patek. Bardzo proszę.
RADNY PIOTR PATEK:
Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni radni, Szanowni Państwo ja chciałem się jeszcze
odnieść do sprawy podwyżek śmieci, z tego względu, że pan Tomek jest moim wyborcą i się pytał co
robiliśmy, tak? I to co pan Przewodniczący, ja zadałem kilka pytań, związanych to co pan
Przewodniczący mówił ze spalarnią, z segregacją. Jakie są pomysły na zagospodarowanie tych śmieci,
tak? Plastików, szkła, papieru plus bioodpadów. Wiadomo troszeczkę, tak troszeczkę. No niby
wszystko do biogazowni, ale jakie jeszcze są pomysły na to i jeszcze jedną sprawę. Aha. Jeżeli chodzi
o segregowanie, to też powiedziałem. Za to, że my segregujemy jesteśmy w pewnym stopniu karani,
tak? Bo my segregujemy, oddajemy, staramy się być ekologiczni, a cały czas ta cena idzie do góry.
Następna sprawa o ilości śmieci też to powiedziałem. Wzrasta ilość śmieci, jeżeli się nie mylę śmieci
wywożonych 9%, tam chyba było, jeżeli się nie mylę, a na PSZOK-ach o 11% wzrosła ta ilość śmieci.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Panie Piotrze, ja tylko przytoczę w Gminie Rydzyna w tamtym roku to było 1209 ton śmieci
zmieszanych, w tej chwili jest 1399, ale nie ogólnie, bo mi chodzi o Związek ogólnie.
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RADNY PIOTR PATEK:
To co pan mówi, ja też mówię, że jakieś swoje zdanie, bo pan burmistrz jest naszym reprezentantem,
jakby nie patrząc. Słyszałem relacje w radiu Elka gdzie jedynym głosem, no tak zostało przedstawione
w tych rozmowach, była pani Burmistrz Śmigla, jeżeli się nie mylę, ale później zaakceptowała te
warunki i pan Przewodniczący jeszcze dodał, że pani Burmistrz powiedziała, że ostatnia podwyżka,
tak żeby to była to ostatnia podwyżka. I teraz następna sprawa, chce się odnieść do słów pana
Burmistrza. Panie Burmistrzu powiem tak, nie że radny Patek głosuje przeciwny, jest dobry, a ci co
głosują są niedobrzy. Nie, nie, bo radny Patek jak nie był radnym proszę pana, panie Burmistrzu to
chodził na Sesje trzy kadencje i nikt mu za to nie płacił. Przychodził tu na tą salę, zabierał głos, walczył
tak jak, ja już mówię za dużo te słowo walczył, ale zabiegał o to, żeby coś się działo, tak? Na obecnie
moim okręgu, tak? Jak jeszcze nie byłem radnym, byłem mieszkańcem. Pan był wtedy moim radnym,
bo nie było wtedy okręgów wyborczych. Pan był moim radnym. Pan nic nie robił, to musiał przyjść
radny i coś powiedzieć, bo radny nic nie robił wtedy. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe jeszcze, jak
sobie dobrze przypominam, jak tak siedziałem to mi się jeszcze przypomniało, poprzednia podwyżka
jak pan sobie dobrze przypomni, głosowanie na temat diety też byłem przeciwny. Jeżeli chodzi o
sprawy finansowe i pan mówi, że ci co głosowali za to są niedobrzy, a ja jestem dobry, nie, bo pan w
tym momencie jest dla mnie troszeczkę niewiarygodny. Przepraszam za to słowo, może mocne, ale
jest pan niewiarygodny, bo jak wtedy były maksymalne stawki, mógł pan wstać i powiedzieć, pismo
złożyć, tak? Że nie chce pan maksymalnych, ale pan nic nie mówił, nic, a teraz jak maksymalne to jest
pod
publiczkę.
Ja
tak
sądzę
i nie podoba mi się troszeczkę to, że pan użył takich słów troszeczkę tak może ostro. No dobrze, nie
ma sprawy, przyjmuje to na klatę, że ja jako nie to jestem dobry. Ja chcę jak najlepiej dla moich
mieszkańców w moim okręgu i będę zabiegał czy będę miał tą dietę większą, mniejszą, bo dla mnie
najważniejsza jest praca dla mieszkańców, a ta dieta to schodzi na drugi plan, tak? I ta dieta nie jest
najważniejsza. Jeszcze na koniec powiem. Trzy kadencje przychodziłem tu jako mieszkaniec. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, pan Skarbnik Wojciech Antoniak, czy jako radny
powiatowy, bo to też dwie funkcje pełni.
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK:
Dosłownie. Proszę bardzo, jedno zdanie, tutaj odnośnie, chcę to tylko uzupełnić, bo sołtysowi z
Nowej Wsi, nie chciał bym, żeby to tak wybrzmiało, że ktoś kogoś zniesie w jakiś strategiach. Ja
powiem tak, że my żeśmy jako Rada przyjęła, ale o te poprzednie trzy strategie wnioskował
Burmistrz, burmistrz także ta pana tutaj, czy waszych mieszkańców, to jest ta pierwsza, która jest
jakby nową inicjatywą mieszkańców tutaj i która się przyjęła tutaj no oczywiście ze zrozumieniem. Ja
powiem, że ten dokument, strategia odnowy wsi był przy programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i
powiem,
że
te
3 strategie powstawały w różnych latach. Ta Kłoda, Tarnowa Łąka i Dąbcze i tylko dlatego, że my
żeśmy jako gmina aplikowaliśmy o środki i bym powiedział, tak, na Kłodę w roku 2012 na kanalizację i
to był dokument obligatoryjny. W Tarnowej Łące, żeśmy przebudowywali świetlicę, że powiem, już
nie wiem, w którym roku i dlatego też ta strategia powstała, a w Dąbczu, dzięki tej strategii powstała
sala sportowa. Ona też była dofinansowana, także tylko powiem tak, że to nie były te 3 sołectwa były
jakoś tutaj absolutnie wyróżnione, tylko, że my ten dokument musieliśmy mieć jako obligo gmina,
przy składaniu wniosku. Także tylko chciałem tak mówię dopowiedzieć, jak to się mówi działo. Także
ja tylko mówię Nowa Wieś jest tutaj pierwszym sołectwem, które z własnej inicjatywy tutaj i to się
oczywiście chwali, bo tak jak powiedziałem ten program jest i warto z tego programu tutaj, żeby
mieszkańcy Nowej Wsi też mówię korzystali. A odnośnie też tematu powiatowego to tylko powiem
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też, żeśmy w ubiegłym tygodniu na zwyczajną gdzieś sesję, że tutaj udało się na tej drodze
powiatowej od Dąbcza w kierunku Tworzanic na wysokości Maruszewa, powiat pozyskał też
dofinansowanie
na
przebudowę
7 skrzyżowań i tutaj uda się w ramach przebudowy wykonać 280 bieżących chodnika w miejscowości
Maruszewo i powstanie też ten radar zwalniający, żeby zwalniać tutaj prędkość. Także tutaj około
200.000 zł jest zaplanowane na przebudowę tylko skrzyżowania w miejscowości Maruszewo i tylko
powiem tak, jeżeli ktoś z państwa radnych tutaj by jeszcze widział, że jeszcze jest jakaś potrzeba
w przyszłości, do jakiejś diametralnej poprawy na tych drogach powiatowych, jak i skrzyżowaniach,
które są takie newralgiczne to też proszę ewentualnie o sygnał. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Ja również dziękuję. Jeszcze pan sołtys. Bardzo proszę, panie sołtysie.
SOŁTYS PIOTR BURDA:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, panie Burmistrzu, Szanowni radni, ja nie ukrywam, że czas
jest, człowiek cały czas myśli, przemyśla, słucha i doszłem do wniosku, że głosowania za tą strategią
może było takie, jakie było. Cieszę się, że chociaż tak przeszło, ale może było to przez to, że wszyscy
może radni nie wiedzą co w tej strategii jest. Bo dla mnie to jest dziwne, żeby ktoś był przeciwny
temu, żeby drzewa sadzić, żeby mieszkańcy świetlicę wyremontowali, żeby mieszkańcy sobie boisko
zrobili, żeby ktoś był przeciwny temu, żeby krzyżówka w Nowej Wsi, która jest bardzo niebezpieczna
gdzie do powiatu chodzą rok czasu, po roku czasu się doprosiłem, że zrobili znak, że będzie za 100m
skrzyżowanie ze znakiem stop, ustąp pierwszeństwa. Tutaj na początku pan Przewodniczący się
pomylił, powitał mnie jako sołtys, to też nie tak do końca, bo mogę powiedzieć, że zgłaszają się do
mnie mieszkańcy Dąbcza właśnie i chodzi o te przejście w Dąbczu w kierunku na Nową Wieś, tutaj co
żeśmy rozmawiali. Też to, że tak powiem działam w imieniu mieszkańców Dąbcza nawet i Nowej Wsi
przede wszystkim, bo to jest ścieżka rowerowa, którą dzieci jeżdżą do szkoły tą ścieżką do Dąbcza i
tam te przejście na zakręcie jest bardzo niebezpieczne, po prostu z Nowej Wsi wyjeżdżając w
kierunku Dąbcza na przejście. To jest gorsze przejście niż na Nowym Świecie, gdzie zginęły dwie
osoby i oto cały czas tam walczę. Wywalczyłem to, że postawili niebieski znak, przepraszam żółty
znak, że za jakiś czas będzie przejście pieszo-rowerowe. To się udało mi wywalczyć, ale to i też jeszcze
nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Także ja to kładę powiedzmy ze zrozumieniem, faktycznie. Ja
pytałem się, bo tu pani powiedziała że strategia jest robiona przez kogoś, ktoś przedstawił. No ja
myślałam to jest taki tryb, że to się tak zgłasza, tak się robi. Pytałem się tych moderatorów i co dalej,
co robimy? Wysyłamy do gminy, to ona wysyłała, to, to, tam to. Nie ukrywam, że mi bardzo zależało i
nawet dalej zależy aby się spotkać z radnymi, żeby ich przekonać do tego, żeby wytłumaczyć co tam
jest, żeby rozumieli i naprawdę te wszystkie plusy, tam są tylko same plusy, ale też musieliśmy po
prostu podać i takie jest zdanie mieszkańców, jakie są te słabe czy tam zagrażające strony, no takie
są. No mieszkańcy mają prawo głosu. No nikt nie jest ubezwłasnowolniony. To, że ja jestem sołtysem
to nie znaczy, że nie mogę mówić. Także naprawdę, może wróćmy jeszcze do tego tematu, bo mi
zależy, żeby z radnymi, że tak powiem dyskutować. Chętnie przyjdę na każde spotkanie, na każde jeśli
tylko mogę być, bo ja nie wiem czy ja mogę iść. Nikt ze mną, że tak powiem nie powie prosto w oczy.
Jakoś mówię od samego początku czuję się trędowaty tutaj u państwa i to jest odczuwalne. Ja mam
też uczucia, ale ja sobie z tym radzę, dla mnie im gorzej tym lepiej. Powiedzmy wtedy większą
motywację mam do walki, ale naprawdę ten program jest prospołeczny dla mieszkańców, z empatią i
naprawdę tam jest i co mnie cieszy. Cieszy mnie, mieszkańców, że tak powiem dobra wola, chęci do
pracy, do zmian, zaangażowanie i tego nie można nam zabić nie można nam tego zapału powiedzmy
zgasić. Bo mieszkańcy Nowej Wsi zawsze byli aktywni i możemy coś zrobić, coś zmienić. Już dużo
poszliśmy, dużo żeśmy poszli tam w Nowej Wsi i z remontami i ze salą i ze wszystkim. Trzeba to dalej
pielęgnować. Tutaj też taki był zarzut, że tylko przekonałem 20 mieszkańców. Proszę mnie zrozumieć,
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które sołectwo w ogóle z sołectw ma taki problem jak ma sołectwo Nowa Wieś, bo takie dostało
problemy. Które sołectwo ma taką, że tak powiem wypracowało taką, że tak powiem jakby to ująć
komunikację z mieszkańcami? Które sołectwo, ma sołecki telefon, który jeśli mieszkańcy chcą podają
swój numer i wysłałam alerty, żeby o wszystkim wiedzieli. Strony internetowe może mają sołectwa,
ale taki telefon nie słyszałem. Staram się ze wszystkim sił zaangażować młodzież, starszych do tego.
W tym programie jest, bo widzę młodzież, dzieci, które jeżdżą rowerami przy sali wiejskiej po
schodach, po tym, zrobić mi taki jak tu mamy naprzeciwko Manhattanu, tutaj tego targowiska, taki
skate
park.
Tam
jest
nawieziona
ziemia
i powinien być asfalt na wierzchu. Tą ziemię mieszkańcy nawiozą, górki usypią. Lekko asfalt położyć
i mają dla dzieci. Myślę o starszych, żeby mieli gdzie się spotkać, żeby mogli przychodzić. Czyli
powiedzmy takie pomieszczenia dziennego pobytu. To jest wszystko finansowane. To jest wszystko
dobre. Także mówię, może głosowanie przeszło, ale może jest faktycznie potrzeba, ja chętnie bym też
tak chciał, spotkać się, podyskutować, zapoznać się z tym całym programem i żeby to był program
nasz wspólny, bo jak będzie nasz wspólny dla dobra mieszkańców, to się wszystko nam uda. Dziękuję
bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę pan Tomasz, proszę bardzo.
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
Ja jeszcze tylko chciałem się spytać odnośnie tej ulicy co była remontowana, to na jakiej zasadzie się
odbiór odbywa tej ulicy, bo dla mnie jak się kostkę kładzie to się docina do budynków kostkę, a firma
się bardzo spieszyła. Postawiła sobie 2 m załóżmy założyła, krawężniki wyłożyła i do budynków
dosypała beton. Ja polecam naprawdę, żebyście przeszli tam i zobaczyli to, bo dla mnie jako zwykłego
człowieka, który umie też kostkę położyć, to jest chała odwalona. Ja bym nie zapłacił za to, totalnie
nic. Kolejna rzecz jeszcze, która mnie denerwuje i nie potrafię zrozumieć. Słupy energetyczne, tak jak
była robiona ta ulica tu za wiatrakiem, tam jest taki słup co wystaje tak mocno. Dlaczego gmina na
przykład nie zwróciła się do Enei, nie wiem może się zwróciła odnośnie tego, żeby całą instalację
przenieść pod ziemię, linię całą. Byłoby to raz, że bezpieczne. Te słupy za 10 lat będą do wymiany.
Będziemy rozwalać znowu kostkę, bo od tych drutów, od zbrojenia odpadnie beton i będziemy
znowu inwestować. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Bardzo proszę panie burmistrzu, bo wiem że chciał pan odpowiedzieć.

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK:
Jeżeli chodzi o ulicę Ferrariego, o słupy, zwróciliśmy się do Enei. Odpowiedzieli krótko. Na koszt
gminy. Tak? Przebudują wszystkie słupy, tak, całą sieć. Wymiana jednego słupa, jak się nie mylę to
40.000 zł. Tyle sobie teraz z robocizną zażyczyli od nas. Odnośnie hydrantu. Tak? Rozmawiałem na
ten
temat
z panem Kacprem Brzeskotem, straż pożarna nie zgodziła się na żeby hydrant został schowany, tak?
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
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Tylko panie Burmistrzu jeszcze jedno pytanie było. Kto odbiera pracę, tak? Było pytanie? Więc jeśli
jest taka możliwość krótko, zwięźle na temat. Tak jak mówiłem inspektor. Dobrze. Proszę. Jeszcze
tutaj pan Tomasz i za chwileczkę oddaję głos.
MIESZKANIEC RYDZYNY TOMASZ RATAJCZAK:
A czy ten inspektor naprawdę był tam? Czy Państwo byli tam? Czy widzieli go? Czy to widział
naprawdę jak to jest wykonane? Bo to jest... Ja będę kuć ten beton, tak czy tak. Dlatego mimo, że on
nie jest posypany po całości, bo oni mi nie zrobili izolacji i mówię ja bym takiego inspektora. Czy też
gmina płaci jemu pensję. Tak? Ja bym jemu też nie zapłacił. Mówię, najlepsza kara to finansowa.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dziękuję bardzo. Pani radna Grażyna Dembicka, proszę bardzo.
RADNA GRAŻYNA DEMBICKA:
Przepraszam bardzo, ale przed chwilą dostałam sms-a, że mieszkańcy ulicy Konstytucji 3 Maja 17
proszą o wymianę żarówki, bo nie świeci lampa. Także proszę, żeby to sobie tam wpisać.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę zgłoszeń.

11. Zakończenie obrad Sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA:
Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXVI Sesję Rady Miejskiej. Jeszcze
raz za wszystkie głosy bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia 28 grudnia na sesji budżetowej.
Przewodniczący
Rada Miejska Rydzyny
Roman Skiba

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak
na podstawie e-sesja
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