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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XXXVII/2021 

z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady w dniu 13 grudnia 2021r. 
Obrady rozpoczęto 13 grudnia 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:51 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Grażyna Dembicka 
2. Karol Dembicki 
3. Agnieszka Kasprowiak 
4. Emilia Kraśner 
5. Julian Kruczek 
6. Radosław Kulus 
7. Jan Nawrotkiewicz 
8. Marcin Otto 
9. Piotr Patek 
10. Marcin Pierzchała 
11. Marek Pietrzak 
12. Krystyna Rypińska 
13. Roman Skiba 
14. Leszek Skrobała 
15. Marcin Urbanowicz 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, otwieram XXXVII 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 radnych Rady Miejskiej. Witam pana 
Burmistrza Kornela Malcherka wraz ze współpracownikami, panem Wiceburmistrzem Łukaszem 
Bartkowiakiem i panem Skarbnikiem Wojciechem Antoniakiem. Witam serdecznie pana Krzysztofa 
Pietrzaka – radcę prawnego Urzędu. Witam panią Patrycję Wdowiak – Kierownika Referatu 
Organizacyjnego. Jest z nami pan Kornel Katarzyński, który będzie przeprowadzał transmisję naszej 
dzisiejszej Sesji. Jest to Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek pana Burmistrza. Wniosek wpłynął  
7 grudnia 2021r.  

Przewodniczący Rady odczytał wniosek. Wniosek w załączeniu protokołu. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek dzisiejszej sesji. Pozwolę go sobie 
odczytać.  

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 286, 
b) 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 287, 

c) ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej – druk nr 288, 
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 

listopada 2021r. w sprawie ustalenie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu 
Samorządu Mieszkańców Rydzyny – druk nr 289. 

4. Zapytania i wolne głosy. 
5. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy macie Państwo jakieś pytania do porządku obrad? Tak, bardzo proszę. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Nie związane z Sesją, ale raczej takie czysto techniczne. 13 grudnia 40 lat temu został wprowadzony 
stan wojenny. Proponuję może minutą ciszy uczcić te wydarzenia, wówczas zginęło 40 osób. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę o powstanie. Wniosek ten jest jak najbardziej słuszny. Przychylam się do wniosku pana 
radnego Piotra Patka. Uczcijmy minutą ciszy osoby, które w czasie stanu wojennego polegli dla naszej 
Ojczyzny walcząc o wolność. 

Minuta ciszy… 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania? Jeśli nie ma to przechodzimy do przyjęcia 
porządku obrad. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? Informuję Wysoką Radę, że dzisiejsza Sesja będzie procedowana według porządku, który 
przed chwileczką przyjęliśmy. 

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

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 286. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu podjęcie uchwał w sprawie. Bardzo proszę pana Skarbnika o przedstawianie 
uchwał. 

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, uchwała na druku nr 286 w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej i tutaj na wstępie bym poprosił o poprawianie tutaj na początku, jest to sesja 
XXXVII, a nie XXXVI. Tak więc na tym druku poprosiłbym o dopisanie kreseczki. Szanowni Państwo, 
podobne uchwały podejmują również inne gminy, a wynika to z tego, że nasze szkoły poprzez pana 
Burmistrza składały wnioski do Wojewody o dofinansowanie infrastruktury szkolnej w zakresie 
programu „Laboratorium Przyszłości”. I te środki otrzymaliśmy na początku grudnia. Część środków 
miała być wydatkowana jeszcze do końca  roku. Taki był plan, żeby jeszcze w tym roku wydatkować 
60% tych środków.  
W związku z tym, że szkoły jakieś oferty zbierają i żeby tutaj nie hamować tych zamówień, to taki był 
cel tego programu, żeby sprzęt jak najszybciej trafił do uczniów. Stąd wniosek pana Burmistrza do 
Państwa radnych i pana Przewodniczącego, żeby taką Sesję nadzwyczajną zwołać. Największe środki 
otrzymała szkoła w Rydzynie, jest to kwota 147 tys. zł, 74,4 tys. Dąbcze oraz 60 tys. Kaczkowo. Było to 
związane z ilością uczniów, stąd tego typu kwoty. Zakupy będą różne. Najwięcej zakupów będzie  
w Rydzynie, będzie to obok drukarek 3D pracownia krawiecka, która będzie wspomagała tą młodzież 
nie tylko na zajęciach, ale również na zajęciach pozalekcyjnych. Podjęcie tej uchwały przez Państwo 
radnych, spowoduje to, że dzięki tej podjętej dzisiaj uchwale, w dniu jutrzejszym, szkoły otrzymają 
stosowne upoważnienia  i będą mogły zawierać umowy na realizację tych wydatków. Praktycznie 
jednak jest to niemożliwe by zrealizowali to w tym roku, ponieważ oferta, zamówienie, trzeba to 
wszystko sprawdzić. Z dyrektorami na ten moment ustaliliśmy, że po dochodach przekażemy im te 
środki w tym roku, a wydatkować będą w przyszłym roku. Stąd też w WPF są wpisane te Laboratoria 
Przyszłości jako zadania bieżące. Jeżeli któryś z dyrektorów szybciej ten sprzęt zamówi i trafi do niego 
w tym roku, to biorąc pod uwagę, że mamy tę Sesję 28 grudnia br., to będziemy mogli część tych 
środków przesunąć i w tym roku zapłacić, ale uważaliśmy, że bezpieczniej będzie zabezpieczyć całość 
na rok przyszły. Podjęcie tej uchwały spowoduje, że jutro będą mogli zawrzeć umowy, aby już te 
dostawy mogły sobie biegnąć. Oczywiście pod to idą faktury i protokoły odbioru. Wiemy, że część 
sprzętu może dojechać w tym roku, ale część będzie dopiero w  I kwartale przyszłego. Cieszymy się, 
że wszystkie szkoły złożyły ten wniosek i że wszystkie te wnioski przeszły ocenę formalną i 
otrzymaliśmy te środki. Te środki pochodzą z funduszu przeciw covidowego, stąd jest taka 
konieczność wyodrębnienia w załączniku i tak technicznie powiem, że my te środki otrzymujemy w 
tym roku, one już wpłynęły do nas, je przesuwamy na lokaty i będą wydatkowane w roku przyszłym. 
Także zmieni się wyniku finansowy, zmienią się rozchody budżetu. Proszę Państwa oprócz tego, w 
związku z tym, że jest ta Sesja w dniu dzisiejszym, strażacy w Dąbczu otrzymali kupili pewien sprzęt, z 
otrzymanych środków i jedyną rzeczą która by im brakowała jest hydrauliczny rozpieracza 
kolumnowego. Jest to kwota 17 300 zł. Chcemy ten temat dozbrajania tego samochodu już 
zakończyć, szczególnie, że tak jak słyszeliście tutaj od komendanta gminnego - OSP w Dąbczu ma tych 
wyjazdów sporo. Uważamy, że ten zakup tego sprzętu warto wesprzeć. Jest też dobra wiadomość, że 
mamy w tym roku w związku z obniżonymi stopami procentowymi, udało się na obsłudze długu 
zaoszczędzić środki w kwocie 120 tys. zł, także te środki, które planowaliśmy tutaj na obsługę tych 
obligacji one zostały. Mamy też pewne oszczędności w oświacie i tutaj chcemy, żeby zostały i są 
przekazane na rezerwę ogólną, szczególnie, że czekają nas wzmożone wydatki na energię elektryczną 
i gaz oraz oświetlenie uliczne. Mam nadzieję, że akcja zima, która ruszyła tutaj, nie będzie, aż tak 
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mocno potrzebna. To są proszę Państwa takie zmiany, ale główną najważniejszą są to środki 
otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 282 tys. zł, które chcemy przeznaczyć na 
Laboratoria Przyszłości. Dyrektorzy praktycznie co dwa dni pytali, czy te środki przyszły, dlatego 
niezwłocznie wystąpiliśmy do Państwa radnych z wnioskiem o zwołanie tej Sesji  
i wpisania tej uchwały. Szkoła wówczas uruchamia te zakupy. Jak wiec Państwo wiele szkół dostało 
dofinansowanie, więc kto szybciej uruchomi te procedury, ma szanse, że te pomoce do niego szybciej 
przyjdą. Tyle z mojej strony. Jeśli są jakieś pytania dotyczące tego druku to proszę. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę, czy ktoś ma pytania. Proszę radny Piotr Patek. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Mam jedno pytania, związane z Laboratoriami Przyszłości, bo pan Skarbnik Mówił, że szkoła w 
Rydzynie zakupiła drukarki 3D, a szkoła w Dąbczu i Kaczkowie podobne rzeczy, czy trochę się to 
różni? 

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Również te drukarki 3D będą. Jest pewien zestaw obowiązkowy, który każda ze szkół musi mieć. Są 
także dodatkowe pozycje i w związku z tym, że Rydzyna ze względu na ilość uczniów otrzymała 
większe środki i tam dodatkowo będzie pracownia krawiecka i techniczna.   

RADNY PIOTR PATEK: 

Rozumie, że otrzymane środki szkoły wykorzystają je „do zera” 

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Tak. Oni zadeklarowali zakup pewnego sprzętu i ten sprzęt muszą kupić. Jeśli by zabrakło to 
ewentualnie dołożymy. Jeśli natomiast kupią wszystko i środki im zostaną to muszą je zwrócić.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Jeśli są przekazywane środki z budżetu w takim programie to oczywiście jest i podaż i popyt. 
Obawiam się, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo konkurencja jest, że te ceny nie pójdą tak 
drastycznie  
w górę, ale obawiam się, że sprzedawcy będą chcieli wykorzystać sytuację, szczególnie, że jest to 
grupa docelowa. Zatem kto pierwszy ten lepszy. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania do tego 
projektu uchwały? Jeżeli nie ma to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i 
naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 
głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXVII/283/2021. 

Wyniki głosowania 
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
TAK (15) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 
Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 
Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
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b) 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 287. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do kolejnego druku – druk nr 287. Proszę panie Skarbniku o przedstawienie. 

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Projekt uchwały na druku nr 287 w sprawie zmiany WPF zawiera nowe upoważnienie, którego nie 
mieliśmy wcześniej. Ja odczytam: „§ 3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy. 

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których 
mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.” 

Chodzi o to, że jeśli te przedsięwzięcia mamy wpisane do WPF-u te Laboratoria Przyszłości, to 
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, będą mogli podpisywać umowy i obciążać budżet 
przyszłoroczny. Tak jak powiedziałem już wcześniej większość środków będzie wydatkowana w roku 
przyszłym i to upoważnienie pozwala im na jak najszybsze zawarcie umów już w tym roku. Jest to 
taka dość istotna zmiana. Jeśli Państwo to zaakceptujecie to w dniu jutrzejszym takie upoważnienia 
do kierowników jednostek trafią. I mamy tutaj również w tym załączniku – wykaz przedsięwzięć, 
pojawiają się w ramach wydatków bieżących trzy nowe przedsięwzięcia: Laboratorium Przyszłości 
Dąbcze – 74 400 zł, Laboratorium Przyszłości SP Kaczkowo – 60 000 zł i Laboratorium Przyszłości SP 
Rydzyna – 147 600 zł. Także to są tego typu zmiany. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję. Panie Skarbniku, jak rozumiem po zakończeniu całego procesu to przy budżecie 
wprowadzimy już kwoty takie jakie faktycznie będą. 

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Na pewno jeśli taka zmiana  zostanie przez Państwo przegłosowana, to przy autopoprawakach 
związanych z Wieloletnią Prognozą Finansową trzeba będzie te zmiany wprowadzić, gdyż w 
listopadzie ich nie planowaliśmy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Czy pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że 
uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXVII/284/2021. 
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Wyniki głosowania 
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
TAK (15) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

c) ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej – druk nr 288. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

W związku z wpłynięciem do Rady Miejskiej Rydzyny zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego  
o wszczęciu postępowania nadzorczego, ja powiem tylko w skrócie, że chodzi o ostatni paragraf, 
wprowadzający w życie uchwałę. Wcześniej było to z dniem podjęci a, obecnie proponuje się termin 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. To jest tylko ta 
zmiana. Tak panie Krzysztofie? 

RADCA PRAWNY KRZYSZTOF PIETRZAK: 

Może tylko powiedzieć, że w tym zakresie poglądy służb wojewody są różne. Ta uchwała w 
przestrzeni lat była wywoływana kilkukrotnie. Nigdy nie budziło wątpliwości, że nie mamy do 
czynienia z prawem miejscowym. Teraz się okazuje, że w nowym podejściu służb wojewody, że jest to 
jednak prawo miejscowe i dlatego należy posłużyć się inną w formułą w ostatnim paragrafie, tj. nie że 
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. Oczywiście można z tym poglądem polemizować, ale moim zdaniem 
nie ma to większego sensu. Są takie uchwały rzeczywiście opublikowane w Dzienniku Urzędowym. 
Przyjmujemy tą uwagę i poddajemy pod głosowanie projekt zmieniony w tym zakresie. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Pytania? Jeśli wszytko jasne to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki  
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 
głosami za. Uchwała przyjmie numer XXXVII/285/2021. 

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

d) zmiany Uchwały Nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 listopada 2021r.  
w sprawie ustalenie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu 

Mieszkańców Rydzyny - druk nr 289. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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I druk ostatni 289. Wykorzystam, również radcę prawnego pana Krzysztofa Pietrzaka i poproszę  
o wyjaśnienie tej kwestii. 

RADCA PRAWNY KRZYSZTOF PIETRZAK: 

Tutaj też jest sytuacja podobna. Dotychczas nie budziło wątpliwości podjęcie uchwały w brzmieniu, 
jak zrobiła to Rada na poprzedniej Sesji. Mieliśmy tutaj kontakt ze strony pani sprawdzającej z 
ramienia Wojewody nasze uchwały, że najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych zmierza w 
tym kierunku, żeby potraktować te wynagrodzenia sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu 
Mieszkańców, tak ja diety radnych, czyli również uzupełnić te wynagrodzenia o tzw. potrącenia, czyli 
o takie przepisy które mówią w jakich okolicznościach i z jakiego powodu te wynagrodzenia można 
pomniejszyć. Przeanalizowaliśmy te orzeczenia, ich nie ma znowu tak dużo, ale podobnie, jak w 
przypadku poprzedniej uchwały idziemy w tym kierunku, aby iść za głosem nadzoru prawnego i 
skupiliśmy się na tym, aby te potrącenia były takie zdroworozsądkowe, aby nie wprowadzać 
rozwiązań, które byłyby trudne do wyegzekwowania. Sugerowaliśmy się zarówno orzecznictwem, jak 
również uchwałami, które udało nam się w tym zakresie znaleźć, już opublikowane. Tak więc taka jest 
propozycja ostateczna. W zasadzie jedynie pozostaje do powiedzenia to, że nie zdecydowaliśmy się 
na całkiem nowy projekt, tylko uzupełniamy projekt pierwotny, który był Radzie przedłożony, gdyż 
chcieliśmy ratować tutaj ten pierwotny termin wejścia w życie tej uchwały tj. z dniem 1 grudnia, 
żebyśmy przysłowiowo teraz „nie wylewali dziecka z kąpielą”, ani nie opóźniali wypłat tych diet, tylko 
zachowali ten pierwotny termin. To jest chyba wszystko, jeśli chodzi o ten projekt, jeśli są pytania to 
służę odpowiedzią. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Rozumiem, że jest to spójne jakby z oczekiwaniami strony, która wniosła zastrzeżenia.  

RADCA PRAWNY KRZYSZTOF PIETRZAK: 

Wstępnie mogę powiedzieć, że tak, choć rozmowy z nadzorem są trudne, oni raczej nie opiniują 
projektów. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Proszę, pytania? Myślę, że radca wszystko powiedział. Nie ma, tak? Dobra. Jeżeli nie mamy to 
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję 
bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer XXXVII/286/2021. 

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

4. Zapytania i wolne głosy. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Na tym zakończyliśmy projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 4. Zapytania i wolny głosy. 
Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zabieranie głosu i zgłaszanie się do dyskusji. Jest zgłoszenie 
jedno. Bardzo proszę pan radny Piotr Patek. Udzielam głosu.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni radni. Takie powroty do tematu związane  
z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, ale zacznę od odpowiedzi na interpelacje. Ja wiem, że 
teraz znowu będę się powtarzał, bo to było ostatnio na Sesji, ale Sesja nie jest może miejscem, ktoś 
powie że to za mała sprawa, a ja uważam że to ważna sprawa. Chodzi mi o spalone żarówki 
oświetlenia ulicznego. Mija kolejny praktycznie miesiąc, ja zgłosiłem to, mówię to już chyba trzeci, 
trzeci miesiąc albo nawet czwarty, na ulicy Aleja Sułkowskiego, ale chodzi mi od Leszczyńskiego w 
stronę Dąbcza, ja to zgłosiłem. Ta żarówka miga. Mówię, chyba z czwarty miesiąc. To jest zgłoszone, 
niezrealizowane,  
a panowie stanęli, byli tam, byli, ja nie wiem dlaczego tego nie wymienili, bo wymieniali, ja ich 
widziałem. Następna sprawa taka sama, też się powtórzę, bo to już było też mówione, bo to nie tylko 
radny widział, mieszkańcy zgłaszają, plac zabaw na ulicy Zamkowej. Został wymieniony cały klosz bo 
był zniszczony i żarówka. Lampa się świeci, ale następna w kolei nie świeci, też chyba jest 4 miesiące. 
Nie wiem dlaczego była tam zrobiona, nowy klosz był osadzony, nowa żarówka, trzeba było od razu 
też tamtą lampę, która nie świeci wymienić żarówkę i zrobić. Myślę, że to będzie w krótkim okresie 
wreszcie naprawione i zrobione. Następna sprawa. Bezpieczeństwo, to znaczy chodzi mi konkretnie, 
ja wiem, że ktoś powie znowu się powtarza, ja składałem kilkadziesiąt interpelacji w tej sprawie, ulica 
Zamkowa w godzinach od 8:00 rana, gdy staje autobus szkolny, ruch jest wstrzymany we wszystkich 
kierunkach można powiedzieć praktycznie. Jest to takie utrudnienie i tak...po pierwsze jest to bardzo 
niebezpieczna sytuacja, a drugie jest to bardzo wielkie utrudnienie. Składałem kilkadziesiąt 
interpelacji i już nie pamiętam, jakiś czas temu dostałem odpowiedź, że to jest już ostatnia 
odpowiedź i nic więcej nie mam składać w interpelacji. Ja wiem, bo teraz ktoś powie, mi odpowie 
budujemy, rozbudowujemy szkołę, tam wszystko będzie przeniesione, jeszcze chwila i już, już 
przeniesiemy, tak? Ale jeszcze to funkcjonuje, tak i naprawdę ja kolejny raz powtórzę, czy autobus nie 
może naprawdę zajechać kawałek dalej. Jest opiekun, doprowadzi te dzieci spokojnie. Naprawdę tam 
się dzieją takie sceny, że jak trafię godzinę i przejeżdżam to mówię kolegom radnym, że rodzice nie 
dość, że wysadzają dzieci na ulicę, to jeszcze wycofywania, jeden drugiemu zajeżdża. Ja mówię 
Państwu, że takie sceny się dzieją, a my na to jakby przyzwalamy, tak. Najważniejsze jest 
bezpieczeństwo i zdrowie naszych najmniejszych mieszkańców naszej gminy. Następna sprawa to się 
wiąże, wieś Kłoda, mieszkańcy, mieszkaniec przesyła mi zdjęcia od jakiegoś czasu. Można powiedzieć 
na pętli, ostatni przystanek przy przejeździe kolejowym, zdjęcia mogę pokazać jak tam wygląda. Ja 
rozumiem, że ktoś do tych koszy dorzuca śmieci, cały czas przynosi swoje tak, ale to bardzo 
nieestetycznie i bardzo nieładnie wygląda. Nie wiem, czy to do nas należy to sprzątanie, czy wydział 
komunikacji miejskiej, ja no nie wiem, ale to świadczy między innymi o nas tak. Jeżeli to tak wszystko 
wygląda, mieszkaniec przesyła zdjęcia, dzwoni, mówi że troszeczkę się dziwi, że tak troszeczkę 
lekceważąco do tych spraw podchodzimy, bo to jest też nasz wizerunek jakby nie patrząc, tak. 
Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Kolejny, kolejne zgłoszenie to radny Radosław Kulus. Bardzo proszę udzielam głosu. 

RADNY RADOSŁAW KULUS: 
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Ja mam tylko takie pytanie, które już padło na ostatniej Sesji, bądź na którejś z komisji. Chodzi mi o 
auto naszych dzielnicowych, wtedy padła odpowiedź, że to auto jest w przeglądzie, czy coś dalej... 
Czy to auto już wróciło, czy ten przegląd tak długo trwa? 

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Jakiś części brakuje.  

RADNY RADOSŁAW KULUS: 

Żeby się nie okazało że ono gdzie tam pracuje.  

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Tak, brakuje, brakuje części, która gdzieś tam jest zamówiona i dlatego jeżdżą tym.  

RADNY RADOSŁAW KULUS: 

To już ponad miesiąc, dwa. I tak myślałem, że coś jest z tym nie tak, ale skoro tak, to ja dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę zgłoszeń. Ja mam tylko jedno też pytanie panie 
Burmistrzu, bo wiem, że tam gdzieś medialnie była informacja odnośnie akcji odśnieżania. Mam taką 
prośbę, żeby również, bo jeżdżę i korzystam super jeśli chodzi o strefę przemysłową i gminne drogi, 
ale też żeby na osiedlach troszeczkę tam, np. u mnie też w sobotę słabo to wygląda, nie wiem, czy ta 
firma też ma również  pod jakby tutaj w kwestii odśnieżona, czy tylko te ciągi główne, czy też na tych 
bocznych... Bardzo bym prosił, że jeżeli by był kolejny śnieg jakiś taki... Aczkolwiek tak jak mówię 
poprawiło się zdecydowanie, ja korzystam ze sfery przemysłowej, na tej drodze to nawet wcześniej 
niż powiatowe drogi są odśnieżone i zabezpieczone przed poślizgiem, czy jakimkolwiek warunkami, 
złymi warunkami na drodze. Dobrze. Udzielam jeszcze głosu pan radny Piotr Patek, bardzo proszę.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Pan Przewodniczący mi podpowiedział. Chodzi mi o estetykę samą taką, dobrze że odśnieżają, fajnie 
wszystko, pięknie. Wchodzę na Leszczyńskiego, nie da się przejść, wchodzę na ulicę Łopuszańskiego  
i skręt na ulicy Kilińskiego, to ten pan, który odśnieżał, bo Łopuszańskiego jest jeszcze dalej, tu jest 
skręt na Kilińskiego. Słuchajcie, to co wylatuje spod pługa, tak jak idzie z zakrętem to wszystko 
zostawił. Dobrze, że tego śniegu dużo nie było, jak mieszkańcy np. z Łopuszańskiego chcą wyjechać z 
tego końca, to na takie hałdy napotykają. Sama estetyka tego odśnieżania, bo tak obserwowałem, 
Pan jedzie sobie na szerokość pługa, przejedzie nasze osiedle, fajnie. Ja nie mówię, że ma nie 
odśnieżać, bo to musi być, ale sama estetyka, my płacimy, my wymagamy, tak, żeby to było dobrze 
zrobione i bezpieczne, żeby dla mieszkańców było wszystko przejezdne. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę zgłoszeń. Panie Burmistrzu oddaję głos. Bardzo proszę. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 
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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To po kolei, tak odnośnie lamp. Powiem tak, ENEA kiedyś 
przyjeżdżała do żarówki tak, teraz tych zleceń zbierają więcej i przyjeżdżają. To co Pan mówi no ja 
powiem tak, że nie chcę tu wchodzić w prywatę, ale na ulicy Okrężnej naprzeciwko numeru 38, pół 
roku nie świeciła żarówka, no nie świeciła, dopiero jak tak więcej żarówek przestało świecić, tak jak 
mówię, przyjechali i naprawili. Jak najbardziej zgłosimy jeszcze raz. Nam nadzieję, że ta migająca 
żarówka i ta druga usterka zostanie usunięta. Kolejne zapytanie odnośnie autobusu. Ja powiem tak, 
nieraz wiozę syna do szkoły i ten problem jest nie tylko tutaj przed białym budynkiem, ale też przed 
budynkiem czerwonym, tak na ulicy Wolności, jest to droga powiatowa i przed byłym gimnazjum. Ja 
powiem tak, jedzie rodzic, stanie na środku, sznurek, no i dziecko wysiada, a tutaj odnośnie autobusu 
powiem tak, gdzie by ten autobus miał stanąć? Jak wiemy parking jest zajęty z jednej i z drugiej 
strony, jak również od strony kościoła i od strony szkoły z jednej i z drugiej strony są pozajmowane 
miejsca przez samochody, ale powiem tak, jak najbardziej można tutaj porozmawiać z kierowcą jak 
będzie miał miejsce gdzie stanąć lub przecież tak jak pan mówi nauczyciel tak, tutaj opiekun może te 
dzieci przeprowadzić, jak pan mówi, że takie jest tutaj, to co pan mówi, bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Ale budujemy nową szkołę i tutaj tego problemu już mieć nie będziemy. No, 
przepraszam, nie powinniśmy mieć, o może tak. Jeżeli chodzi o odśnieżanie to też już kiedyś 
mówiłem, my nie mamy Zarządu Dróg Powiatowych. Mają swoich pracowników, mają ciężki sprzęt, 
nie tylko ciężki i w miarę szybko reagują, ale tak jak tutaj pan radny powiedział i pan Przewodniczący, 
są to zadania zlecone firmom zewnętrznym. Ja powiem tak, nie wszystkie ulice, ale dzwonił 
mieszkaniec właśnie z osiedla tutaj pana Przewodniczącego i podjechali nasi pracownicy i ten 
problem drogi rozwiązali, więc myślę, że ja więcej skarg nie miałem, ale to co pan mówi, no uczulimy 
tak. Uczulimy i naszych pracowników, są do dyspozycji i tak samo tutaj firma zewnętrzna. Akurat pan 
był na miejscu, widział pan także, że tam gdzie jechał pług to zostawił ... no ale poprawił, tak? 

RADNY PIOTR PATEK: 

Poprawił. Później mieszkańcy już przejechali. Tak, przejechali. Ja już mówię dobrze, że tego śniegu 
dużo nie było, ale mówię sama estetyka. Jeżeli panu, który odśnieża wejdzie to w krew, to będzie tak 
robił, będzie robił tak wciąż.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Co tam jeszcze było? Wszystko.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Nie. Jeszcze pan radny miał jakieś pytania. Kłoda, śmieci.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Powiem tak, my płacimy za wywóz śmieci. To tak jak pan mówi, może ktoś podrzuca, tak. Notorycznie 
ktoś podrzuca i uczulimy tak pana Kierownika Rewiru, ale jak na gorącym nie złapie na to to... To nic 
tutaj nie zrobimy. Nie wiem czy tam jest monitoring. Nie, nie wiem. Będzie można skorzystać  
z monitoringu, tak, ale my płacimy za wywóz śmieci z przystanków autobusowych. Z tym 
samochodem to już też zostało wyjaśnione. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę Pan radny Piotr Patek. 

RADNY PIOTR PATEK: 



11 

 

Jeszcze raz do naszych policjantów. Pan Burmistrz też to widzi, że takie sytuacje jak rodzice, bo ja nie 
mówią, że wszyscy tak, bo są tacy co tak nie robią, ale jeżeli tak jest, ja już to mówiłem też na 
ostatniej Sesji są dzielnicowi. Przecież w tych godzinach jeżeli jeden dzielnicowy będzie koło 
czerwonej szkoły, znaczy na tej zatoczce która tam jest, gdzieś tam będzie obserwował jak to 
wszystko wygląda. Drugi koło szkoły, nie przyjechać koło szkoły biały tak zwanej, nie przyjechać, bo ja 
widzę że przejechanie kółka, 2 minuty postanie, kółko i jedziemy z powrotem, nie, bo w tych 
godzinach to są newralgiczne godziny gdzie wiadomo jak to wygląda, jest tu wszystko zatłoczone i tak 
jak mówiłem bezpieczeństwo jest najważniejsze, a wracając do, bo pan porównuje, że rodzice tak 
stają, ale ogólnie autobus niech wjeżdża tam do zatoczki i jednej, drugiej i dzieci wysiadają 
bezpiecznie i wsiadają, tak. Wtedy miejsce dla autobusu, tak. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Ja tylko powiem akurat mi chodzi o taką sytuację, o której mówicie, ale często jest tak, że prewencja 
wiele więcej daje niż rzeczy, które gdzieś tam się niestety powielają, ale powiem tak... akcja od 10 lat 
jeżdżę na strefę przemysłową, powiem szczerze, że cały czas pozostaje mi to w pamięci. Rano 6:00 
wszyscy którzy jadą na strefę przemysłową, dmuchanie tak i badanie trzeźwości i te akcje 
prewencyjne są o wiele ważniejsze i pozostają one. Po prostu cały czas na nas działają i tak samo to 
co mówicie, co jakiś czas, ja mówię że tam codziennie trzeba stać przy szkole, ale nie raz na tydzień 
albo tam wyrywkowo, tak. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Tak. Tak. Te akcje dokładnie policji nie tylko w Rydzynie, ale w Lesznie, co jakiś czas to badanie 
trzeźwości, czy sprawdzenie uprawnień tak do prowadzenia pojazdu zdecydowanie więcej dają niż 
gdyby ktoś miałby to codziennie dokonywać. Bezpieczeństwo tak, nasze. Wytrzymamy przecież 
jeszcze pół roku, tak. Poczekamy będzie wjazd już na ulicę z Wolności na Poniatowskiego, od 
Poniatowskiego na parking, który będzie przy szkole, no bo myślę, że to wszystko się tutaj unormuje. 
Tak samo tutaj.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. To tylko informacyjnie. Informuję, że 28 
grudnia jest przewidziana sesja budżetowa, będziemy uchwalać i również od Państwa będzie zależało 
jak będzie wyglądał budżetu na rok 2022. Spotykamy się o godzinie 14:00 na komisji wspólnej. Nie 
robimy w poniedziałek tylko godzinę przed Sesją, aby po prostu jednak w tym okresie poświątecznym 
mieć czas na spotkania noworoczne, więc 27 grudnia komisji wspólnej nie ma. 28 grudnia, czyli we 
wtorek  
o godzinie 14:00 komisja wspólna, a o 15:00 Sesja budżetowa. 

5. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 
Dziękuję bardzo, zamykam XXXVII Sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. 

  

Przewodniczący 

             Rada Miejska Rydzyny  
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            Roman Skiba 

  

 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


