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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XXXVIII/2021 

z XXXVIII Sesja Rady w dniu 28 grudnia 2021r.  
Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2021r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:37 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

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

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dzień dobry Państwu. Otwieram XXXVIII sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie radnych Rady 

Miejskiej. Witam serdecznie Pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz z współpracownikami, Panem 

Skarbnikiem Wojciechem Antoniakiem, Wiceburmistrzem Łukaszem Bartkowiakiem. Jest również  

z nami Pani Patrycja Wdowiak, Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy. Witamy 

serdecznie Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Pietrzaka. Jest z nami również Dyrektor Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Inga Kaminiarz, witamy serdecznie. Witam Dyrektorów 

Placówek Oświatowych, Pana Dyrektora Karola Olendra Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą  

w Rojęczynie. Witamy serdecznie Pana Wojciecha Jędrzejczaka, Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Dąbczu. Dotarł do nas również Pan Dyrektor Zbigniew Szukalski, Dyrektor Zamku Rydzyńskiego SIMP. 

Witamy Serdecznie Radnego Powiatowego Pana Tomasza Szulca. Witamy. I są również z nami sołtysi, 

sołtys wsi Nowa Wieś Pan Piotr Burda, witamy serdecznie i sołtys Pan Łukasz Wleklik, sołtys wsi Dąbcze. 

Witamy serdecznie Pana Kornela Katarzyńskiego, który prowadzi bezpośrednią transmisję z naszej sesji 

i również Pana Sławka Zygnera, Pracownika Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek dzisiejszej sesji. Pozwolę go sobie 
odczytać.  

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady. 
4. 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. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2029: 

a) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rydzyna. 
c) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek. 
d) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu  

i ich przegłosowanie. 
e) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk 

nr 290. 
7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok. 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Rydzyna na 2022r. 
c) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady. 
d) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady. 
e) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu 

budżetu i ich przegłosowanie. 
f) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 291. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2021 rok – druk nr 292, 
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 293, 

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 294, 

d) nadania nazwy „ULICA CICHA” drodze położonej w obrębie wsi Pomykowo – druk nr 
295, 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna – druk nr 296, 

f) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w mieście Rydzyna, dotyczącego działek o nr ewid. 280/2 i 564/12, obręb 
Rydzyna (część B) – druk nr 297, 

g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – druk 
nr 298. 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – druk 
nr 299. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
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10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy jakieś pytania do tego porządku? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do przegłosowania tego 

porządku. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. I jeszcze 1 osoba. Dziękuję bardzo. 

Informuję, że Wysoką Radę, że dzisiejsza sesja będzie prowadzona według porządku, który przed 

chwileczką przegłosowaliśmy 15 głosami za. 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Jeśli chodzi o przyjęcie protokołu z XXXVI sesji i XXXVI, protokoły są przygotowane. Nie wnoszę do nich 

żadnego sprzeciwu ani poprawek, więc proponuję przyjąć je bez odczytywania. Nie ma zgłoszeń, więc 

przechodzimy najpierw do przyjęcia protokołu z XXXVI sesji. Bardzo proszę o podniesie ręki i naciśnięcie 

przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że protokół z XXXVI sesji został przyjęty 

jednogłośnie 15 głosami za i również przechodzimy do głosowania nad protokołem z XXXVII sesji. 

Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze, dziękuję bardzo. Informuję również 

Wysoką Radę, że protokół z XXXVII sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady.  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

TAK (15) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  
w okresie międzysesyjnym. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, kolejny punkt to jest punkt 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja dotyczy okresu pomiędzy XXXVI, a XXXVIII 

sesją Rady Miejskiej.  

✓ 25 listopada zostałem zaproszony przez Przewodniczącą Stowarzyszenie Złota Jesień, Panią 

Elżbietą Szczepaniak na tradycyjną zabawę andrzejkową.  

✓ 29 listopada uczestniczyłem w urzędzie w obradach rozszerzonej Komisji Budżetowej, na której 

Skarbnik Wojciech Antoniak omawiał szczegółowo proponowany porządek, budżet na rok 

2022.  

✓ 10 grudnia wraz z burmistrzem brałem udział w uroczystym potkaniu świątecznym Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rydzyna pod przewodnictwem Pani Krystyny Rypińskiej.  

✓ 11 i 12 grudnia odbył się Rydzyński Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany przez 

Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, Panią Grażynę Dembicką przy współudziale Urzędu 

Miasta i Gminy Rydzyna, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Rydzyńskiego Ośrodka Kultury.  

✓ 13 grudnia prowadziłem obrady nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Pana 

Burmistrza. Przyjęliśmy między innymi uchwałę dotyczącą wprowadzenia środków do budżetu 

oraz wieloletniej prognozy finansowej pozyskanej dotacji z Ministerstwa Edukacji na realizację 

zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości. Szkoła Podstawowa w Dąbczu otrzymała 74,4 tysiące zł na lata 2021-2022, Szkoła 

Podstawowa w Kaczkowie otrzymała 60 000 zł również na ten sam okres oraz Szkoła 

Podstawowa w Rydzynie otrzymała 147,6 tysięcy zł na lata 2021-2022.  

✓ 14 grudnia wraz z Panem Burmistrzem Kornelem Malcherkiem brałem udział w uroczystej 

wigilii zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi.  

✓ 16 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Koła Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów pod przewodnictwem Pana Sarbinowskiego, na której Gminę Rydzyna 

reprezentował Pan Burmistrz Kornel Malcherek oraz Radę Miejską Wiceprzewodniczący Rady 

Pan Leszek Skrobała. W tym samym czasie na drugim spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia 

Złota Jesień Radę reprezentowałem osobiście, a Gminę Rydzyna Pan Wiceburmistrz Łukasz 

Bartkowiak.  

✓ 27 grudnia z Burmistrzem Miasta i Gminy Rydzyna, z Panią Dyrektor Samodzielnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego, Panią Emilią Nowak złożyliśmy symboliczną wiązankę kwiatów oraz 

znicze upamiętniając Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego pod 

pamiątkową tablicą patrona szkoły Franciszka Ratajczaka, Pierwszego Powstańca 

Wielkopolskiego poległego w walce o wolność. Również w tym samym dniu odbył się koncert 

patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Pałacu 
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Mielżyńskich w Pawłowicach zorganizowany przez Starostę Leszczyńskiego Jarosława 

Wawrzyniaka. Radę Miejską reprezentował Wiceprzewodniczący Leszek Skrobała, a Pana 

Burmistrza Pan Skarbnik Wojciech Antoniak.  

✓ Wraz z pracownikami urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiejszej sesji. Dokonałem wstępnej 

oceny poszczególnych uchwał.  

✓ W poniedziałki zwyczajowo pełniłem dyżury, na których przyjmuję mieszkańców gminy oraz 

uczestniczę w spotkaniach roboczych dotyczących bieżących spraw gminy Rydzyna.  

Za wszystkie zaproszenia, które wpływają do Biura Rady bardzo serdecznie dziękuję. Czy są jakieś 

pytania? Nie widzę, więc przechodzimy Panie Burmistrzu do Pana sprawozdania. Bardzo proszę. 

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

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. 
Składam je za okres międzysesyjny od dnia 23 listopada do dnia 28 grudnia br. 
 
W zakresie spraw gospodarczych: 
W listopadzie zakończono przebudowę dróg gminnych ul. Łopuszańskiego i ul. Czarnieckiego  
w Rydzynie. Wartość projektu to 1,8 mln złotych z czego otrzymaliśmy 50% dofinansowania  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 – tj. 847 tys. złotych, prace wykonuje firma NODO 
Sp. z o.o. z Leszna.  
W miesiącu grudniu podpisałem umowy sprzedaży w związku z odbytym I ustnym przetargiem 
nieograniczonym 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 grudniu została zakończona dokumentacja dotycząca zadania: „Koncepcja przebudowy  
i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dąbczu” przez MB Projekt Magdalena Bolanowska z Leszna. 
W grudniu zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Wyszyńskiego  
w Rydzynie (dalszy etap) oraz w ulicy Leśna Osada w Dąbczu. 
Od 20 grudnia rozpoczęła się realizacja zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku 
od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”. Prace rozpoczną się od budowy 
kanalizacji deszczowej na odcinku od torów kolejowych do wiaduktu nad drogą S5, a następnie 
sukcesywnie na dalszych odcinkach. Równolegle do robót  związanych z budowa kanalizacji deszczowej 
będą prowadzone roboty branży drogowej 
 
W zakresie spraw społecznych:  
Sumę 282 tys. zł otrzymają szkoły podstawowe z Gminy Rydzyna na Laboratoria Przyszłości. To 
inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O środki zawnioskowały wszystkie szkoły i wszystkie 
otrzymały pieniądze w następującej wysokości: Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wlkp.  
w Rydzynie – 147.600 zł, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu im. – 74.400 zł, 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie – 60.000 zł 
Wsparcie może być wydatkowane wyłącznie na wyposażenie ujęte w katalogu, który znajduje się na 
stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Sprzęty w szkołach pojawią się jeszcze w roku szkolnym 
2021/2022. 
W dniach 11-12 odbył się w Rydzynie tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, tydzień wcześniej w dniu 
5 grudnia odbył się pierwszy Jarmark w Dąbczu. 
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W dniu 28 grudnia (dzisiaj) odbył się w Rydzynie Puchar Polski w kolarstwie przełajowym. 
Ponadto brałem udział w spotkaniach m.in. kulturalnych, sportowych, spotkaniach stowarzyszeń, gdzie 
za zaproszenia serdecznie dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Czy jakieś pytania Państwo macie do Pana Burmistrza związanego 
ze sprawozdaniem? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zakończyliśmy punkt 5. 
Przechodzimy do punktu 6. 
 

6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na 
lata 2022 – 2036: 

 
a) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022– 2036 wraz z uzasadnieniem. 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna. 

Uchwałę Nr SO-12/0957/245/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2036 (opinia pozytywna) odczytał Skarbnik MiG pan 
Wojciech Antoniak. 

Opina stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek. 

Głos w imieniu Burmistrza zabrał Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak. 

Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak poinformował, że Burmistrz podziela stanowisko wyrażone  
w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, stąd proponowana autopoprawka wynikająca ze wskazań 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tak: 

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Rydzyna na lata 2022-2036: 

Wynikających ze wskazań Składu Orzekającego RIO z dn. 14.12.2021 r. w uchwale Nr SO-
12/0957/245/2021: 

- W uzasadnieniu do projektu WPF (str.2.) w części omawiającej wydatki budżetowe podano, że dla 
zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup 
pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych” proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-
2022, natomiast w zał. Nr 2 do projektu WPF dla powyższego zadania okres realizacji ustalono na lata 
2019-2023. W celu usunięcia rozbieżności ustala się w uzasadnieniu do projektu WPF (str.2) okres 
realizacji dla ww. przedsięwzięcia na lata 2019-2023. 

- W zakresie postanowień uchwały,  limitów wydatków na realizację przedsięwzięć w załącznikach nr 1 
i 2 wprowadza się następujące zmiany: 
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1. W związku z realizacją przez jednostki organizacyjne przedsięwzięć (Laboratoria przyszłości)  
w postanowieniach § 3 projektu uchwały dodaje się ust.2 w brzmieniu: „Upoważnia się Burmistrza do 
przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy.”. 

2. Zwiększa się limity wydatków budżetowych na nowe przedsięwzięcia bieżące w latach 2021-2022  
w kwocie 282.000,00 złotych. W 2022 zwiększone wydatki Realizacja zadania polegającego  na 
rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu  „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa 
Rydzyna w wysokości 147,6 tys. złotych, Realizacja zadania polegającego  na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury w ramach programu  „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa Kaczkowo  
w wysokości 60 tys. złotych, Realizacja zadania polegającego  na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  
w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa Dąbcze w wysokości 74,4 tys. 
złotych, szczegóły w załączniku Nr 1 (przepływy)  i  objaśnieniach przyjętych wartości. 

3. Zwiększa się limity wydatków budżetowych na nowe przedsięwzięcie majątkowe w latach 2022-2024 
w kwocie 900.000,00 złotych. Dotyczy to uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (w grudniu br.)  
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Wydatkowanie ww. 
środków nastąpi w latach 2022-2024 po 300 tys. złotych rocznie, na nowe przedsięwzięcie związane  
z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, które zostanie ujęte w WPF (poz. 1.3.2.20) 

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć zmienia się wynik finansowy budżetu na 2022 rok 
(deficyt po zmianach 10.005.530,00 złotych) oraz wysokość przychodów budżetu (po zmianach 
11.205.530,00 złotych). 

d) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do 
projektu i ich przegłosowanie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba otworzył dyskusję i zwrócił się do radnych, czy mają 
pytania do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zaproponowanych przez Burmistrza 
autopoprawek.  

Jednocześnie poinformował, że szczegółowe omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2022 – 2036 odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu  
i Finansów w dniu 29 listopada br., na którym radni zadawali szczegółowe zapytania do poszczególnych 
przedsięwzięć zwartych w WPF, natomiast omówienie proponowanych przez pana Burmistrza 
autopoprawek nastąpiło na wspólny posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed dzisiejszą Sesją Rady 
Miejskiej.  

W związku z powyższym, przy braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady pan Roman Skiba 
zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad autopoprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2036. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie 15 głosami 
za. 

Wyniki głosowania 
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
TAK (15) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
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e) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rydzyna – druk nr 290. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2036. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie 15 głosami za i przyjęła Nr XXXVIII/287/2021. 

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 
 

7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok. 

 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba poprosił Burmistrza MiG pana Kornela Malcherka  
o odczytanie projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem. 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

Burmistrz powiedział, że analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2022 rok prowadzi do 
następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 45.938.402,14 zł. Dochody 
bieżące budżetu mają wynieść 41.646.823,00 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są  
w wysokości 4.291.579,14 zł. Ogółem planowane dochody są niższe od tegorocznych, wg stanu na 30 
września, o 10,58%.  Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe 
koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają 
wynieść 38.671.332,14 zł. Gmina Rydzyna w 2022 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne)  
w wysokości 16.090.600,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 54.761.932,14 zł i będę 
niższe od tegorocznych o 10,03%. W związku ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina  
w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetu w wysokości 8.823.530,00 zł, który zostanie 
sfinansowany przychodami ze sprzedaży obligacji oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy. W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2022 roku, 
jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 
31,26 mln złotych, które stanowią 57,09 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek 
oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady  
w wysokości 12,9 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część 
oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9,23 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga 
dofinansowania dochodami własnymi, w 2022 r. w wysokości 3,67 mln złotych. W dalszym ciągu z roku 
na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami 
na to zadanie. Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony 
Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną cześć oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony 
także należy zauważyć planowany spadek dochodów o 4,24% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 
9,4 mln zł, jest to związane z planowanymi zmianami podatkowymi od 1 stycznia 2022 r. (Polski Ład). 
Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną 
przekazane na rachunku budżetów jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 
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10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca. W przedkładanym projekcie uchwały 
budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na 
samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej  (w tym 
tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 7,5 mln złotych, co stanowi 18,04% dochodów bieżących 
ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 19,43% wydatków bieżących ogółem. Program 
500+ nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przewiduje realizację wypłat przez 
samorządy do 31 maja 2022 r. oraz zmniejszenie kosztów obsługi z poziomu 0,85% w 2021 r. do 0,33% 
przekazanych środków dotacji w 2022 r. Sytuacja ta spowoduje spadek nominalny dochodów  
i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą długu tj. 2023-2036. W budżecie zaplanowano 
1,27 mln zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako 
realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod 
zabudowę mieszkaniową w Rydzynie. Najważniejszą gminną inwestycją jest realizowana przebudowa 
i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane 
jest na lata 2021-2022 w kwocie 16,6 mln zł, z czego w roku 2022 w wysokości 10,0 mln zł. Przedmiotem 
inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy ulicy Wolności. 
Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy 
byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa nowego skrzydła przewiduje budowę 
nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, 
zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentystyczny. Do każdej części przewidziano dostęp do osób 
niepełnosprawnych. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 6 mln zł. Termin rozpoczęcia prac to kwiecień 2021 r., natomiast zakończenia – 
lipiec 2022 r. Drugą gminną inwestycją w oświacie jest zaplanowana przebudowa i rozbudowa szkoły 
podstawowej w Dąbczu (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023 w kwocie 
szacowanej 8 mln zł. W roku 2022 zaplanowana jest kwota 2 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie 
w ramach programu Polski Ład w kwocie 6,5 mln zł. Kolejną inwestycją, na którą gmina otrzymała 
dofinansowanie w ramach programu Polski Ład jest budowa nowej stacji uzdatniania wody, 
modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i w Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi w kwocie 
3,5 mln zł. Zadanie planowane jest na lata 2022-2023 w kwocie 4,0 mln zł w tym w 2022 r. w kwocie  
1 mln zł. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań  
w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowane jest 
przekazanie kwoty 1,080 mln złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację 
zadania związanego z przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w m. Kłoda do 
wiaduktu z drogą ekspresową S5 (1 mln zł), budowę chodnika w m. Maruszewie, przebudowę drogi 
powiatowej w m. Lasotki. Ponadto  planowana jest kwota 183.900,00 złotych na kontynuację 
przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina planuje przeznaczyć na zadanie 
pn.:„Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap 1, etap 2, etap 3” kwotę 660.000,00 
zł., złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków o przyznanie pomocy  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 350 tys. złotych (ujęte w WPF) tj.: rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (300 tys. zł) oraz wykup pobudowanych sieci od 
inwestorów prywatnych (50 tys. zł). Ponadto śladem lat ubiegłych gmina zamierza złożyć wniosek do 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący dofinansowania zadań w zakresie przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2022 rok uzależnione 
będą od otrzymania dofinansowania. W konsekwencji w budżecie na 2022 rok nakłady na działalność 
inwestycyjną szacuje się w wysokości 16,09 mln złotych (w tym 15,04 mln zł nakładów ujętych w WPF 
jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 29,39% ogółu planowanych wydatków,  
a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 34,06%. Warto jeszcze 
nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację 
w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań 
(1,200 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek. Ze względu na bardzo 
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szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia, jak również trudne 
na dziś do oszacowania skutki pandemii Covid-19,  wzrostu inflacji, realizacja przyszłorocznego budżetu 
wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków 
budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań  
w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych. 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba podziękował panu Burmistrzowi za przedstawienie projektu 
uchwały i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok. 

Uchwałę Nr SO-12/0952/245/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna 
na 2022r. (opinia pozytywna z uwagą) odczytał Przewodniczący Rady pan Roman Skiba. 

Opina stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady. 
Przewodniczący Rady pan Roman Skiba poinformował, że wszystkie Komisje stałe Rady zaopiniowały 
projekt budżetu gminy na rok 2022. Opinie zostały przygotowane na piśmie i podpisane przez 
Przewodniczących poszczególnych Komisji. Zostały dołączone do protokołu z dzisiejszej Sesji. Są to 
opinie następujących Komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów, 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Oświaty, 

- Komisji Rolnictwa, 

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wszystkie załączone opinie są jednogłośnie pozytywne. 

d) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady. 

Głos w imieniu Burmistrza zabrał Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak. 

Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak poinformował, że Burmistrz podziela stanowisko wyrażone  
w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, stąd proponowana autopoprawka wynikająca ze wskazań 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tak: 

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Rydzyna na 2022 r.: 

W zakresie uchybień wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (uchwała Nr SO-
12/0952/245/2021 Składu Orzekającego RIO): 

1. Postanowieniem § 6 określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 złotych, w tym na: pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 złotych; 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 8.500.000,00 złotych – czyli całość przychodów z tytułu emitowanych 
papierów wartościowych przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
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zaciągniętych kredytów. Limit ten ustalono w nieprawidłowych wielkościach bowiem zapis § 3 projektu 
uchwały budżetowej oraz zapisami załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej (poz.4.1 i poz. 4.1.1.) gdzie postanowiono, że całość przychodów z emitowanych 
papierów wartościowych (w kwocie 8.500.000.00 złotych) stanowić będzie źródło sfinansowania 
deficytu budżetu.  

W związku z powyższym w celu wyeliminowania nieprawidłowości postanowienia w § 6 projektu 
uchwały budżetowej  otrzymują brzmienie: 

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 
zł;   

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie  8.500.000,00 zł;” 

W zakresie wydatków budżetowych na 2022 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 1.182.000,00 
złotych do kwoty 55.943.932,14 zł  złotych)  wprowadza się następujące zmiany. 

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 282.000,00 zł (801-80101-4240), zgodnie z pismami 
Wojewody Wlkp. środki (wpływ na rachunek bankowy w grudniu br.) pochodzą z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu 
szkolnej infrastruktury w ramach programu  „Laboratoria przyszłości”: Szkoła Podstawowa Rydzyna  
w wysokości 147,6 tys. złotych, w Dąbczu – 74,4 tys. złotych, w Kaczkowie 60,0 tys. złotych, realizacja 
zadania planowana jest na lata 2021-2022 (przedsięwzięcia bieżące zostały ujęte w WPF), 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 300.000,00 zł (900-90095-6050) na nowe przedsięwzięcie 
związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, nowe przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF (poz. 
1.3.2.20). 

3. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe do załącznika Nr 2 i 4 pn. Zakup ciągnika z przyczepą  
i osprzętem dla UMiG w Rydzynie w kwocie 300.000,00 zł (750-75095-6060), 

4. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe do załącznika Nr 2 i 4 pn. Zakup samochodu osobowego 
typu BUS do przewozu osób dla UMiG w Rydzynie w kwocie 100.000,00 zł (750-75095-6060), 

5. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe do załącznika Nr 2 i 4 pn. Zakup pieca c.o. wraz z montażem 
dla świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące w kwocie 30.000,00 zł (921-92109-6050), 

6. Zwiększa się wydatki budżetowe na dotacje dla OSP o 60.000,00 zł do kwoty 75.000,00 zł (754-
75412-2820), w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego samochodu „typu 
drabina”, 

7. Zwiększa się wydatki budżetowe na remonty w szkołach podstawowych o 76.000,00 zł do kwoty 
156.000,00 zł (801-80101-4270), 

8. Zwiększa się wydatki budżetowe na zakup energii  w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg  
o 20.000,00 zł do kwoty 620.000,00 zł (900-90015-4260), 

9. Zwiększa się wydatki budżetowe na zakup energii  w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej  
o 14.000,00 zł do kwoty 174.000,00 zł (926-92605-4260). 

W związku ze zwiększaniem wydatków budżetowych o kwotę 1.182.000,00 złotych zmianie ulega 
wynik budżetu i tak: deficyt budżetu zwiększa się z kwoty 8.823.530,00 złotych do kwoty 10.005.530,00 
złotych. 
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W celu zrównoważenia budżetu na 2022 zwiększeniu o kwotę 1.182.000,00 złotych ulegają 
przychody budżetu na 2022 rok z kwoty 10.023.530,00 złotych do kwoty 11.205.530,00 złotych. 
Zwiększenie przychodów następuję z dwóch tytułów: 

1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 282.000,00 zł, są to środki, które Gmina Rydzyna 
otrzymała w miesiącu grudniu br., środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  
z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego  na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach 
programu  „Laboratoria przyszłości”, 

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 900.000.00 zł do kwoty 
2.423.530,00 złotych.  

W związku z ww. zmianami ulegają zmianie postanowienia uchwały tym zakresie jak i załączniki 
NrNr 2,4 ,5,6 i 9. 

e) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do 
projektu budżetu i ich przegłosowanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba otworzył dyskusję i zwrócił się do radnych, czy mają 
pytania do projektu budżetu na rok 2022 oraz zaproponowanych przez Burmistrza autopoprawek.  

Jednocześnie poinformował, że podobnie jak w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej 
szczegółowe omówienie projektu budżetu gminy na rok 2022 odbyło się na wspólnym posiedzeniu 
Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 listopada br., na którym radni 
zadawali szczegółowo analizowali projekt oraz zadawali pytania do poszczególnych pozycji 
budżetowych, natomiast omówienie proponowanych przez pana Burmistrza autopoprawek nastąpiło 
na wspólny posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed dzisiejszą Sesją Rady Miejskiej.  

W związku z powyższym, przy braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady pan Roman Skiba 
zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad autopoprawkami do projektu budżetu na rok 2022. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy 
Rydzyna na rok 2022 zostały przyjęte jednogłośnie 15 głosami za. 

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

f) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 291. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej 
na rok 2022. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za i przyjęła Nr XXXVIII/288/2021. 

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 
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Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

Burmistrz MiG pan Kornel Malcherek podziękował Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały i powiedział, 
że liczy na owocną współpracę z Radą, przy jego dalszej realizacji.  

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę. 

PO PRZERWIE… 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, a więc rozpoczynamy po przerwie dalszą część sesji XXXVIII. Skończyliśmy przed 
przerwą na punkcie 7, czyli głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Informuję również, że salę 
opuścił w tej chwili Pan Wiceprzewodniczący Leszek Skrobała. Kworum wygląda w ten sposób, że na 
15 radnych jest 14. Dobrze. Punkt 8, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Przechodzimy do druku 
292. Bardzo proszę Panie Skarbniku o przedstawienie tego projektu.  
 
 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2021 rok – druk nr 292. 
 
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 
 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, macie również Państwo chyba autopoprawkę, tak 
załączoną. Powiem tak, że ta zmiana w budżecie to jest to co, żeśmy przed chwileczką, też mówię  
w formie już przegłosowali autopoprawki. Wprowadzamy 900 000 zł z tych środków kanalizacyjnych 
po wydatkach na ten rok, bo tak jak powiedziałem to co, żeśmy przegłosowali, wszystkie wydatki będą 
ponoszone w roku w przyszłym. Zmniejsza się o 900 000 deficyt, tak i tutaj nastąpiła autopoprawka.  
W tym paragrafie w punkcie 2, § 3 otrzymał nowe brzmienie. Wykreślono „oraz przychodami z wolnych 
środków”, bo w związku z tym, że zmniejszamy te wszystkie deficyt nie ma konieczności finansowania 
już go tak zwanymi wolnymi środkami. W związku z tym, że ten deficyt nam się o 900 000 zmniejszył  
i tego dotyczy autopoprawka, czyli tych postanowień § 3. Także absolutnie kosmetyczna zmiana. 900 
000 wprowadzamy po wydatkach. Zmniejsza się deficyt i zmniejszamy też zaangażowanie wolnych 
środków. Tyle Panie Przewodniczący z mojej strony.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń. 
Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały na druku nr 292 wraz  
z autopoprawką. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję 
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Proszę? Tak, przepraszam 14 głosami 
za. Uchwała przyjmie nr XXXVIII/289/2021.  
 
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 
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Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (1) 
Leszek Skrobała 
 

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 293. 

 
SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 
 
Przechodzimy do druku 293. Bardzo proszę Panie Skarbniku o przedstawienie. Szanowni Państwo, ten 
druk 293. On też jakby konsumuje tą zmianę w budżecie wcześniejszą. Dostosowujemy to wszystko, 
czyli wprowadzamy te 900 tysięcy po dochodach. Zmniejsza się deficyt, czyli wynik finansowy o te 900 
000 i zmniejszają się przychody. Także jest to absolutnie konsekwencja tej wcześniejszej zmiany i 
również wprowadzamy to nowe przedsięwzięcie kanalizacyjne, o którym, żeśmy mówili już, jest 
przegłosowane na lata przyszłe. Te 900 tysięcy zł w kolejnych 3 latach. Czyli tak jak powiedziałem 900 
000 zł będziemy wydatkować przez kolejne 3 lata z tych środków Ministerstwa Finansów, które 
rozliczymy na wiosnę do końca marca roku 2025. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń. Szanowni Państwo 
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze, 
dobrze, dziękuję bardzo. Informuje Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. 
Uchwała przyjmie nr XXXVIII/290/2021. 
 
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 
 

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 294. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę. Druk nr 294. Pan Burmistrz w tej chwili Łukasz Bartkowiak, bardzo proszę.  
 
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały na druku 294 dotyczy wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo 
własności. Jak Państwo pewnie pamiętają w przypadku lokali będących czy nieruchomości będące 
przeznaczone pod kolokwialnie mówiąc mieszkaniówkę, ustawodawca jakiś czas temu temat 
rozwiązał. Natomiast ta nieruchomość jest również częściowo przeznaczona pod usługi. W związku z 
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powyższym tutaj nadal władztwo leży po stronie Wysokiej Rady. Właściciel, użytkownik wieczysty prosi 
o wyrażenie zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 
udzielenie bonifikaty w wysokości 80% z tytułu przekształcenia. Do tej pory taka wysokość bonifikaty 
była stosowana w gminie, stąd też prośba o zastosowanie w stosunku do tego również do tej osoby 
podobnej wysokości bonifikaty. Będą mieli Państwo również w kolejnych uchwałach prośbę również  
o wyrażenie zgody na sprzedaż tego prawa użytkowania wieczystego. Jest to nieruchomość położona 
w miejscowości Rydzyna przy ulicy Wolności o powierzchni 354 m2. My tutaj będziemy zbywać udział 
w tej nieruchomości. Jeżeli są pytania to służę odpowiedzią. Tutaj też wcześniej do mnie zwróciła się 
Pani radna Grażyna Dembicka w kwestii dotyczącej hydrantu oraz kwestii sieci wodociągowych, która 
przebiega przez tą nieruchomość. W przypadku hydrantu również po rozmowie z Zakładem Usług 
Wodnych zostanie on przeniesiony w pas drogi gminnej tutaj ulicy Krótkiej, tak żeby nie kolidował. 
Natomiast sieć wodociągowa, no to jest stara sieć, która przebiega. Między innymi zasila ten budynek. 
Zostanie na podstawie aktu notarialnego, zbycia tutaj tego prawa ustanowiona stosowna służebność 
na rzecz gminy i zakładu usług wodnych. Super, dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę. Czy jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń. Wszystko zostało wyjaśnione, więc bardzo 
proszę przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze, 
dziękuję bardzo. Informuje Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 
przyjmie nr XXXVIII/291/2021. 
 
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) nadania nazwy „ULICA CICHA” drodze położonej w obrębie wsi Pomykowo – druk nr 295. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I kolejny druk 295. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o przedstawienie.  
 
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
 
Projekt uchwały na druku 295 dotyczy nadania nazwy ulica Cicha drodze położonej w obrębie wsi 
Pomykowo. Praktycznie na każdej sesji wśród uchwał znajduje się uchwała co do nadania nazwy jakiejś 
nieruchomości, jakieś ulicy. W tym przypadku dotyczy to wsi Pomykowo. Jest to ulica położona jeszcze 
za ulicą, za stawami, za tymi dwoma stawami, które są w miejscowości Pomykowo. Wystąpili 
właściciele tej nieruchomości z potrzebą zameldowania się na terenie Gminy Rydzyna, a więc również 
nadania stosownej nazwie ulicy działce 263/10 proponują ulica Cicha. Jak dobrze kojarzę po drugiej 
stronie również w Pomykowie jest Spokojna, tak, więc myślę, że też będzie tutaj dobrze się kojarzyć i 
na taką ulicę właściciele nieruchomości wyrazili zgodę. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Czy jakieś pytania? Ja mam pytanie techniczne Panie Burmistrzu, bo wiem, że któregoś. Nie wiem czy 
na poprzedniej nawet, w poprzedniej kadencji była taka informacja, jeśli chodzi o ulicę, nadawanie. 
Tutaj w związku z kodem pocztowym Gmina Rydzyna ma ten jeden kod 64-130. Nie powtarzają się te 
ulice, tak? Cały czas weryfikujecie, sprawdzacie czy na terenie innych miejscowości takich ulic nie ma.  
 
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
 
Nie powtarzają się. Tutaj też ostatnio mieliśmy tutaj z mieszkańcami czy przyszłymi mieszkańcami 
dosyć długą dyskusję, korespondencję, którzy koniecznie opierali się za jedną z nazw, która już istnieje 
w miejscowości Dąbcze. Nie wiem czy to było na poprzedniej, czy jeszcze na wcześniej sesji. Dotyczyło 
to miejscowości Tarnowa Łąka. Pilnujemy tego, żeby te nazwy się nie powielały, żeby nie było takiej 
sytuacji jaką niestety mamy w miejscowości Kłoda oraz Rydzyna i to jest jedyny taki przypadek, gdzie 
mamy tą samą nazwę ulicy w dwóch miejscowościach.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Super, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. 
Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że 
uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie nr XXXVIII/292/2021. 
 
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) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna – druk nr 296. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Druk numer 296, bardzo proszę Panie Burmistrzu.  
 
WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 
 
Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały na druku 296 dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rydzyna. 
Studium, które obecnie obowiązuje zostało przyjęte w czerwcu 2013 roku i od tej pory nie było 
zmieniane. Tutaj ustawodawca od dłuższego czasu nie wprowadził planowanych i projektowanych 
zmian w zakresie tworzenia studiów, planów miejscowych. Pomimo tego, że już kilka lat temu został 
przyjęty w ramach konsultacji kodeks urbanistyczno-architektoniczny, który miał regulować kwestie 
zabudowy na terenach gmin w Polsce. O tym też z Państwem radnym wielokrotnie rozmawialiśmy. 
Bardzo dużo mamy wniosków. Zarówno o plany, bardzo dużo wniosków zarówno o warunki zabudowy. 
Dotyczy to przede wszystkim miejscowości Dąbcza, ale i coraz częściej również miejscowości Kłoda. 
Studium jest dokumentem planistycznym i tak jak sama nazwa mówi wskazuje uwarunkowania jakie 
są na dzień dzisiejszy oraz kierunki rozwoju gminy na przyszłe lata. Jeżeli popatrzymy na dzisiejsze 
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studium, mamy bardzo dużo terenów pod budownictwo mieszkaniowe i zmiana tego dokumentu w 
dzisiejszym porządku prawnym spowoduje z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. 
Tak to określę, że ta zmiana nie zostanie zaakceptowana przez służby wojewody. A może też również 
rościć pewnego rodzaju roszczenia od osób czy podmiotów, które mają inne przeznaczenie już w 
dzisiejszym studium. Natomiast ta zmiana zgodnie z załącznikiem graficznym, który również stanowi 
załącznik nr 1 do projektu uchwały dotyczy tylko małego fragmentu studium. Dotyczy to fragmentu 
nieruchomości położonej przy, no drugiej co do wielkości, a prawdopodobnie niedługo największej 
firmy w Powiecie Leszczyńskim, firmy Agro-Rydzyna, która zamierza się dalej rozbudowywać i taki 
wniosek od zarządu Agro-Rydzyny wpłynął tutaj na ręce Pana Burmistrza do urzędu z prośbą o podjęcie 
stosownych działań. To znaczy studium, a w dalszej kolejności plan, aby dać możliwość rozwoju tej 
firmie w przyszłości. Jak Państwo zobaczą na ten załącznik graficzny. Po prawej stronie mamy już drogi 
powiatowej, które obecnie jest przebudowywana. Mamy już teren, który jest przeznaczony pod, no 
generalnie produkcję usługi, działalność gospodarczą. Po lewej ten fragment jest troszeczkę mniejszy. 
Mówimy tutaj o tym fioletowym. Natomiast ten projekt zmiany to jest zaznaczone tutaj takim żółtym 
kolorem. Teren, który firma Agro-Rydzyna chce przeznaczyć pod kolejną inwestycję. Między innymi 
jedną z potrzeb, która ta firma tutaj wskazuje to też Państwo co widzą pewnie ci, którzy jeżdżą na trasie 
Rydzyna - Leszno, budowa oczyszczalni ścieków przemysłowej dla tej firmy. Tutaj różne są pomysły. 
Firma planuje czy rozmawiała w sprawie budowy rurociągu do Leszna. Były też kwestie jakiś czas temu 
podłączenia do Komunalnej Oczyszczalni w Rydzynie. Jednak ilość ścieków i jakość ścieków, która jest 
produkowana jest tak duża i tak agresywne są te ścieki, że nasza komunalna oczyszczalnia tych ścieków 
nie jest w stanie przyjąć. Stąd też wskazali ten teren, gdzie między innymi pod oczyszczalnie, ale też 
dalszy rozwój planowali by realizować swoje prace inwestycyjne. Na pewno w przyszłym roku dojdzie 
do, z takich deklaracji tutaj ze strony tutaj dyrekcji do kolejnej rozbudowy po tej już stronie lewej. 
Natomiast po prawej stronie jak Państwo też pamiętają jakiś czas temu podejmowaliśmy uchwałę 
wywołującą stworzenie planu miejscowego dla tego terenu. Tak więc konkludując ta zmiana tego 
studium będzie dotyczyć tylko i wyłącznie tego fragmentu, który mają Państwo zaznaczony. Natomiast 
no musi być jakby zmieniony cały dokument jako taki. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo za informację i przedstawienie projektów. Czy są jakieś pytania do tego? Nie widzę 
zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Jest, dobrze, dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami 
za. Uchwała przyjmie nr 38/293/2021 rok. 
 
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) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w mieście Rydzyna, dotyczącego działek o nr ewid. 280/2 i 564/12, obręb Rydzyna 
(część B) – druk nr 297. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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I kolejny druk 297. Również Pana Burmistrza poproszę o przedstawienie.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały na druku 297 dotyczy odstąpienia od sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Rydzyna dotyczącego 
działek 280/2 i 564/12. Szanowni Państwo, to są nieruchomości położone przy czy w niedalekiej 
odległości od budynku czerwonego Szkoły Podstawowej w Rydzynie. To jest uchwała, która ma 
porządkowanie tutaj planistyczne. My przyjęliśmy czy Państwo radni podjęli uchwałę bodajże chyba 2 
lata temu w sprawie planu miejscowego, gdzie te dwie nieruchomości były ujęte. Natomiast ze względu 
na to, że te nieruchomości miały już plan miejscowy, a uzgodnienie, które trafiło tutaj na ręce Pana 
Burmistrza od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mogłoby rościć ewentualne odszkodowania ze 
strony gminy za zmianę tego zagospodarowania, tej nieruchomości. Na tamten czas, tutaj mają to 
Państwo w uzasadnieniu również określone. Na tamten czas te nieruchomość zostały wyłączone z 
planu miejscowego. Ten plan miejscowy obejmuje między innymi teren, gdzie budujemy dzisiaj szkołę 
podstawową czy rozbudowujemy szkołę podstawową w Rydzynie. Natomiast porządkując tą uchwałę, 
wówczas tą pierwotną z 2017 roku wyłączamy z niej te dwie nieruchomości, które na dzień dzisiejszy  
i tak i tak posiadają plan miejscowy. Natomiast plan miejscowy bodajże jak dobrze kojarzę z 2000 chyba 
4 roku uzgodniony wtedy też z konserwatorem zabytków i tego przeznaczenia dla tych nieruchomości 
nie zmieniamy.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo za informację. Jeżeli są jakieś pytania bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń, więc 
przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Musimy 
poczekać, bo coś tutaj kółeczko się pojawiło. Udało się, dobrze. Szanowni Państwo, informuję Wysoką 
Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie nr 38/294/2021 rok.  

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 

g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – druk nr 298. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Jeśli chodzi o kolejny druk, przyjęcie gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022 oraz gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Był 
przedstawiany i omawiany na poszczególnych komisjach. Pani Dyrektor Inga Kaminiarz przedstawiła 
nam go. Jest to jak co roku przyjmowany program, aby można było ten szkielet współpracy jakby 
zawrzeć. Dlatego też jeżeli jakiekolwiek są pytania, Pani Dyrektor jest tutaj z nami i może odpowiedzieć, 
jeżeli takowe będą. Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy 
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do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję 
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie nr 38/295/2021 rok. 
 
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 
 
 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – druk nr 299. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I ostatni projekt, druk 299. Bardzo proszę Pana Wiceburmistrza Łukasza Bartkowiak o przedstawienie.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Projekt uchwały na druku 299 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz 
użytkownika wieczystego. To co wspominałem we wcześniejszym projekcie uchwały, którą Państwo 
podjęli, wyrażali Państwo tam zgodę na udzielenie bonifikaty. Natomiast w tym przypadku udzielają 
Państwo zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz tutaj osoby, która do nas jakby tutaj czy 
do Pana Burmistrza wystąpiła z prośbą o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Tyczy się to tej samej nieruchomości, o których wcześniej wspominałem, czyli położonej  
w miejscowości Rydzyna przy ulicy Wolności. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała przyjmie nr XXXVIII/296/2021. 

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 

9. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Zakończyliśmy 8 punkt dzisiejszego porządku. Przychodzimy do punktu 9 - przyjęcie interpelacji 
radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie interpelacje. Pan Przewodniczący Marcin Urbanowicz 
przedstawi w tej chwili te zgłoszenia. 

(Wiceprzewodniczący Rady radny odczytał interpelacje. Interpelacje w załączeniu protokołu). 

 

10. 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.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej sesji zostały udzielone na piśmie. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę o zgłoszenie 
się do dyskusji. Najpierw radnych poproszę, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Nie ma 
zgłoszeń, a przepraszam. Faktycznie, jest zgłoszenie Pana radnego Piotra Patka, udzielam głosu, bardzo 
proszę. Już zapomniałem, że przecież zgłaszamy tutaj na tablecie.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, rozpoczynam od gorącej sprawy. Przed 
sesją dostałem telefon. Zatrzymali mnie mieszkańcy Kłody z prośbą, żebym nadmienił o pewnej 
sprawie. A chodzi o konkretnie o nawierzchnię chodnika. To znaczy fatalną obecnie od mostu na Rowie 
Polskim w kierunku Kłody. Znaczy do pierogarni na Kłodzie. Stan faktyczny tego odcinka jest straszny. 
Zapadnięta kostka, pofalowane dziury. W ogóle ciężko tam przejść. Wiemy, że jest uczęszczany i na 
spacery, na zakupy dzieci chodzą również do szkoły i tu mieszkańcy zgłosili taką prośbę. Ja rozumiem, 
że to leży przy drodze powiatowej, tak, jeżeli to jest zadanie powiatu. Ale tu liczę na kolegów radnych 
z powiatu, że dołożą starań, żeby to zadanie było zrealizowane. I teraz przejdę do spraw związanych  
z interpretacjami, które złożyłem. Na temat smogu już nie będę mówił, bo na komisji dużo 
poświęciliśmy w tej sprawie. Tylko powiem jedno. Ja jestem niezadowolony z odpowiedzi, którą 
otrzymałem. Jest niepełna i nie zadowala mnie ta odpowiedź, którą otrzymałem. Następna sprawa 
związana z interpelacjami. Złożyłem interpelacje fatalnego stanu nawierzchni na ulicy Aleja, ulica Aleja 
Józefa Sułkowskiego. Zapadnięte płyty, dziury i znowu ta sama odpowiedź, że nie ma, nie jest to 
zadanie zabezpieczone w WPF-e i na razie nie będzie realizowane. Ja tutaj opowiem, chyba tak samo 
jak Pan radny Karol będę musiał przedstawić, że z wolnych środków, tak, o to tu chodzi między innymi. 
Ale ja czegoś nie rozumiem. Jeżeli jestem radnym, reprezentuję mieszkańców. Mieszkańcy mówią, 
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radny zrób coś, zainterpeluj, żeby to było realizowane. Cały czas ta sama odpowiedź, tak. To jeżeli ja 
40 razy interpeluje w danej sprawie i my cały czas, cały czas dostaję, że nie ma zabezpieczonych 
środków w WPF-e to nie wiem jak ja już mam mówić, opowiadać. Panowie Burmistrzowie tam biegają, 
widzą jak to wygląda. Na moście jest tragiczna, tragiczna sytuacja. Płyta jest zapadnięta. Jeszcze 
chwileczkę to będziemy mogli podjechać sobie maluchem i tam go schować, taki mały garażyk może 
zrobić. Nie wiem co jeszcze musi się stać, co jeszcze trzeba zrobić. Ja już ostatnio powiedziałam, że 
najlepiej jakby chyba telewizja przyjechała. Dopiero może jakoś reakcja by była, ale nie na tym rzecz 
polega z tego względu, że jestem radnym, tak. Mówię, kogoś reprezentuję, ktoś mi zaufał, mieszkańcy 
zaufali i pokładają we mnie jako osobie, ich przedstawicielu w Radzie nadzieję, że coś zrobi, tak. A jest 
temat mówiony mu i cały czas te same odpowiedzi. Tak samo dzisiaj, ale to zaraz dojdę do tych spraw, 
ale następna interpelacja związana z ulicą Stanisława Leszczyńskiego. No ta odpowiedź to już mnie 
powaliła całkowicie, bo ja nie wiem. Albo my jeździmy innymi drogami, albo innymi odcinkami. No ja, 
aż się przejechałem przyjechać przed Sesją czy ja coś mylę? Czy może ja coś sobie ubzdurałem, gdzieś 
w głowie, że ten odcinek jest niebezpieczny, że są dziury? A ja dostaję odpowiedź, że jest kontrolowany 
i nie stwierdzono fatalnego stanu zagrażającego bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Ja 
mówię, no dobrze, jeszcze przed sesją mówię przejadę się. Dziura na dziurze, asfalt zapadnięty, dziur. 
Ja mówię, może ta osoba, która to kontrolowała pomyliła odcinki, bo ja konkretnie mówię od ulicy 
Beniowskiego w stronę Alei Sułkowskiego. No to może ten kto przyjechał sprawdzać może jechał od 
ronda Młyńska Góra do ulicy Beniowskiego, bo tam jest dobry odcinek no. Albo ja coś wymyśliłem, nie 
wiem, bo jak Państwo Burmistrzowie tego nie widzą. Pan Burmistrz tam codziennie jeździ do domu. 
Później zarzut, że cały czas te same interpelacje. Tak, muszą być te same interpelacje, bo radny to widzi 
tylko, tak, chyba, bo nie wiem, mieszkańcy widzą, radny widzi tylko. I tak samo o rynku, mieszkańcy 
przychodzą z problemem parkowania samochodów. Kiedy to uporządkujecie? Kiedy to zrobicie, żeby 
było bezpieczniej. Tak samo sprawy z ruchem okrężnym. Przecież to jest bezpieczeństwo. Tam chodzi 
o nasze bezpieczeństwo. Daje przykład Gminy Poniec, tak. To samo było i z parkowaniem. Jest nowe 
oznakowanie, ruch okrężny, zamontowane park, proszę sobie jechać, jak pięknie to wszystko 
funkcjonuje. A na rynku w tym okresie świątecznym nie tylko, ale teraz w tym okresie świątecznym. 
Samochód na samochodzie, wszyscy się zastawiali, tak i nerwówka niepotrzebna. A to po co tam jak 
tylko ten widzi, tam przychodzi, coś tam powie i on tylko widzi, a reszta nie. A dobra to jest okej i tak 
samo z tym przejściami, tak. Ostatnio jechałem. Przechodzi na przykład Wolności 19 przy posesji nr 19. 
Tam jest tak ciemno, a nasi mieszkańcy, ja też ubieramy się przeważnie na ciemno, tak. I osoba po 
zapadnięciu zmroku, naprawdę tam nie widać. Naprawdę tam nie widać jak ktoś przechodzi, a później 
powiemy, a może miał rację, no chyba, no nie wiem. Następna sprawa związana z podwyżkami diet, 
bo mówiliśmy. Ja zagłosowałem przeciw podwyżkom, Pan Burmistrz stwierdził, że ja będę taki dobry, 
bo zagłosowałem przeciw. A ci radni, koleżanki i koledzy radni zagłosowali to tacy be są. No to ja 
powiem dwa przykłady dał no. Pięknie, koledzy z Leszna, radni Rady Miejskiej i Leszno sobie nie 
podwyższyli i jakoś funkcjonują. W Gminie Lipno. Proszę bardzo, nawet nie był procedowany ten punkt 
podwyżki diet. Następna sprawa powrót do tematu bankomatu, tak. Ja wiem, że my może wpływu nie 
mamy. Wysadzili nam bankomaty PKO. Mieszkańcy mówią, założyliśmy konta w PKO. Wszystko było 
na miejscu, tak. I mówią, nie po to zakładaliśmy. Ja rozumiem, że kto ma samochód, samochód może 
se podjechać, ale są osoby, które nie mają, wiekowe, tak i chcą mieć to na miejscu i się pytają. Czy jest 
czy jest możliwe, żeby ten bankomat wrócił. Następna sprawa związana, bo Pan Skarbnik tu o Zamku. 
A może my możemy jakoś pomóc tej instytucji. Jakby nie patrząc też nasz ten budynek, gdzie powiemy 
zamek w Rydzynie to każdy wie, gdzie jest Rydzyna, tak. Reprezentuje nas, jakiekolwiek, był film. Była 
promocja darmowa naszego miasta. Mówi się o tym obiekcie. Może w jakiś sposób możemy pomóc tej 
instytucji pokryć te koszty opłat za ogrzewanie. I ostatnia sprawa troszeczkę związana z budżetem, ale 
nie chodzi mi o pytanie, bo tak przeczytałem budżet i tak sobie myślę. Kiedyś w tym roku, no nie 
zapomniałam, ale mówię jeszcze nie pytam może, a mogłem. Chodzi mi o ten budżet obywatelski. Też 
by była piękna sprawa, żeby był budżet obywatelski. Nie muszą być miliony, tak. Tak jest w innych 
podobnych gminach, gdzie jest 100 tysięcy czy 150. Mieszkańcy decydują wtedy co widzą, co by chcieli 
u siebie. Na przykład na dzielnicy, wiosce. Ja rozumiem, że Pan Skarbnik zaraz powie, że jest fundusz 
sołecki, ale to jest coś innego. Tu jest zaangażowanie mieszkańców, tak. Nie traktujmy ich tylko jak 
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maszynki wyborcze tylko dajmy też im pole do popisu co widzą u siebie, żeby zmienić i żeby sami 
zaproponowali co chcą i głosowali w tej sprawie. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie to wiem, że z sali są głosy. 
Najpierw Pana Dyrektora Zamku poproszę, bo się zgłaszał przed przerwą. A później Pan Sołtys, tak z 
Nowej Wsi. A i jeszcze Pan Radny Powiatu. Dobrze, to bardzo proszę Panie Dyrektorze, później Pan 
Radny Powiatu Tomasz Szulc.  

DYREKTOR ZAMKU SIMP ZBIGNIEW SZUKLASKI: 

Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, poprosiłem o głos, 
ponieważ tak naprawdę są ważne sprawy tutaj omawiane na Sesji, budżet przyszłego roku, wydatki. 
No moja tutaj wypowiedź nie dotyczy oczywiście tego. Jest co nieco taka spokojniejsza, może mniej 
ważna, ale poprosiłem o ten głos, ponieważ zbliża się koniec roku i chciałem po prostu Państwu 
podziękować za ten wkład pomocy. Za to wszystko, że w czasie kiedy już rozpoczynały się te kłopoty 
tegoroczne, zawsze mogliśmy liczyć tutaj na pomoc ze strony właśnie tak Zarządu Miasta, jak i Rady, 
że przez cały ten czas kiedy były problemy związane z postojem naszej organizacji jako zamku była taka 
pomocna ręka, że kiedy były te momenty kiedy zamek miał kłopoty finansowe, bo jak wiemy nie dostał 
subwencji rządowych. Jesteśmy częścią stowarzyszenia, które jest w Warszawie. No i przez 
najrozmaitsze zawirowania proceduralne zawsze się okazywało, że albo numer PKD nie trafiliśmy albo 
nie ten NIP i tak dalej i tak dalej. Suma summarum tego dofinansowania nigdy nie mogliśmy dostać. 
No i udało nam się przemknąć jakoś przez tą pandemię właśnie obronnie dlatego, że ta pomoc też tutaj 
właśnie ze strony Państwa, przez cały czas była. Na pewno jest tak, że Zamek nie jest jakiejś organizacji 
stowarzyszeniowej. Jest formalnie. Organizacja rzeczywiście kiedyś odbudowała ten Zamek, no i 
formalnie to można powiedzieć pieczę dzierży, ale tak naprawdę Zamek jest Rydzyński. To każdy z nas 
tutaj wie o tym, dlatego dobrze jest, jeśli ta więź jest nawet wtedy kiedy trudno budować pomosty 
formalne. Kiedy trudno doszukiwać się aktów prawnych, które scementowały by tutaj możliwości 
finansowe transferu pieniądza czy też jakichś innych działań. To jednak zawsze należy pamiętać, że 
fakt, że ten zamek stoi, nie, że stoi tu, a nie na przykład w Warszawie. To jednak wydaje mi się, że to 
jest ważniejsze. Dlatego też jeszcze raz dziękuję właśnie, że przez ten cały okres czasu właśnie tak to 
wygląda, że jako Dyrektor Zamku mogę przyjść tutaj i w chwili kiedy mam jakąś potrzebę albo jest jakiś 
temat, który możemy powiązać wspólnie to znajduje to zrozumienie. Padł tutaj temat, który no 
wywołał tutaj Pan Skarbnik. Tutaj też przed chwilą Pan radny Piotr Patek i powiedział. W kwestii 
związana obecnie z obecną sytuacją. Tak, rzeczywiście nas to dotknęło. Dotknęło też innych 
przedsiębiorców, ponieważ no to co się stało i to co oczywiście Państwo tutaj ze strony mediów mogli 
zobaczyć, usłyszeć nie jest to sytuacja całkowicie nienormalna. Ja tylko tak powiem, że we wrześniu 
uważałem za nasz wspólny duży sukces, że udało nam się wszystkie długi spłacić. Tutaj te zobowiązania, 
które również mieliśmy z zaległego podatku to tutaj też Pan Skarbnik wie spłaciliśmy. Także również co 
do innych podmiotów rozliczyliśmy to wszystko, Urząd Skarbowy, ZUS i tak dalej. No i za 2 miesiące 
nasza Polska Spółka, tak, spółka Skarbu Państwa, Polska Spółka właśnie spowodowała, że dzisiaj ja 
mam w biurze 6,7 stopni. Tyle miałam rano. Także ja przyszedłem tu Państwu podziękować, ale również 
się ogrzać, bo to jest przykre co ja tutaj mówię, to to tak trochę może brzmi troszkę śmiesznie nawet 
czasem, ale to wstyd. Naprawdę to wstyd. Nie dla nas tutaj, bo my tutaj działamy dobrze, ale to jest 
wstyd dla osób, które są dużo wyżej od nas, że pomnik historii. Obiekt, który jest chlubą polskiej kultury 
600-letniej, prawda. Boryka się z takimi niedorzecznymi problemami, przyziemnymi jakim jest gaz, 
dobro narodowe. Tak, większość osób, które tutaj są postawiło kiedyś na ten gaz, bo tak firmy 
postawiły budując swoje procesy technologiczne, kotłownie. Ludzie wymieniali i prawda, tak zwane 
smoluchy na kotły gazowe, bo wszyscy uważali, że ekologia i tak dalej, tak. No i dzisiaj płaczą z tego 
powodu. Oczywiście w cudzysłów biorę te słowo, ale taka jest prawda. Dlatego jeszcze raz Państwu 
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dziękuję za te wszystkie tutaj dobre słowa i za pomoc rzeczywistą i od nas wszystkich tutaj, jeśli chodzi 
o Zamek w Rydzynie chcę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby zarówno zdrowie nam 
dopisywało, ponieważ okres pandemii cały czas trwa jak wiemy i to jest wartość bezwzględna. Ale też, 
żeby inne problemy odeszły również związane z gazem, z energią elektryczną, ze sprawami związanymi 
z podatkami i najrozmaitszymi innymi obciążeniami, które będą nam cały czas kłody pod nogi rzucać. 
Ja wierzę, że ten czas się odmieni i po prostu będziemy mogli troszkę lepiej patrzeć w przyszłość. Bardzo 
Państwu serdecznie dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję Panie Dyrektorze za te słowa. Bardzo proszę Pan Radny Powiatu Leszczyńskiego, Pan Tomasz 
Szulc.  

RADNY POWIATOWY TOMASZ SZULC: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, dziękuję za udzielony głos. Ja tutaj 
chciałem pierwszą sprawę, bo byłem w okresie listopadowym na zebraniu w szkole i tutaj jest głos 
rodziców, uczniów, którzy chodziliśmy zebrania, znaczy po zebraniu w szkole. No i jest problem z tym 
oświetleniem, no coś tu Pan już, Pan Piotr tutaj na ten temat wspomniał. Parking przy szkole 
podstawowej od strony fosy. Fajny parking, samochody zaparkować, ale no po zmierzchu na tym 
parkingu, nie wiem. Albo chociaż jakąś lampę jedną na czujkę, żeby po prostu nie, żeby cały czas 
świeciła, ale na ten czas wsiadania, wysiadania z samochodu, bo naprawdę kamienie, tamten. 
Utwardzenie jest tym nieregularnym kamieniem granitowym i teraz po zmroku, po ciemku kobiety 
jeszcze na obcasach, no zwróciły się do mnie jako tutaj Radnego Powiatowego. Wiedzą, że też tu biorę 
udział w sesjach, żebym też ten głos zajął i zwrócił uwagę tutaj Panu Burmistrzowi. No dzisiaj 
korzystając z tej okazji to w tej sesji to chciałem to właśnie, taki problem zwrócić. Jakby była możliwość, 
nie wiem, czy na budynku szkoły, bo tam byłem tak obserwowałem to fizycznie. Jest to do zrobienia, 
ale tam przecież jest oświetlenie też gminne. Jakąś lampę, dzisiaj ledowe lampy to jest sam koszt 
zakupu 150 zł lampa i z czujką, no mało bierze prądu. Te 50 wat, a wiem z doświadczenia. U siebie 
zamontowałem taką lampę to oświetlone podwórze jest i jeszcze sąsiadów doświetlam. Także jest to 
do zrobienia niewielkim kosztem, a na pewno będzie to, mieszkańcom i ludziom korzystającym z tego 
parkingu będzie to ułatwiać życie po zmroku. Drugie pytanie mam, tu bardziej do Pana Burmistrza. Czy 
jeżeli na wsi jest sołtys to ma obowiązek wywieszenia tablicy sołtysa, czy nie? Jeżeli tak to w jaki sposób, 
bo mieszkańcy Kłody się pytają czy mamy sołtysa? Bo swojego czasu sołtys zrezygnował, wrócił na 
stanowisko. Aczkolwiek do tej pory nie wiemy, gdzie ten sołtys mieszka. Ludzie, którzy no wiadomo, 
nowi mieszkańcy Kłody, no to to też się dopytują, gdzie tu sołtys, jakieś pytania czy coś. No dwa, jakby 
nie było to jest osoba sprawująca najważniejszą funkcję na wsi. No myślę, że tak od zawsze było, że ta 
tablica przy tej posesji była i czy tam strzałka jak dojechać do tej posesji, gdzie tą osobę, gdzie tego 
sołtysa znaleźć i ewentualnie, żeby była możliwość z nim porozmawiania czy i przekazania informacji. 
Także tutaj prosiłbym o wyjaśnienie tej sytuacji i tu ustalenia, bo też no mieszkańcy się dopytują, bo do 
tej pory też tak jak moim zdaniem, jeżeli była rezygnacja to jedno powinno być. Jeżeli nawet wrócił ten 
sołtys to powinno być zebranie wiejskie przez burmistrza, nie wiem czy przez sołtysa zebrane  
i oświadczone, że nadal mamy sołtysa, bo to jesteśmy. W Kłodzie żyjemy, że tak powiem w pełnej 
niepewności, że jako mieszkaniec Kłody to taką informację chciałem tutaj przekazać i jakby było 
możliwe to wyjaśnić i wyprostować. Także dziękuję. A korzystając z okazji wszystkim bym chciał życzyć 
Szczęśliwego Nowego Roku, dużo zdrowia i miłej i dobrej współpracy tutaj na linii powiat - gmina. Ja 
zawsze twierdzę, że trzeba współpracować i rozmawiać. Pan Burmistrz też tutaj myślę wie o tym i ja tu 
zawsze służę pomocą. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Dziękuję bardzo za te słowa oraz również życzenia. Popełniłem faux pas, bo myślałem, że Pan Dyrektor 
zostanie, dlatego chciałem na końcu złożyć życzenia, ale widzę, że Pan Tomasz zostaje, a jeżeli by nie 
został, no to też wszystkiego dobrego, spokojnego Nowego Roku i spełnienia wszelkich marzeń, które 
przed Panem, czy celu, który Pan sobie stawia. Dobrze, teraz Pan Sołtys, tak? Bardzo proszę. Pan Sołtys 
Nowej Wsi Piotr Burda.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Wiceburmistrzu, Panowie Radni, Szanowni Państwo 
obecni tutaj na tej sesji. Moje wystąpienie dzisiaj, że tak powiem nie było nawet planowane, ale z uwagi 
na przykrość jaką mnie spotkała w dniu 23 grudnia tuż przed świętami w Urzędzie Gminy i pomówienia 
jakie zostały do mnie skierowane na tyle, że tak powiem mną wstrząsły i oprócz tego powiedzmy i część 
mieszkańców, że muszę zabrać głos dlatego, że czara się przelała i nie tylko jako Sołtys ten najniższy, 
co tutaj słyszę co chwilę głosy, że to taka ważna osoba, jest wręcz przeciwnie, jest traktowana jakby  
w ogóle była niepotrzebna. Ze strony radnych, ze strony Przewodniczącego i władz gminy, nawet uważa 
się, że Sołtys Nowej Wsi nie jest Sołtysem, bo tylko go wybrało 26 osób. To nie jest Sołtys, dlatego ja 
część tutaj poświęciłem czasu na zapisanie, żeby powiedzmy treści nie zgubić i przeczytam powiedzmy 
to, które chciałem oświadczenie, a później jeszcze dopowiem. Nie mogę przyjść do porządku dziennego 
z uwagi na zaistniałą sytuację jaka miała miejsce w dniu 23 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna 
podczas mojego spotkania z Panem Burmistrzem, Panem Skarbnikiem zostałem pomówiony przez 
Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Romana Skibę o sabotaż, oddziałanie polegające na celowym 
zalewaniu świetlicy wiejskiej, celowym działaniu przez zrobienie jakiejś dziury w rynnie. Nie wiem  
w jakiej rynnie, co rynnie. Co to miało być. Ja od dwóch lat chodzę, proszę się do tego Urzędu, ale to 
się nie dziwię, że można chodzić, jeśli radny Pan tutaj Patek Piotr chodzi 40 razy i jest radnym i jest tak 
blisko tam u was i nic nie może załatwić, to co Sołtys załatwi z Nowej Wsi, który nie jest Sołtysem, bo 
tylko na niego 26 głosowało, a mieszkańców uchwały zebrania wiejskiego są nieważne, bo tylko  
22 głosowało, ale że w takim mieście, gmina na zebranie chodzi 8 osób to jest wszystko ważne, bo jest 
wszystko po myśli, czyli tak jak my chcemy. Dalej będę czytał teraz. Usłyszałem też i to dla mnie było 
wielkim zakończeniem, że wchodzę do Urzędu w buciorach. Następnie zapytano mnie kto mi płaci. To 
pytanie mnie zszokowało. Po chwili sam Pan Przewodniczący odpowiedział, że płaci mi Pan Burmistrz. 
Ja tak jak bym był na utrzymaniu Burmistrza. Dla mnie to jest szok. Ja tylko bym zapytał powiedzmy co 
tutaj usłyszałem, a potem będą moje odpowiedzi, bo to taki był, że tak powiem dialog.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Sołtysie, przepraszam, bo muszę przerwać. Mam do tego (...) Ja bardzo przepraszam, jak ja 
skończę to będzie Pan mówić, dobrze? Ale mam do tego prawo. Za chwilę Panu mogę odebrać głos. 
Więc proszę Pana, to co Pan w tej chwili mówi rozumiem, że jest Pan świadom tego, co Pan mówi.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Jestem świadom.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Oczywiście wszelkie w związku z tym  kroki prawne, jestem osobą publiczną i to co Pan mówi w tej 
chwili podlega również ocenie przez służby, które również mogę powołać. Rozumiem, że ma Pan na to 
wszystko dowody, tak? Bo w tej chwili, za chwilę przeczytam Panu Statut, który mówi Panu, bardzo 
dużo mówi rzeczy, ale które nie mają niestety racji bytu i to co Pan mówi to Pan sobie interpretuje tak 
jak Pan chce. Proszę kontynuować. Rozumiem, że jest Pan tego świadomy. Udzielam Panu głosu, 
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aczkolwiek jeżeli Pan za daleko pójdzie i Pan powagę tej sali, będzie Pan jakby nie przestrzegał, to 
przerwę Panu głos. Bardzo proszę.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, jesteś świadomy powiedzmy swoich słów i tego co mówię powiedzmy, bo nie 
mówię rzeczy niestworzonych tylko rzeczy, które mnie spotkały i tak jak powiedziałem na wstępie, 
przeważyły szale goryczy. I to jest działanie, które Pan teraz powiedział to jest działanie zastraszające, 
aby zamknąć komuś usta i ja z tym się spotykam nie od dzisiaj. Ja z tym się spotykam nawet przed 
wyborem sołtysa i też nasyłano na mnie policję. Podano mnie do sądu. Tutaj osoba siedząca w osobie 
Pana Wiceburmistrza, nawet sporządzili akt oskarżenia pomawiający mnie, szkalujący i na tej zasadzie 
sądzono mnie. I proszę sobie wyobrazić, że doczekałem się prawdy i Sąd w Poznaniu uniewinnił mnie  
i stwierdził jednoznacznie, że pomówienia, które powiedzmy były, Pan Przewodniczący, Pan 
przepraszam, Pan Zastępca Burmistrza, Pan Bartkowiak pomawiał za co sprostował to na łamach 
"ABC". I teraz będę czytał dalej. Skończyliśmy na tych buciorach. Po prostu na tych buciorach, ja 
wchodzę w takich butach jakie mam. No niestety, przykro mi. Nie stać mnie na inne. Następnie chodzi 
o tą płatność to mówiłem, że Burmistrz i to teraz, jeśli mi Burmistrz płaci, to ja mam robić to, co 
Burmistrz ode mnie oczekuje, a nie, że mam się wychylać. Przewodniczący stwierdził, że płaci mi 
Burmistrz i on jest moim pracodawcą i muszę słuchać w dalszej rozmowie. Stwierdził, że nie mogę się 
uważać za Sołtysa wybranego przez mieszkańców, bo tylko na mnie głosowało 26 osób, a na niego 300 
osób. To on ma prawo mówić, że jestem wybrany przez wyborców. Na koniec i tutaj Panowie radni to 
jest, to co usłyszałem to dla mnie to jest szok. To jest szok i powiedzmy, to ja nie wiem czy Pan tutaj 
mnie tak, powiedzmy, a czy nie wiem, czy Pan się zastanowił co Pan wtedy powiedział. Że jak nie będę, 
że tak powiem uległy i posłuszny tutaj pod władze gminy to ja przyjdę później do gminy po pieniądze 
na dach, no to Rada Gminy mi też nie da. Panie Przewodniczący, ja na swój dach to ja sam sobie zarobię. 
Ja nie chcę pieniędzy na mój dach. Jeśli przyjdę po coś jako Sołtys to przyjdę dla wioski, dla 
mieszkańców i uważam, że mieszkańcy nie mogą być szantażowani tym, że jeśli nie będziemy grzeczni, 
no to nam zablokujecie, nam pieniędzy nie dacie. Ja już to słyszałem wcześniej i w Urzędzie Gminy  
i w mojej miejscowości. A teraz usłyszałem to od Pana osobiście. Odpowiadając teraz na te Pańskie 
zarzuty to odpowiadam. Takie traktowanie Pana Przewodniczącego, że chodzę w buciorach, to chodzę 
w takich na jakie mnie stać. W sprawie to kto płaci, mogę odpowiedzieć, że zawsze uważałem i to co 
tutaj Pan Patek radny powiedział i to ja podtrzymuję. Ja zawsze uważałem i uważam, że sołtysi i radni 
gminy nie powinni otrzymywać żadnych pieniędzy, żadnych. Ani tych podwyżek, nic. Dlatego, że 
funkcja radnego i sołtysa to jest funkcja społeczna. A nie jest funkcją zarobkową, żeby później 
powiedzmy mieć na kogoś wpływ. Natomiast w kwestii tego szantażu, że jak nie będę, że tak 
powiedzmy robił to co tutaj powiedzmy władza gminy i inni chcą, że to uważam, że to wykorzystywanie 
swojego stanowiska do wpływu na moją osobę do określonego zachowania i postępowania jest, nie 
użyję mocniejszych słów, ale jest nie na miejscu. To, że mieszkańcy się nie mają do kogo zwrócić, to ja 
już to słyszałem na innych Sesjach właśnie tutaj, bo tu ciągle ten Pan radny Patek podnosi, to ten 
problem, to wszystko. To już słyszałem, że do gminy idą i tam nie mają do kogo się zwrócić. Nikt ich nie 
słucha. Proszę Państwa, kto ich będzie słuchał zwykłych ludzi, jak, bo ja często w gminie jestem.  
Ja byłem świadkiem mimo woli rozmowy dwóch urzędników z gminy, którzy twierdzi, że nie 
mieszkańcy, że sołtysi są oszołomy. Sołtysi są oszołomy. Przychodzą, nie wiedzą po co. To jeśli tak 
traktują sołtysów, którzy wy tu ciągle podkreślacie, że to jest osoba ważna, to co, to jak mogą traktować 
innych ludzi. A potem, że nic nie mogą tam załatwić, że nic nie idzie. No jak można, no nie można. Tym 
bardziej mnie to utwierdza, że tutaj Pan radny Patek mówi, że on też jako radny nie może nic załatwić. 
Dlatego z uwagi na stanowisko władz gminy co do spraw społecznych Sołectwa Nowa Wieś, mówię tu 
o Panu Burmistrzu i o Panu Wiceburmistrzu oświadczam, że nigdy nie będę firmował i akceptował 
działań tych Panów wbrew woli mieszkańców i na ich szkodę, bo dla mnie, mnie wybrali mieszkańcy  
i ja mam obowiązek mieszkańców reprezentować, mieszkańcom służyć, mieszkańcom, przedstawiać 
problemy mieszkańców do gminy. A nie Burmistrzowi, bo Burmistrz mi płaci. Jeśli Burmistrz by swoje 
ślubowanie wypełniał, to wola mieszkańców dla niego by była tak samo ważna jak wola Sołtysa. I nie 
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akceptowałby działania tych Panów wbrew woli mieszkańców i na ich szkodę. Gdzie interes i dobro 
mieszkańców i ich bezpieczeństwo? Ich wola zawarta w uchwałach jest ignorowana i nie brana pod 
uwagę. To w ogóle mnie to nie dziwi, bo nawet radnego tutaj i też wola mieszkańców nie są brane. 
Interes prywatny i kolesiostwo bierze górę nad interesem społecznym. Tym samym z uwagi na brak 
reakcji od ponad 2 lat na żądania mieszkańców przekazywane przez moją osobę jako ich 
przedstawiciela, czy to ustnie, czy to w Urzędzie w formie pisemnej, na którą Pan Burmistrz, czy też 
Wiceburmistrz nie odpowiadają. I teraz tutaj ja to napisałem wcześniej, a Pan to też powiedział Panie 
Przewodniczący, Panie radny lub odpowiadają cząstkowo, czyli tak jakoś nie na temat, jakoś tak 
ogólnikami, w ogóle nie na temat. Przeważnie nie na temat. Stwierdzam, że Pan Burmistrz oraz Pan 
Wiceburmistrz działają na szkodę interesu publicznego przez zaniechanie swoich obowiązków i brak 
dbałości o powierzony majątek gminny. A tutaj to jest to co mówię, chodzę 2 lata, 2 lata mówię, zalewa 
salę w Nowej Wsi woda. Zalany był piec gazowy, na remont pieca poszło coś w rachunek 1700 zł. 
Oczywiście z budżetu tam gminy, bo to mieszkańcy zapłacą. Do dzisiaj nic nie zrobiono, dalej sala 
zalewana, dobrze, że nie pada. Dalej sala zalewana i żeby się wyczyścić to tutaj Przewodniczący sobie 
pozwoli stwierdzić, że to jest wina Sołtysa, bo ja też będę oczekiwał odpowiedzi. Co jest z tą rynną? 
Jaką rynną i o co tu chodzi? Bo do teraz nie wiem. To, że władza nie słucha mieszkańców. To, że władza, 
to nie jest tylko powiedzmy od dzisiaj. Nie ma Pana radnego, tutaj radny, ja to mówię radny Rydzyny 
pochodzący z Nowej Wsi. Odszedł akurat. W rozmowie z Panem radnym starałem się powiedzmy z tej 
strony iść. Powiedział mi nie ma możliwości. Jest wszystko tak załatwiane, że się nie przebijesz. To, jeśli 
tak mówi radny, który jest u was, no to dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja na koniec nie wiem, bo 
mi się zarzuca, że wybrało cię 26 osób, nie jesteś sołtysem. Ja nie wiem czy ja dobrze myślę i tu proszę 
mnie poprawić, jeśli nie. Tutaj jest może Pan Prawnik. Proszę powiedzieć czy Burmistrz w tym roku, w 
ogóle w tej kadencji był wybrany czy tylko przeszedł dlatego, że nie było kontrkandydata? Były w ogóle 
wybory Burmistrza? Były jakieś głosy na Burmistrza? Ale kto to głosował? Byli głosowanie, były jakieś 
ten? Urny były normalnie? Ja, bo nie było kontrkandydata to nie głosowałem. Dlatego chciałem Panu 
przypomnieć, bo może Pan zapomniał. Obejmując Urząd Burmistrza uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Nie lekceważąc ich i nie traktując ich powiedzmy, że oni nie mają zdania. Tylko 
mają zdanie w tym czasie jak są wybory. To jest krótka część mojego wystąpienia, a tutaj Pan 
Przewodniczący mówił, że jesteś świadomy. Oczywiście świadomy jestem mojego wystąpienia. 
Podkreślam, że było to spowodowane powiedzmy przelaniem się tej czary goryczy i na to wszystko. 
Oczywiście przywiozę wszystkie pisma, w których zwracałem się do Burmistrza, odpowiedzi, brak 
odpowiedzi. Także na dzisiaj bardzo dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękujemy bardzo.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

I też chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom, tutaj Państwu szczęśliwego Nowego Roku.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Sołtysie, jeżeli Pan może zostać. Panie Burmistrzu w związku z tym, że jestem Przewodniczącym 
i mogę decydować o udzieleniu głosu lub nie, chciałbym tylko się odnieść do 2 kluczowych rzeczy. Panie 
Sołtysie, tak jak Panu powiedziałem. Absolutnie nie jestem osobą, która kogokolwiek szantażuje czy 
kogokolwiek straszy, ale tak jak Pan bardzo często w swoich pismach czy na zebraniach wiejskich, czy 
zebraniach Rady Sołeckiej powołuje się Pan na uchwały dotyczące, czy to statutu, czy prawa to ja Panu 
powiem w ten sposób. Pan cały czas mówi 26 osób, tak faktycznie. To było, tak. Tylko wie Pan co? Pan 
interpretuje zupełnie inaczej. Nie wiem czy Pan pamięta. Słowa padły, dlaczego ja Pana zapytałem ile 
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Pana osób wybrało? Bo Pan cały czas mówi, że mieszkańcy mnie wybrali. Ja mam prawo, bo mieszkańcy 
mi mówią, że uchwała zebrania sołeckiego. Ja muszę ją wykonać. Ja Panu powiedziałem tak, a mi 
mieszkańcy mówią, że w Nowej Wsi źle się dzieje i mnie wybrało 300 osób, a Pana 26. Nic złego nie 
miałem na myśli. Ja tylko chciałem Panu pokazać proporcje, że osoby mnie również wybrały  
w wyborach bezpośrednich tak jak i Pana. Więc niech Pan nie mówi, że ja powiedziałem, że 26 osób to 
jest za mało, że Pan nie może być Sołtysem. To jest jedno. Druga sprawa. Nigdy nie powiedziałem 
czegoś takiego, że Pan Burmistrz płaci Panu. Ja powiedziałem zupełnie coś innego. Zgodnie ze statutem, 
który Pan przecież również zna i powołuje się Pan na pisma. Sołectwo, to jest § 2 - Sołectwo jest 
jednostką pomocniczą Gminy Rydzyna dla wykonywania jej zadań i nie posiada osobowości prawnej. 
To jest jedno. Drugie i to jest bardzo istotne i Pana bardzo bym prosił, żeby Pan się zapoznał z całym 
statutem i cały czas to Panu mówię. Rada w drodze uchwały może przekazać sołectwu mienie do 
bieżącego korzystania. Pan cały czas na mieniu gminnym robi coś, co Pan nie powinien robić i Pan 
doskonale o tym wie. § 36, i to jest najważniejsze. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa, czyli 
również i Pana są Rada Miejska oraz Burmistrz. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na 
podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Zmian niniejszego 
statutu dokonuje Rada, nie zebranie sołeckie i tak jak Panu wcześniej powiedziałem i również na tym 
spotkaniu. Nie wiem dlaczego Pan się oburza, bo powiem Szanowni Państwo Radni i chciałbym 
powiedzieć, że przyjęliście uchwałę. Pamiętacie intencyjną odnośnie strategii Sołectwa Nowa Wieś, 
prawda? Pan Sołtys raczył w swoim piśmie, które jest datowane na 23. Przepraszam 28, tak, bo no nie 
pamiętałem. To w poniedziałek chyba było. Pan nie wyraża zgody. Ja to, bo na pewno otrzymacie taką 
informację. Pan nie wyraża zgody, również tam były chyba trzy osoby podpisane, czyli to było zebranie 
sołeckie. Czyli tak naprawdę kompromis, bo Panu prywatny właściciel chce wreszcie te bramy zamknąć, 
żeby nie było tak jak Pan Sołtys na początku w pierwszym chyba piśmie napisał, że nie ma być ruchu 
kołowego. Wreszcie jest kompromis. Pan przedsiębiorca prywatny chce zamknąć te bramy, ale prosił 
o to Urząd, aby mógł być ruch pieszy, żeby z 1 placu można przejść na 2. Oczywiście Pan Sołtys w 
ramach swojej działalności, oczywiście się na to nie zgadza. Nie zgadza, nie wyraża zgody. Ja Panu 
mówię, że zgodnie ze Statutem Pan nie ma prawa do dysponowania. Pan może wyrażać tylko opinię, 
bo tak jak nasze uchwały są pod nadzorem. Jest nadzór Wojewody nad naszymi uchwałami, tak my 
jako Rada oraz Pan Burmistrz nadzoruje Pana uchwały i Pana działalność i może Pan mówić wiele 
rzeczy, że ja jestem zły, że niedobry, ale wie Pan co. Współpraca. Po co ja Pana poprosiłem o to, żeby 
Pan przyszedł i porozmawiał z radnymi? Po to, żebyśmy współpracowali. A Pan tej współpracy nie 
wykazuje i tylko i wyłącznie dlatego. Więc proszę mi nie mówić, że ja Pana w jakiś sposób, że nie dam 
na dach czy coś, no absolutnie. To wszyscy radni, którzy tu siedzą wyrobią sobie zdanie na ten temat. 
Czy Pan poprzez swoją działalność, chce Pan współpracować z nami czy nie. To wszystko, dziękuję.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, statut sołectwa Nowa Wieś. § 8, do wyłącznej właściwości 
Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach mienia komunalnego. Mam, zaraz o 
tym powiem. No więc, no niestety, jeśli takie mamy prawo czy nie mamy prawa? Teraz druga sprawa. 
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Wiceburmistrzu, Pan Prawnik, tutaj 
byliście na spotkaniu. Mieszkańcy chcą rozmawiać 2 lata z tym Panem. Byliście na spotkaniu, 
przyjechaliście wszyscy. Walczyliście i co mieszkańcy powiedzieli? Gdzie jest osoba zainteresowana? 
To jak chciał załatwiać sprawę z mieszkańcami? Przez swoich, że tak powiem, no już nie będę używał 
słów niestosownych przez kogo. To kto, kto tam rządzi? Burmistrz czy inwestor jakiś tam, prywatna 
osoba?  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Tak, już? Dobrze, skończę tylko poproszę Komisję Statutową, bo widzę, że Pan podejmuje (...) 
Ponownie (...) Już, już Panie Sołtysie dokończę i ja myślę. Rozumiem, że Pan jeszcze coś nowego wnosi? 
Jeżeli nie no to wszystko usłyszeliśmy. Nie wiem czy Pan jeszcze coś nowego?  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Może bym podsumował. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

To bardzo proszę to podsumować.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

I w następnym punkcie to jest §, punkt 7. Wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych 
przepisami prawa, w szczególności opiniowanie projektów uchwał Rady w częściach dotyczącej 
sołectwa. Pismo, które Pan tutaj przytoczył to te pismo zostało złożone jako, nie tylko sołtys tylko sołtys 
i Rada Sołecka jako przedstawiciele. A Pan powiedział, że jako zebranie. Nie było zebrania wiejskiego. 
Na zebranie wiejskie, które sołectwo robi zaprasza Pana Burmistrza. To ostatnio Pan Burmistrz nie chce 
się z mieszkańcami spotkać dlatego, że albo ma imieniny, albo ma inne zajęcia. Także trudno rozmawiać 
z kimś, coś negocjować, jeśli nie ma z kim. Tak samo z przedsiębiorcą. Dopiero już jest, że tak powiem 
sprawa postawiona na ostrzu noża, to wtedy się okazuje, że trzeba się dogadać. A przez 2 lata trzeba 
mieszkańców powiedzmy lekceważyć. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem nie będę się więcej odnosił. Jak Państwo zauważyliście 
sami możecie opinię sobie na ten temat ustawić. A jeśli chodzi o moje zarzuty czy pomówienia to już 
będę miał możliwość jakby egzekwowania tego. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli 
nie to Panie Burmistrzu, bardzo proszę o odpowiedzi na zapytania.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Może wpierw od Pana Sołtysa. Panie 
Sołtysie, ja ten sam, też się przygotowałem, mam ten sam dokument co Pan Przewodniczący. Uchwała 
nr 106/2003 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 29 września 2003. Rozdział 4, do zakresu zadań 
przekazanych sołectwu, to co Pan Przewodniczący, ja nie będę powielał tak jak tutaj Pan, że ciągle też 
widzę, że te imieniny Pan mi wygaduje. No to nie moja wina, że rodzice dali mi na imię Kornel i akurat 
16 było zebranie. No, ale to tak to już jest. Interpelacje, zapytania Pana radnego Piotra Patka. Most na 
Rowie Polskim. Fatalna nawierzchnia i tak samo przejścia dla pieszych, bo to widzę, że to się 
powtarzają, Wolności i Rzeczypospolitej. Mamy tu radnych powiatowych i mam nadzieję, że wspólnie 
tak jak Pan mówi, wspólnymi siłami coś tutaj osiągną i temat nawierzchni od mostu do Kowalki i tak 
samo przejścia dla pieszych zostaną zgłoszone na Komisjach. I nie wiem, no może tutaj Pan Starosta 
jakoś tutaj pomoże. A może nie pomoże, nie wiem. Smog to tak jak Pan radny mówił. Ten temat 
poruszaliśmy na Komisji. Ja poprosiłem Pana Przewodniczącego Komisji, Pana Marcina Otto i jak 
najbardziej już rozmawiałem w przerwie z Panem Kornelem. Przyjdzie na Komisję i na pewno udzieli 
informacji. Stanisława Leszczyńskiego, no jeździmy, tak, jeździmy tą samą ulicą na wiosnę. Załatamy, 
zakleimy te dziury, które się pojawiły. Bankomat, powiem tak. No rozmawiamy tutaj i powiem tak, że 
nie są to łatwe rozmowy z PKO. Kilka miejsc już wyznaczyliśmy. No powiem tak, że Bank PKO widzę, że 
nie jest za bardzo zainteresowany umieszczeniem tego bankomatu. Jeżeli chodzi o Zamek, szkoda, że 
Pana Dyrektora nie ma. Również chciałem podziękować Panu Dyrektorowi za współpracę i tak jak 
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możemy zawsze wspieramy Zamek. Widzimy sytuacja jest trudna. U nas również rachunki wzrosły, bo 
przecież czy za szkoły, czy za halę, ale jakoś musimy sobie tutaj dać z tym Radę. Radny Pan Tomasz 
Szulc. Oświetlenie na parkingu, no powiem tak, i tutaj radny Patek i Pani radna również Grażyna 
Dembicka i mieszkańcy zgłaszali nam to. Jest problem, tam kiedyś była lampa, została ściągnięta. Nie 
wiem dlaczego, ale budynek pod jurysdykcją Pani Konserwator i żeby coś zrobić, założyć, no to na 
pewno będziemy pytać tu Pani konserwator, ale no powiem tak. No tego problemu  od 1 września 2022 
już nie będzie i nowy budynek, nowa szkoła i problemu mieć nie będziemy. Obowiązek wywieszenia 
tablicy, zapoznam się z tematem i odpowiem. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Panie Burmistrzu, to może 
tak, Szanowni Państwo, na koniec w imieniu własnym oraz radnych Rady Miejskiej chciałem bardzo 
serdecznie podziękować za ten rok, który był. Również chciałbym bardzo serdecznie życzyć Państwu, 
aby ten rok kolejny 2022 również był pozytywny, żeby to co Pan Dyrektor powiedział - COVID oraz 
problemy z tym związane, gdzieś nas ominęły i żebyśmy ten rok zrealizowali tak jak do tej pory, czyli 
bardzo, bardzo pozytywnie. Życzę wszystkim spełnienia swoich marzeń, celów, które przed sobą 
stawiacie. Zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Jeżeli będzie zdrowie, no to wszystko 
będziemy mogli zrealizować. Dziękuję bardzo. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

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