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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XLII/2022 

Z XLII Sesja Rady w dniu 10 maja 2022r.  
Obrady rozpoczęto 10 maja 2022r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 18:13 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

Obecni: 

1. Grażyna Dembicka 

2. Karol Dembicki 

3. Agnieszka Kasprowiak 

4. Emilia Kraśner 

5. Julian Kruczek 

6. Radosław Kulus 

7. Jan Nawrotkiewicz 

8. Marcin Otto 

9. Piotr Patek 

10. Marcin Pierzchała 

11. Marek Pietrzak 

12. Krystyna Rypińska 

13. Roman Skiba 

14. Leszek Skrobała 

15. Marcin Urbanowicz 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, otwieram XLII Sesję Rady Miejskiej. W dniu dzisiejszym uczestniczy w niej  

14 radnych, co stanowi wymagane kworum przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne 

uchwały. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej. Witam pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz z 

pracownikami, panem Wiceburmistrzem Łukaszem Bartkowiakiem. Jest z nami Kierownik Referatu 

Organizacyjnego, pani Patrycja Wdowiak. Witam serdecznie gości, na początku pana Piotra Kozdrój, 

Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie. Witam serdecznie. Jest równie z nami 

Dyrektor Zamku w Rydzynie, pan Zbigniew Szukalski. Dojedzie również myślę, że za około 10 minut, 

pan prezes Zarządu Zakładu Usług Wodnych, pan Grzegorz Brzeskot, również członek Zarządu Powiatu 

i radny powiatowy. Powinien za chwileczkę być wraz ze Skarbnikiem, ponieważ mają jeszcze komisję. 

Myślałem, że wchodzi. Dobrze. Witam serdecznie radcę prawnego, pana Krzysztofa Pietrzaka. Witam 

serdecznie panią Ingę Kamieniarz, Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam 

serdecznie panią Bogusławę Pawlik, Dyrektora Przedszkola Kolorowy Wiatraczek. Jest z nami również 

pani Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury Magdalena Szymańska-Pietrzak. Witamy serdecznie 

Karola Olendra, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Jest również  

z nami pan Wojciech Jędrzejczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Witam serdecznie sołtysów 
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- Sołtysa Dąbcze, pana Łukasza Wleklika. Sołtysa wsi Nowa Wieś, pana Piotra Burdę i sołtysa wsi 

Augustowo, pana Henryka Łaszczyńskiego. Witam serdecznie pana Kornela Katarzyńskiego, który 

prowadzi bezpośrednią transmisję dzisiejszej sesji. Jest z nami również pan redaktor Łukasz 

Wojciechowski, portal rydzyna24.pl. Witam serdecznie pana Sławka Zygnera, pracownika 

Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Również widzę, gdzieś tam siedzi z tyłu naszego informatyka, Łukasza 

Taterkę. Mam nadzieję, że wszystkich powitałem. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo radni, wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad, odczytam go teraz w tej 

chwili. 

Proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Miejskiej. 
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. Informacja Dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach inwestycyjnych oraz 

modernizacyjnych w 2022 oku, z uwzględnieniem obszarów współpracy z samorządem gminy. 
7. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych 

w Gminie Rydzyna, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozbudowy osiedli i przyrostu 
mieszkańców oraz zmian zasobów wody. 

8. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o kierunkach użytkowania 
zbiornika wodnego Rydzyna oraz stanie cieków wodnych w gminie z uwzględnieniem 
alternatywnie niskich i wysokich zasobów wody. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a) przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na 

terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 323, 

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Dąbczu, 

pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stanisława Leszczyńskiego i Aleją Józefa 

Sułkowskiego – druk nr 324, 

c) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części  

w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, 

przy ul. Lipowej 51a/1, na działce o numerze ewidencyjnym 293/2 dla której Sąd Rejonowy 

Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00228001/5 oraz 

udziału wynoszącego 1/28 części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 286, położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. 

Lipowej dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę 

wieczystą nr  PO1P/00248175/1 – druk nr 325, 

d) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie 

poprzez likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych w budynkach przy ulicy Zamkowej 2 i 3 oraz ustalenie siedziby szkoły  

w Rydzynie przy ul. Wolności 14a – druk nr 326, 
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e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 327, 

f) pomocy dla Gminy Dobrzyca – druk nr 328, 

g) określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych  – druk nr 329. 
(Druk 329, tak jak wczoraj na komisji wspólnej powiedzieliśmy, jest wykreślony z dzisiejszego porządku obrad. 

Trafia on ponownie do komisji branżowej w celu uszczegółowienia, tak jak wczoraj o tym rozmawialiśmy). 

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

 
Czy jakieś pytania państwo radni macie do tego porządku? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do 

przegłosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję, 

że dzisiejsza sesja będzie prowadzona według przedstawionego przeze mnie przed chwileczką 

porządku obrad. 14 głosami za został przegłosowany ten porządek. 

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, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Miejskiej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Punkt 3 - przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. Jako przewodniczący nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Był 

wystawiony w biurze rady, więc proponuję go przyjąć bez odczytywania. Dobrze. Szanowni Państwo, 

informuję, że może tylko powiem tutajna salę sesyjną wszedł pan Grzegorz Brzoska, Prezes Zarządu 

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie. Witamy serdecznie. Informuję, że protokół z XXXIX sesji został 

przyjęty 14 głosami za.  

Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.  

 

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, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Pietrzak 
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Przechodzimy do kolejnego, XL. Również bardzo proszę o głosowanie nad protokołem z XL sesji. 

Dziękuję bardzo. Informuję, że protokół z XL sesji został przegłosowany jednogłośnie 14 głosami za. 

 
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej. 
 
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, Krystyna Rypińska, Roman 
Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (1) 
Marek Pietrzak 

 

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

Informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny pan Roman Skiba.  

Informacja w załączeniu protokołu. 

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

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna pan Kornel Malcherek. 

Informacja w załączeniu protokołu. 

6. Informacja Dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach 
inwestycyjnych oraz modernizacyjnych w 2022 oku, z uwzględnieniem 

obszarów współpracy z samorządem gminy. 
 
Informację w tym zakresie przedstawił Dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie pan Zbigniew Szukalski. 
 
 

7. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o 
zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna, z uwzględnieniem potrzeb 
wynikających z rozbudowy osiedli i przyrostu mieszkańców oraz zmian 

zasobów wody. 
 

Informację w tym zakresie przedstawił Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie pan 
Grzegorz Brzeskot. 
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Radni zapoznali się z tematyką poprzez prezentację multimedialną zaprezentowaną przez pana Prezesa 
Grzegorza Brzeskota. 
 

 
8. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o 

kierunkach użytkowania zbiornika wodnego Rydzyna oraz stanie 
cieków wodnych w gminie z uwzględnieniem alternatywnie niskich i 

wysokich zasobów wody. 
 

Informację w tym zakresie przedstawił Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie pan 
Piotr Kozdrój. 
 
Radni zapoznali się z tematyką poprzez prezentację multimedialną zaprezentowaną przez pana 
Dyrektora. 
 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie 

Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 323. 

 

Projekt uchwały przestawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.  

Pytań nie było. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLII/320/2022. 

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, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

 

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Dąbczu, 

pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stanisława Leszczyńskiego i Aleją Józefa 

Sułkowskiego – druk nr 324. 

 

Projekt uchwały przestawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.  

Pytań nie było. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLII/321/2022. 

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, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

c) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części  

w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, 

przy ul. Lipowej 51a/1, na działce o numerze ewidencyjnym 293/2 dla której Sąd Rejonowy 

Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00228001/5 oraz 

udziału wynoszącego 1/28 części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 286, położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. 

Lipowej dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę 

wieczystą nr  PO1P/00248175/1 – druk nr 325. 

 

Projekt uchwały przestawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.  

Pytań nie było. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLII/322/2022. 

 

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, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

 

d) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie 

poprzez likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych w budynkach przy ulicy Zamkowej 2 i 3 oraz ustalenie siedziby szkoły  

w Rydzynie przy ul. Wolności 14a – druk nr 326. 

 

Projekt uchwały przestawiła Kierownik Referatu Organizacyjnego pani Patrycja Wdowiak. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.  

Pytań nie było. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLII/323/2022. 

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, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

 

e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 327. 

 
Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLII/324/2022. 

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, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

f) pomocy dla Gminy Dobrzyca – druk nr 328. 

 
Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLII/325/2022. 
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Wyniki głosowania 

TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

10. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Zakończyliśmy 9 punkt dzisiejszego porządku. Przychodzimy do punktu 10 - przyjęcie interpelacji 
radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie interpelacje, radnego Piotra Patka i radnego Juliana 
Kruczka. Pan Przewodniczący Leszek Skrobała przedstawi w tej chwili te zgłoszenia. 

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

 

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu 11. 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. 

12. Wolne wnioski i informacje. 
 

W ramach punktu głos zabrali: 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, przechodzimy do punktu kolejnego, zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę o zgłaszanie się do 

dyskusji. Proszę bardzo. Kto z państwa radnych? Bardzo proszę, pan Przewodniczący Marcin 

Urbanowicz.   

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 
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Otrzymałem odpowiedź z przedsiębiorstwa Mila na moją interpelację dotyczącą ewentualnego 

przywrócenia kursu z Jabłonny w kierunku Leszna o 9:00. I tam w odpowiedzi otrzymałem, że jeśli 

gmina będzie miała wolę finansować ten kurs, to będzie on przywrócony. Chciałem zapytać jakie jest 

stanowisko gminy tej sprawie? Dobrze, dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę kolejne osobę. Pan radny Piotr Patek. Proszę bardzo. Faktycznie jest zgłoszenie. Tak, 

muszę państwu powiedzieć, że pan Piotr zawsze tutaj mi wrzuca zgłoszenie do dyskusji, a ja zawsze  

o tym zapominam. A tak cały czas to nawiązywałem, żeby właśnie się w ten sposób zgłaszać. Dobrze. 

Bardzo proszę.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym jak zawsze troszeczkę się 

dopytać, bo te odpowiedzi mnie tak nie zadowalają do końca. Chociaż są powtarzane niektóre po 

kilkanaście razy, ale ta odpowiedź praktycznie jest taka sama. Ja bym chciał takiej troszeczkę 

wyczerpującej, bardziej konkretnej. Pierwsza sprawa, budynek na ulicy Plac Zamkowy 6. To jest 

budynek przy boisku sportowym. Ja złożyłem interpelację w sprawie pogarszającego się stanu tego 

budynku. Spadające cegły, gzymsy, okna były pootwierane. Nie wiem czy ktoś tam ma dostęp, ale tak 

wygląda, jakby ktoś wchodził i dostałem taką odpowiedź, że gmina zabezpieczyła teren i dba o zieleń 

wkoło. No przycina, jakieś tam zabiegi kosmetyczne. I następna sprawa, bo gmina, jest tam 

współwłasność, dostałem taką odpowiedź, że nie możemy dogadać się współwłaścicielem. I właśnie tu 

takie rodzi się pytanie. Bo ja już kolejny raz jak mówiłem składam tą interpelację i cały czas zostaje tam 

odpowiedź, że nie możemy się jakby dogadać ze współwłaścicielem. I ja mam takie pytania z tym 

związane, jak my przeprowadzamy rozmowy? Czy to jest rozmowa osobista, czy wysyłamy w formie 

pisemnej te zapytania, czy jak to wygląda? Druga sprawa, pytanie się wiąże z tą sprawą. Jak wiemy 

jeżeli byśmy chcieli podzielić koszty na pół remontu tego budynku, to jak się domyślamy lokator na 

pewno nie jest w stanie wyłożyć takiej sumy. I teraz co dalej? Co my dalej chcemy z tym zrobić? Bo ten 

budynek niszczeje. Jakby nie patrząc mógłby być też jakąś atrakcją naszą turystyczną i koszty 

wyremontowania w tym momencie z roku na rok się zwiększają. A ja już mówię, to nie jest pierwsza 

interpelacja, bo też była w tamtej kadencji i cały czas to odkładamy w czasie. Jak widzimy to odkładanie 

w czasie nic nie przynosi. I kiedyś będziemy musieli coś z tym zrobić, tak? Nie wiem czy my czekamy na 

zawalenie i chcemy tak, bo ja widziałem takie zabytki, taka ruina kontrolowana, bo naprawdę nie wiem, 

bo szkoda tego budynku. Mogliśmy się tym zająć troszeczkę wcześniej. I te koszty na pewno byłyby 

niższe, czy etapować to w jakim stopniu i naprawdę mógł być ten budynek naszą atrakcją turystyczną 

naszego miasta i naszej gminy. Następna sprawa, chodzi o zbór poewangelicki. Ja już kiedyś też 

mówiłem, wielokrotnie interpelowałem i chcę też powiedzieć, że tak mi się ostatnio przypomniało, nie 

będąc radnym chodziłem tu jako mieszkaniec na sesję i to jeszcze pan Grzegorz Jędrzejczak był 

burmistrzem. Nie wiem czy pan wiceburmistrz, pan skarbnik i pan burmistrz obecny był radnym, 

pamiętają jak wisiał ten jeden słup od ogrodzenia. Ile to zabiegów jako mieszkaniec mówiłem, że trzeba 

to naprawić. Jakoś się udało. Podnieśliśmy to, zostało naprawione. Druga sprawa, już będąc radnym 

dach, o tym dachu ile. Dobra, udało się. Ale co dalej? W tym momencie ja proponuję, ja rozumiem, że 

tam nie każdy może wejść, bo faktycznie nie ma wstępu. Na nie powinno się wchodzić. Ale obecnie 

 z elewacji budynku można wyciągać cegły, tak? Można podejść, ręką sobie wyciągnąć pół cegły.  

Z drugiej strony, nie od ulicy, tylko z drugiej strony spadający gzyms zagrażający bezpieczeństwu.  

I naprawdę już nie mówię o to, co już wielokrotnie mówiłem. Największy parking na świecie, największa 

szatnia na świecie, tak? Stoją tam kosiarki, podkaszarki z paliwem. Ja nie wiem czy my się nie boimy? 

Ja już nie mówię, nie chcę wywoływać wilka z lasu. Nie daj Boże ktoś jakieś spięcie elektryczne, ktoś 
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zaprószył ogień, to cały budynek spłonie. A budynek mógłby być fajnie wykorzystany i mógłby służyć 

nie tylko mieszkańcom, tak? I byśmy mogli się tym budynkiem chwalić. Bo już tłumaczyłem, wszyscy 

wiemy jakie mógłby spełniać warunki sali koncertowej, kinowej, na różne plenery malarskie, spotkania 

itp. I na przykład nawet współpraca z jakimiś instytucjami. Nawet ja już tak kiedyś myślałem, że może 

z Teatrem Leszno w jakiś sposób, że jakby był budynek w dobrym stanie, żebyśmy mogli funkcjonować, 

to jakąś sztukę by nawet teatr mógł. Ale to jest taka perspektywa w dalszych latach może, ale pierwsze 

co zrobić to trzeba uratować ten budynek. Bo to też na nas ciąży, tak? Też na nas jakoś wisi i to trzeba 

będzie zrobić, bo niszczeje i mówię, odkładamy to w czasie. Ja wiem, że ktoś powie, że są dużo ważne 

inwestycje. Nie mówię, że nie. Ale to jest mówię odkładane w czasie. Następna sprawa, nasz kochany 

rynek, nawierzchnia naszego rynku. Proszę państwa, no nie może być odpowiedź, że my 

systematycznie naprawiany, monitorujemy. No czy państwo widzą jak nawierzchnia tego rynku 

wygląda? Zielona Kłoda szybko teraz pozamiatała, bo już nie chcę brzydko mówić, ale teraz porażka to 

mało powiedziane, tak? Wstyd, wstyd, jeszcze raz z tego względu, już nie mówię o parkowaniu, o które 

też zabiegam, zawsze coś na przeszkodzie staje. Nawierzchnia ręku, luźne kostki. Teraz mówię, zostało 

to jakoś ogarnięte to, bo na było nawiezione piachu, wszystko razem pomieszane. Nie mówię  

o plamach oleju, powyginane słupki. To jest rynek miasta, pomnika historii? No chyba nie, tak? No 

chyba nie. I tak to nie powinno wyglądać. Ja wiem, że mówię tak jak ktoś powie, że są ważniejsze 

inwestycje. Ale to też na nas ciąży, tak? Powiem prosto, rynek był źle zrobiony od samego początku, 

tak? Może tylko to jest moje zdanie. Nie wiem. Ale widzieliśmy te prace z bliska. Tak to wyglądało, tak? 

Bo my się tłumaczymy jak ja składam interpelację, że ruch. Że ruchu samochodowego nie miało być. 

No jak? Przez rynek musi przejeżdżać samochody, autobusy. No musi. I tak samo z tym parkowaniem, 

tak? Samochód na samochodzie. I my cały czas mówimy, ja mówię proszę sobie jechać. Krobia, Poniec, 

Rawicz, Góra. To samo było. Samochód na samochodzie, tak? I nie mówię, że my mamy być zdzierać, 

nie wiadomo jakie ceny ustalać za parkowanie aut. Bo to przed podwyżkami co się orientowałem tak 

w każdym mieście było złotówka za pół godziny, 2 zł za godzinę, tak? To chyba nikogo nie zabije, tak? 

Bo jeszcze raz mówię wstyd, naprawdę wstyd. Jak ktoś tu wjeżdża to bardzo nieładnie, psuje wszystko. 

Następna sprawa, interpelowałem w sprawie montażu progów zwalniających. Ja wiem, bo tu dostałem 

odpowiedzi, że ja zabiegałem tylko między innymi, że było na ulicy Kilińskiego. Tak. Zgadza się. Ale 

powiem tak, jak została zrobiona ulica Ferrariego, ja nie wiem, bo ja się razem z tymi mieszkańcami 

cieszyłem, tak? Teraz po zrobieniu całości to ruch kołowy tak się zwiększył, że bardzo dużo 

samochodów jeździ sobie teraz piękną drogą, jedną, drugą ulicą, tak? I naprawdę jest tam jakieś 

zagrożenie bezpieczeństwa i bym tak tą sprawę trochę do przemyślenia. Ja nie mówię, że to już też ma 

być zrobione jutro, pojutrze. Ale też tak do przemyślenia, żeby to gdzieś może w jakimś nie odległym, 

ale jakimś krótkim czasie gdzieś też o tym pomyśleć i te prace wykonać, żeby uchronić od jakichkolwiek 

wypadków i poprawić bezpieczeństwo na tych ulicach. Na pewno się bezpieczeństwo poprawiło i życie 

na pewno. Bo wiemy jak to wyglądało. Było zalewanie i te inne sprawy. Nie dziękuję jeszcze. Jeszcze 

jedna sprawa mi się przypomniała. Tak trochę tak jeszcze wrócę do tematu fotowoltaiki z tego względu, 

że zaraz wyjaśnię o co mi chodzi konkretnie, bo ja cały czas składałem interpelacje związane żeby na 

naszych budynkach użyteczności publicznej założyć fotowoltaikę. Dopytywałem się dlaczego na nowej 

przybudówce w szkole nie ma, w Dąbczu też nie ma być, ale o co mi konkretnie chodzi? Bo pan 

wiceburmistrz wytłumaczył, że największa produkcja prądu jest w okresach letnich, ale nie chcę tego 

mówić, bo ja już to też to wytłumaczyłem ostatnio jak to wygląda z tą nadprodukcją, to ostatnio 

mówiłem. Ale o czym chcę mówić? Bo pan wiceburmistrz mówi najlepiej jakby to były panele 

fotowoltaiczne i plus pompy ciepła. Ale my nie robimy ogrzewania podłogowego. No nie wiem, bo czy 

to tylko w jednym pomieszczeniu? Dosyć dokładnie czytam gazety, jeszcze związane z naszą gminą,  

o budowie naszej szkoły 30 marca. Tu jest pokazane, ale chodzi mi o to zdjęcie. Jest pokazane 

pomieszczenie i jest napisane konkretnie: Trwa montaż ogrzewania podłogowego. W naszych 

budynkach, w tym dobudówce. No to jeżeli ja mówiłem o fotowoltaice, pan burmistrz mnie 
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przekonywał, że to się nie opłaca, najlepiej z pompami ciepła, bo musi być ogrzewanie podłogowe.  

A tu pani redaktor zrobiła zdjęcie i wrzuciła, że jest montaż ogrzewania podłogowego. To ja mówię tak, 

szukamy gdzieś pieniędzy. Mówimy, że brakuje pieniędzy. A na takich sprawach, jak fotowoltaika 

naprawdę można zaoszczędzić pieniądze i tak inwestycje zwracają się, tak jak pan wiceburmistrz wie  

o tym, bo też mówił w ciągu 6-7 lat, a ja uważam, że na takich budynkach jak przybudówka szkoły jest 

to naprawdę, warto takie coś mieć, warto takie coś założyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Nie ma zgłoszeń? Dobrze, no to panie burmistrzu, 

odpowiedzi na te pytania.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po kolei zaczniemy od pana 

wiceprzewodniczącego jakie jest stanowisko gminy na tą chwilę. Nie analizowaliśmy jeszcze tego 

tematu, tylko powiem tak, skąd tu brać? No wiemy jaki budżet jest napięty. Nie wiem, zastanowimy 

się i na pewno odpowiedź jakąś udzielimy. Budynek Plac Zamkowy numer 6, jeżeli chodzi o okna i tutaj 

o zabezpieczenie okien, drzwi, powiem tak, jutro przejdę zobaczyć jak to wygląda, jak tam coś jest nie 

wiem, no jakieś, deska może niedobita, czy coś opadła. Może tak jak tutaj pan mówi, bo tam też  

i mieszkańcy chodzą. Może nie wiem, ktoś tam szedł, wykopał. No jak najbardziej zobaczymy, 

uzupełnimy tutaj czy deska, czy płyta, czy tam zabicie drzwi, to tutaj żeby nikt nie wchodził na tą 

posesję. A jeżeli chodzi o korespondencję, to tutaj pan wiceburmistrz uzupełni, tak? Zbór 

poewangelicki. No tak jak tutaj pan mówi, tak było z tym słupkiem. Słupek wisiał, ale no udało się, tutaj 

udało się to zrobić. Ale sam pan wie, też pan to podkreśla. Pomnik historii, strefa konserwatorska. 

Wszystkie działania, czy ingerowanie w zabytek no to trzeba uzgodnić z panią konserwator, tak? My 

jako gmina nie możemy tutaj podejmować działań bez zgody pani konserwator. No ten dach tutaj też 

co pan wspomniał został naprawiony. Jeżeli chodzi o elewację budynku ja już coś to kilka razy mówiłem, 

powiem tak, że naprawdę grube miliony byśmy potrzebowali, żeby ten budynek wyremontować. Tak 

pan tu też mówi o współpracy z teatrem, teatrem miejskim. Ja powiem tak, że wielokrotnie 

organizujemy imprezy w zamku. Sali balowej nieraz nie wypełniamy po brzegi, a drugi obiekt, znaczy 

to jest moje zdanie, nie musi się pan ze mną zgadzać, czy tam tutaj państwo radni. No też się 

konkurencję dla zamku byśmy zrobili. Ale powiem tak, bez zewnętrznego dofinansowania nie ma szans, 

żebyśmy tak wielką inwestycję tutaj mogli zrealizować. A nie wiem, no może tutaj sprzedać to. Nie 

wiem, może nie wiem, czy fundacja, czy jakieś stowarzyszenie tutaj by to wzięło w swoje ręce, 

wyremontowało. Nie wiem. No naprawdę grube miliony, żeby wyremontować i z zewnątrz i wewnątrz 

zbór poewangelicki. Rynek, nawierzchnia. Wyprowadzić parkingi. Tak, tutaj stanowisko rady miejskiej 

będzie, to możemy tak tutaj te parkingi wyprowadzić. Ja powiem tak, bo ostatnio byłem u pana 

Burmistrza w Osiecznej i z stoją te samochody, tak? Przebiega przez gminę Osieczna, przez rynek droga 

powiatowa i po jednej i drugiej tak jak u nas stoją te samochody i to nie jest 5, czy tam 10 samochodów. 

No jest tych miejsc parkingowych sporo. A to, że kostka, powiem tak, zaobserwowałem też jak autobus 

nakręca tak, czy jedzie do szkoły podstawowej powiem tak, no podnosi się ta kostka. Ale dobra 

wiadomość taka, mam nadzieję, że tu dzieci od 1 września będą chodziły do nowego budynku i tutaj te 

autobusy już nie będą kursowały. Jeżeli chodzi o progi zwalniające, tak jak pan mówi, na ulicy 

Kilińskiego mamy próg zwalniający, na Łopuszańskiego są wyniesione 2 skrzyżowania. Jeżeli chodzi  

o Ferrariego, tam jest jeszcze gwarancja drogi, tak? Ale nie mówimy nie. bym musiał sprawdzić do kiedy 

jest ta gwarancja drogi, bo pan mówi tutaj, panie radny, że to nie musi być już, tak? Ale mówię, 

przyjmujemy do wiadomości i jak najbardziej tutaj tak mówi pan, że to poprawi bezpieczeństwo, to tak 

jak na ulicy Poniatowskiego, co tutaj radni też zgłaszali. Czy pan przewodniczący, czy pani Grażyna 
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Dembicka, czy tutaj pan radny Kruczek, czy oczywiście pan też. Jak najbardziej o to bezpieczeństwo my 

musimy dbać, tak? Fotowoltaika, produkcja, nadprodukcja. No właśnie nie wiem. Ja nie jestem 

fachowcem. Można zaprosić, panie przewodniczący, na kolejną sesję może kogoś tutaj z firmy 

fotowoltaicznej. Jeżdżą. Wiem, że tutaj nawet dzwonią. I czy to się opłaca nie mam zielonego pojęcia. 

Powiem tak, ja mam na domu i zimą się zdziwiłem, tak? Bo to miało być wszystko za darmo, a przyniosę 

panu rachunki. Sam byłem zdziwiony. Tak ładnie mówili, że to wszystko za darmo, parę złotych. A tutaj 

no jak się okazało trochę tych pieniążków i mam z jednej i z drugiej strony. Ale mówię. Nie jestem 

fachowcem. Odpowiadam tutaj na swoim przykładzie i na własnej skórze, tak? No to ja bym miał na 

tyle.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję, panie burmistrzu. Ja tylko nawiążę jeśli mogę. Jakby pan mógł odpowiedzieć. Bo na 

interpelacje pana Piotra odnośnie progów zwalniających i nie tylko to interpelacji, ale panie burmistrzu, 

panowie burmistrzowie, czy nie można zrobić tak, bo doskonale wiemy, że jak się poprawiają warunki 

drogowe, to co się dzieje? Ludzie zaczynają szybciej jeździć. Może wreszcie zróbmy tak, że jak są 

przetargi w projekcie budowlanym, to jak teraz będziemy robić wywyższone nie progi zwalniające, ale 

wywyższone przejścia dla pieszych, wywyższone krzyżówki, żeby nie wracać do tych tematów, bo 

doskonale wiemy, że te tematy zawsze będą jak mieszkańcy poprawiają stan drogi, jest poprawiony 

stan drogi, no to wiadomo, że szybciej jeżdżą i znowu cały czas brniemy w to samo, to samo. Już od 

wielu lat jesteśmy radnymi i wiemy, że cały czas to się pojawia gdy oddajemy nowy odcinek drogi, 

prawda?  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Tak właśnie tak ja pan powiedział, przykład równania dróg, jak są dziury, mieszkańcy dzwonią, że są 

dziury, że wyrywają tam nie wiem, wahacze, teleskopy i zalewają samochód. Równamy drogę jedną, 

drugą, trzecią, czwartą, to znowu dzwonią, że się kurzy. Także za szybko jeżdżą, że policja ma stawać  

i no tak jak pan przewodniczący mówi. Poprawiają się warunki, kierowcy szybciej jeżdżą, tak? Dziękuję 

bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę jeszcze tutaj nawiązując pan burmistrz. Bardzo proszę.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Kwestia uzupełnienia. Panie przewodniczący, od jakiegoś czasu wszystkie duże inwestycje, które 

realizujemy z dofinansowaniem, czy droga do Jabłonnej, czy Mała Kłoda, czy Łopuszańskiego, 

Kilińskiego, czy też Ferrariego, czy teraz projekty na Młyńskiej Górze, wszędzie tam wcześniej były 

spotkania z mieszkańcami, z państwa radnymi i wszędzie tam było ustalane, tak? No proszę zobaczyć 

na ulicy Łopuszańskiego gdzie zostało ustalone? Mamy 2 skrzyżowania wyniesione. Ulica na Małej 

Kłodzie, tak? No pan mówi, że mamy. No dopiero to skończyliśmy. Ona jest na gwarancji, tak? Ja się 

nie denerwuję. Panie Piotrze, ja staram się zawsze mówić wyraźnie. Może nie zawsze pewne rzeczy 

skrótami myślowymi, ale nie wiem kiedy ja mówiłem o tym, że my nie robimy ogrzewania 

podłogowego. Ja mówiłem cały czas, że problem jest, że nie można ogrzewania podłogowego zrobić w 

pomieszczeniach sal lekcyjnych. I tylko o tym mówiłem. Ogrzewanie podłogowe jest na ciągach 

komunikacyjnych, korytarzach. Natomiast ogrzewanie z grzejników jest pomieszczeniach sal 

lekcyjnych. Na dowód można zobaczyć na mojego Facebooka z 24 marca. Są zdjęcia, gdzie jest i 

ogrzewanie podłogowe na korytarzach i instalacja ogrzewania grzejnikowego w salach lekcyjnych. Ja 
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też powiedziałem, że na koniec tej inwestycji poprosiłem już wykonawcę o 2 rzeczy. Żeby dokonał 

kosztorysu powykonawczego w cenach, nie wiem czy to będzie za czerwiec, czy za lipiec żebyśmy też 

wszyscy mieli świadomość, ile de facto to szkoła powinna w dzisiejszych czasach kosztować. Tak biorąc 

pod uwagę chociażby to, co chociażby dzieje się z cenami na Dużej Kłodzie. Że my, odpukać, tego typu 

sytuacji z wykonawcą nie mamy. Tak? Bo to jest zdecydowanie bardziej kosztowna inwestycja niż 

droga, którą realizuje powiat. Jeszcze jedna kwestia dotycząca budynku na Placu Zamkowym. Panie 

Piotrze, już też apeluję ileś razy, ale może przy wszystkich. Na kiedy mogę pana zaprosić, żeby pan 

przyszedł i zapoznał się z całą dokumentacją? No bo gdyby pan przyszedł, zapoznał się z całą 

dokumentacją, korespondencją i wszystkimi działaniami gminy, wszystkimi spotkaniami, łącznie ze 

spotkaniami z konserwatorem zabytków, z radcami prawnymi i wcześniejszą jeszcze na samym 

początku, gdzie mieliśmy dokumentację projektową, mieliśmy wstępną jako wspólnota mówiliśmy już 

zgodę, wspólnotą mieszkaniową przyznaną promesę kredytową bodajże w banku PKO. Natomiast 

urząd konserwatora nie wyraził zgody na podzielenie inwestycji na dwa etapy. To znaczy konstrukcja 

dachu i opapowanie, orynnowanie go, żeby zabezpieczyć ten budynek. A w jakiejś tam perspektywie 

przyszłej zrobienie dachówki. Na to też jest dokument, że nie ma zgody. To było już nie wiem, ile lat 

temu. 5-6 lat temu? Ten budynek już byłby zrobiony. Ile pism poszło do jednego, czy drugiego 

współwłaściciela, do konserwatora, czy do innych instytucji. Ba, my prosiliśmy nawet o ukaranie 

współwłaściciela. Zrobiliśmy za państwa zgodą dokumentację projektową, gdzie teraz w ratach jeden 

ze współwłaścicieli gminie zwraca część kosztów. Ale panie Piotrze, my nie możemy wydać publicznych 

pieniędzy, no szkoda, że nie ma radcy prawnego, no bo może mi pan nie wierzy, publicznych pieniędzy 

na prywatną część budynku. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Ja myślę, że na tym kończymy, tak? Ale te ad vocem do tego, tak? No to 

bardzo proszę.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, pan burmistrz jak zawsze dużo mówi, fajnie opowiada. 

Zawsze mieliśmy na wszystko zgodę, na wszystko pozwolenia, dokumentacje. Ja się pytam o konkretne 

spotkania z tą osobą. Czy spotkaliśmy się osobiście. O to mi chodziło. Jeżeli chodzi o pozwolenie, bo 

my cały czas głosowaliśmy za tym, była dokumentacja wpisana w budżecie.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Przepraszam, kilkukrotnie osobiście w Urzędzie, w Urzędzie Konserwatora Zabytków, przy świadkach 

czy ja, nie wiem, ile razy, ile razy pracownik, który jest za to odpowiedzialny, czy wcześniejszy, czy 

dzisiejszy.  

RADNY PIOTR PATEK: 

No i właśnie o to chodzi. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. A nie pan mi coś próbuje zarzucić, 

że ja nie wiem o czym mówię, albo nie wiem za czym interpeluję. Ale teraz chciałbym o zborze dwa 

słowa tylko. Bo ja kiedyś dałem przykład i jeszcze raz się zapytam. Bo to znaczy no nie zapytam, 

chciałbym dać przykład. Jest gmina Kamieniec Ząbkowicki i to już mówiłem kiedyś na komisji przy panu 

wiceburmistrzu, może znowu nie będzie pamiętał, ale myślę, że sobie przypomni. I spytałem się, też 

takie pytanie zadałem. Gmina Kamieniec Ząbkowicki wielkością i liczbie mieszkańców jest, wielkością 

nie wiem, ale liczbą mieszkańców zbliżona do gminy Rydzyna. I gmina ma Zamek Marii Orańskiej i oni 

to utrzymują, remontują, doprowadzają do użyteczności, tak? Jak oni to robią? To się pytam, jak oni to 

robią? Skąd mają pieniądze, że co roku coś. Ja nawet nie pamiętam rok temu, czy 2 lata temu był taki 
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filmik, wywiad z panem burmistrzem na tle odrestaurowanej kaplicy w środku zamku, pałacu 

przepraszam, o jest pałac. I pan burmistrz mówi, że my stopniowo remontujemy i cały czas jest coraz 

więcej atrakcji w tym naszym pałacu, żeby przyciągnąć turystów. Ja się pytam, jak oni to robią, tak? 

Bierzmy przykład z lepszych, a nie zawsze mówimy, że my mieliśmy, my możemy, my będziemy. 

Dziękuję. 

13. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLII Sesję Rady Miejskiej Rydzyny. 
Dziękuję serdecznie za przybycie i do zobaczenia, w czerwcu będzie kolejna, absolutoryjna. 

  

Przewodniczący 
Rada Miejska Rydzyny  

Roman Skiba 
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