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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XLIII/2022 

z XLIII Sesji Rady w dniu 14 czerwca 2022r.  

Obrady rozpoczęto 14 czerwca 2022r. o godz. 15:00,  

a zakończono o godz. 17:52 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Miejskiej. 

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 

Nieobecni: Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała. 

 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Witam bardzo serdecznie. Otwieram XLIII sesję Rady Miejskiej. Jest to sesja absolutoryjna. Szanowni 

Państwo skład Rady liczy 15. radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 11 radnych, co stanowi 

wymagane kworum przy którym Rada Miejska może prawomocnie podejmować uchwały. Witam 

serdecznie radnych Mady miejskiej. Witam Pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz z jego 

współpracownikami. Jest z nami Pan Skarbnik Wojciech Antoniak, Pan Sekretarz, Wiceburmistrz  

w jednej osobie pan Łukasz Bartkowiak. Witam serdecznie radcę prawnego Pana Szymona Zimnego. 

Witam serdecznie Panią kierownik Patrycję Wdowiak. Witam serdecznie oświatę, jest Pani dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Inga Kaminiarz. Witam serdecznie Pana 

Wojciecha Jędrzejczaka dyrektora Szkoły w Dąbczu, witam Panią Bogusławę Pawlik dyrektora 

Przedszkola Kolorowy Wiatraczek. Witam serdecznie dyrektora Zamku Rydzyńskiego Pana Zbigniewa 

Szukalskiego. Witam serdecznie sołtysów. Witam Panią Grażynę Baum sołtys wsi Tworzanice. Witam 

serdecznie Pana Piotra Burdę sołtysa wsi Nowa Wieś i pana Łukasza Wleklika sołtysa wsi Dąbcze. 

Witam serdecznie Pana Kornela Katarzyńskiego, który przeprowadza transmisję bezpośrednią z naszej 

sesji. Witam serdecznie Sławomira Zygnera - pracownika Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Jest z nami 

również pan Łukasz Tatarka. Witam serdecznie Pana Łukasza Wojciechowskiego redaktora rydzyna24. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję otrzymaliście porządek obrad i w tej chwili 

go odczytam. 

 
Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII 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. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy: 

1) Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy. 

2) Dyskusja nad raportem o stanie gminy. 

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum 

zaufania - druk nr 330. 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania  

 budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok: 

1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok 

wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego. 

2) Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok. 

3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia 

jednostki i objaśnieniami. 

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 

rok. 

5) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021. 

6) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok. 

7) Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  

i Gminy Rydzyna za 2021 rok – druk nr 331, 
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok – druk nr 332. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 333, 
2) zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2036 ze 

zm. – druk nr 334, 
3) zmiany Uchwały Nr XLII/320/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 maja 2022r.  

w sprawie  przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

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

terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 335, 
4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości 

gminnych położonych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 336, 
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5) nadania nazwy ulicy „Powstańców Wielkopolskich” drodze gminnej położonej  

w obrębie miejscowości Rydzyna – druk nr 337, 
6) nadania nazwy ulicy „Bzowa” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Nowa 

Wieś – druk nr 338, 
7) rozszerzenie zasięgu nazwy ulicy „Jana Kilińskiego” drodze gminnej położonej  

w obrębie miejscowości Rydzyna – druk nr 339, 
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Dąbczu, pomiędzy 

ulicami: Łącznikową, Nad Zalewem, Wierzbową oraz drogą powiatową nr 4801P – druk nr 
340, 

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w Rydzynie i Kłodzie w sąsiedztwie ul. Przemysłowej i drogi wojewódzkiej nr 309 

– druk nr 341, 
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w Nowej Wsi przy drogach powiatowych 6263P i 4800P – druk nr 342. 
9. Przyjęcie interpelacji radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

11. Zapytania i wolne głosy. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

 
Czy Państwo radni macie jakieś uwagi do tego porządku. Jeżeli. Nie widzę zgłoszeń, więc przystępujemy 

do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Informuję Wysoką Radę, że 

dzisiejsza sesja będzie procedowana według porządku, który przedstawiłem. 11 głosów za.  

 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

 

3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII Sesji Rady Miejskiej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do przyjęcia protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej. Protokoły były wyróżnione  

w biurze Rady. Jako przewodniczący nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Proponuję przyjąć je bez 

odczytywania. Jeżeli tak to przechodzimy najpierw głosowanie nad protokołem z XLI sesji. Proszę  

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Informuje Wysoką Radę że protokół z XLI sesji został przyjęty 

jednogłośnie 11 głosami za. I również to samo protokół z XLII sesji. Proszę o podniesienie ręki  

i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Protokół XLII sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej..  

 
Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
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Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

 

Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej..  

 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

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. Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy. 
 

1) Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy. 
 

Burmistrz MiG pan Kornel Malcherek poinformował, że raport został szczegółowo przedstawiony 

Radzie Miejskiej na poniedziałkowym wspólnym posiedzeniu Komisji. Został również opublikowany na 

stronie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba poinformował, że na podstawie art. 28 aa ust. 7 ustawy  

o samorządzie gminnym nikt z mieszkańców nie złożył pisemnego zgłoszenia o zamiarze zabranie głosu 

w dyskusji. O takiej możliwości mieszkańcy byli poinformowani poprzez stronę internetową Urzędu. 
 

2) Dyskusja nad raportem o stanie gminy. 
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Przewodniczący Rady pan Roman Skiba otworzył dyskusję nad raportem o stanie gminy. Jednocześnie 

poinformował, że temat raportu był szeroko omówiony i dyskutowany na wczorajszym wspólnym 

posiedzeniu Komisji.  

 
W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady pan Roman Skiba zamknął 

dyskusję nad raportem o stanie gminy. 

 
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum 

zaufania - druk nr 330. 
 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.  
Uchwała został podjęta 10 głosami za przy 1 głosie przeciw. 
 
Uchwała przyjęła Nr XLIII/326/2022. 
 
Wyniki głosowania 

TAK: 10, NIE: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (10) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIE (1) 

Piotr Patek 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  

za 2021 rok: 
 
1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok 

wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego. 
 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba poprosił Burmistrza Miasta i Gminy o przedstawienie 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego. 

Burmistrz MiG pan Kornel Malcherek powiedział, że budżet 2021 roku został zrealizowany na wysokim 

poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość 

nominalną ponad 57,4 mln złotych, a wydatki ponad 59,6 mln złotych. Był to kolejny bardzo dobry rok 

w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2021 r. wyniosły 57,4 mln złotych i były tylko  

o 3,5 % niższe niż w 2020 roku. Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną 

otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  

w porównaniu do roku 2020 wzrosły o 3,21% i wyniosły 10,6 mln złotych. Dla porównania w 2020 roku 

wpływy z tego tytułu wyniosły 10,3 mln złotych, a w 2019 r. - 9,2 mln złotych. Wydatki w 2021 r. 
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wyniosły 59,6 mln złotych i były wyższe o 17,4 % niż w 2020r. Analiza realizacji wydatków budżetowych 

wskazuje, że 21,1% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 12,6 mln złotych. Inwestowano  

w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury oświatowej, społecznej, drogowej i ochrony środowiska.  

A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 18,2 mln 

zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 30,3%. 

Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie było zadanie „Przebudowa  

i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie” Gmina na to zadanie zaplanowała łącznie 16,6 

mln zł rozłożone na lata 2021-2022. W 2021r. zaplanowano kwotę 6,6 mln zł. Gmina w 2020r. 

otrzymała ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych - uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) kwotę 6 mln zł., w związku ze 

złożonym wnioskiem o dofinansowanie we wrześniu 2020 r., na zadanie w 2021 r. wydatkowano kwotę 

6,1 mln złotych. W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków 

bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Największymi inwestycjami drogowymi była 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” oraz „Przebudowa dróg gminnych ul. T. 

Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie” łącznie te zadania wyniosły prawie 4 mln zł. Na pierwsze 

zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,2 

mln zł (po wykonaniu zwróciła Gmina kwotę 16,2 tys. zł) i zakończyła zadanie w pierwszym półroczu 

ub.r. i poniosła nakłady  w wysokości 2,22 mln zł. Na drugie zadanie Gmina otrzymała z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg dotację  w wysokości 847,8 tys. złotych (po wykonaniu zadania zwróciła kwotę 

27,4 tys. zł) a wydatki wyniosły 1,76 mln zł. Gmina kontynuowała współpracę z Powiatem Leszczyńskim, 

w oparciu o nią wykonano dwa zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, budowę chodnika w m. 

Maruszewo i m. Robczysko. W tym celu zawarte było porozumienie, co do finansowana tych zadań.  

Na chodnik w Maruszewie udzielono pomoc finansową w kwocie 50 tys. złotych, a w m. Robczysko 25 

tys. zł. Powiat Leszczyński w styczniu br. złożył stosowne rozliczenie otrzymanych kwot pomocy 

finansowej. Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na 

drogach gminnych. W 2021 r. na rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały przebudowy dróg 

gminnych m.in. w Rydzynie ulice: Ferrariego i Kilińskiego – II etap – zadanie w ubr. zostało zakończone  

w kwocie 671 tys. złotych, w Kłodzie (dz.687/30 i dz. 687/7) – w kwocie 37,9 tys. zł, w Nowej Wsi –  

w kwocie 49,7 tys. zł. oraz chodnik w m. Kłoda – 9,4 tys. zł. Zadania te ujęte są w zadaniach 

jednorocznych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

w m. Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki, Jabłonna 

oraz Tarnowa Łąka za kwotę 640 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze 

środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 224,1 tys. złotych 

(zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa wielkopolskiego). Gmina realizowała 

zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 322,3 tys. zł. W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano 

kwotę 132 tys. złotych na trzy zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej. Zrealizowane zadania obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu do zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego oraz 

hydraulicznego sprzętu do ratowania technicznego, a także budowę monitoringu w Gminie Rydzyna. 

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną  

i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 18,7 mln złotych tj. 31,4% ogółu wydatków budżetowych. 

Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 17,3 mln złotych. Koszt zadań 

z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,4 mln 

złotych. W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do 

dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,482 mln 
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złotych z czego 1,2 mln zł. na spłatę pożyczek i kredytów. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 

10,7 mln złotych w tym 2,6 mln złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych oraz 8,0 mln zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody wynosiły 1,482 mln złotych i zostały 

wykonane w wysokości 1,482 mln złotych, z czego 1,2 mln złotych na spłatę obligacji komunalnych oraz 

282 tys. złotych są to rozchody na inne cele. Kwota rozchodów na inne cele pochodzi ze środków  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Ministerstwa Edukacji i Nauki na Laboratoria 

Przyszłości. Dużym sukcesem 2021 r. Gminy Rydzyna było otrzymanie dofinansowanie na 2 projekty  

w ramach Rządowego Programu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych. Pierwszy z nich 

pn.; „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu” kwota dofinansowania: 

6.500.000,00 zł, udział własny gminy: 1.500.000,00 zł, przewidywana wartość inwestycji: 8.000.000,00 

zł. Inwestycja ma objąć przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne 

skrzydło: w tym 6 sal lekcyjnych, sale komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, 

sanitariaty – całość z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Drugi z nich pn.: „Budowa nowej stacji 

uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami 

głębinowymi”, kwota dofinansowania: 3.500.000,00 zł, udział własny gminy: 500.000,00 zł, 

przewidywana wartość inwestycji: 4.000.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji ma być modernizacja stacji 

uzdatniania wody w Dąbczu oraz w Kłodzie wraz z budową studni głębinowych z wód podziemnych  

z utworów neogeńskich. Zadanie obejmuje również budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz  

z dwoma studniami głębinowymi z utworów czwartorzędowych w obrębie geodezyjnym Kłody. Oba 

zadania zostały w ujęte do realizacji w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rydzyna na lata 2022-

2036. 

Na zakończenie Burmistrz przedstawił kluczowe zagadnienia związane z informacją o stanie mienia 

komunalnego. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba podziękował Burmistrzowi za informację. 

 

2) Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za 2021 rok. 

 

W imieniu Przewodniczących komisji branżowych Przewodniczący Rady pan Roman Skiba 

poinformował, że wszystkie opinie Komisji są pozytywne i będą stanowiły załącznik do protokołu.  

 

3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia  

i objaśnieniami. 
 

Skarbnik Miasta i Gminy pan Wojciech Antoniak w imieniu Burmistrza odczytał Uchwałę Nr SO-

12/0954/169/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  

26 kwietnia 2022r. w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna 

za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. 

 

OPINIA POZYTYWNA. 
 

Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
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4) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 
2021 rok. 

 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady pana Jana Nawrotkiewicza. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jana Nawrotkiewicz odczytał wniosek Komisji wraz  

z uzasadnieniem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi i wydanie pozytywnej opinii o wykonaniu 

budżetu Miasta i Gminy za 2021 rok. 

 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

5) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba odczytał Uchwałę Nr SO-12/0955/22/2022 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2022r. w sprawie: wyrażenia 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021. 

 

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ – WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ 
RYDZYNY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY RYDZYNA Z 
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021r. ZOSTAŁ NALEŻYCIE UZASADNIONY. 
 

Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 
6) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  

za 2021 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok. Jednocześnie poinformował, że bardzo szczegółowo 

sprawozdanie było rozpatrywane na poniedziałkowym wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytał, czy 

ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. 

 

Głosów w dyskusji nie było. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zamkną dyskusję.  

 
7) Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  

i Gminy Rydzyna za 2021 rok – druk nr 331. 
 
Przewodniczący Rady pan Roman Skiba odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.  
Uchwała został podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
 
Uchwała przyjęła Nr XLIII/327/2022. 
 
Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
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Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok – druk nr 332. 
 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.  
Uchwała został podjęta 10 głosami za przy 1 głosie przeciw. 
Uchwała przyjęła Nr XLIII/328/2022. 
 
Wyniki głosowania 

TAK: 10, NIE: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (10) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIE (1) 

Piotr Patek 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

Burmistrz MiG pan Kornel Malcherek wyraził podziękowania Radzie Miejskiej za zatwierdzenie 

sprawozdania oraz udzielenie absolutorium. Burmistrz podziękował radnym za życzliwe słowa, ale 

również za konstruktywną krytykę. Dalej Burmistrz złożył podziękowania sołtysom, dyrektorom szkół  

i przedszkola, dyrektorom gminnym jednostek organizacyjnych, a także kadrze kierowniczej oraz 

pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. 

 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba złożył  Burmistrzowi Miasta i Gminy panu Kornelowi 

Malcherkowi gratulacje i życzył mu dalszych licznych sukcesów oraz dobrej współpracy z Radą Miejską 

Rydzyny. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 333. 
 
Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

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

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrała radna Pani Grażyna Dembicka, pan Sołtys Piotr Burda, 

Skarbnik MIG pan Wojciech Antoniak oraz Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak. Przebieg 

dyskusji szczegółowo obrazuje transmisja z Sesji Rady zamieszczona wraz z protokołem na stronie 

internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami za przy 1 

głosie wstrzymującym. Uchwała przyjęła Nr XLIII/329/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 10, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (10) 

Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr 

Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grażyna Dembicka 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

2) zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2036 ze 
zm. – druk nr 334. 

 
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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/330/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 
3) zmiany Uchwały Nr XLII/320/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 maja 2022r.  

w sprawie  przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na 
terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 335. 

 
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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/331/2022. 
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Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 
4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości 

gminnych położonych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 336. 
 

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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/332/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

5) nadania nazwy ulicy „Powstańców Wielkopolskich” drodze gminnej położonej w obrębie 
miejscowości Rydzyna – druk nr 337. 

 

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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/333/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 
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NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

6) nadania nazwy ulicy „Bzowa” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś 
– druk nr 338. 

 
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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/334/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 
7) rozszerzenie zasięgu nazwy ulicy „Jana Kilińskiego” drodze gminnej położonej  

w obrębie miejscowości Rydzyna – druk nr 339. 
 
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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/335/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Dąbczu, pomiędzy 
ulicami: Łącznikową, Nad Zalewem, Wierzbową oraz drogą powiatową nr 4801P – druk nr 
340. 
 

Projekt uchwały przestawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak.  
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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 11 radnych. Uchwała została podjęta 10 głosami za przy 1 głosie 

wstrzymującym. Uchwała przyjęła Nr XLIII/336/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 10, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (10) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Marek Pietrzak 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w Rydzynie i Kłodzie w sąsiedztwie ul. Przemysłowej i drogi wojewódzkiej nr 309 – 
druk nr 341. 

 
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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/337/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w Nowej Wsi przy drogach powiatowych 6263P i 4800P – druk nr 342. 

 

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 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIII/338/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 11, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

TAK (11) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (4) 

Agnieszka Kasprowiak, Marcin Pierzchała, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

9. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Zakończyliśmy 8 punkt dzisiejszego porządku. Przychodzimy do punktu 9 - przyjęcie interpelacji 

radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie interpelacje, radnego Piotra Patka i radnego Jana 

Nawrotkiewicza. 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: 

Przechodzimy do punktu 11. zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę o zgłoszenie się do dyskusji. Proszę 

bardzo. Już widzę zgłoszenie. Pan radny Piotr Patek, proszę bardzo udzielam głosu.  

RADNY PIOTR PATEK: 
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Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo rozpocznę od interpelacji. Wczoraj nie 

mogłem być na komisji, złośliwość rzeczy martwych. Pan Skarbnik praktycznie odpowiedział mi na moją 

interpelację. I to tak przypomnienie, dlaczego została ta interpretacja złożona, bo nie mogłem być na 

Komisji Wspólnej po prostu. I pan Skarbnik dzisiaj odpowiedział na tą interpelację. I teraz chciałbym 

zacząć troszeczkę inaczej. Panie Przewodniczący, jak już jestem przy mikrofonie to też chciałbym bardzo 

pogratulować Pani Boguni Pawlik za wybór ponowny i Panu Wojciechowi Jędrzejczakowi. Następna 

sprawa też. Bardzo chciałbym podziękować Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej pani Sylwii Hauzie 

zaproszenia na imprezę związaną z 50-leciem nadania imienia szkole 17 Pułku Ułanów, jak również za 

podziękowania, które otrzymałem. A tak na marginesie również jestem absolwentem tej szkoły. Z panią 

kierownik Ingą skończyliśmy ją w 82, trochę dawno, ale byliśmy również absolwentami. Teraz wracam 

do tematu interpelacji i rozpocznę od spraw z Eneą, bo złożyłem interpelacje w sprawie stanu 

technicznego słupów betonowych, znajdujące się w moim okręgu wyborczym, to znaczy chodzi mi o to, 

że kruszeje beton, spadają odłamki, z betonu wystają druty. I tak jak słucham jak pan Skarbnik mówi, 

pan Wiceburmistrz, że pismo zostało skierowane do Enei to nie wiem, w którym roku ta realizacja 

będzie, bo chodzę na spacery po Rydzynie. I tak przeszedłem się również po mieście i tych słupów 

troszeczkę się nazbierało do wymiany, które naprawdę jeszcze troszeczkę i będą zagrażać 

bezpieczeństwu mieszkańców. A ja pamiętam na Osiedlu Młyńska Góra. Mieszkam tam od 82 roku. 40 

lat i słup, który stoi koło mnie i tamte kilka słupów na ulicach po kolei: Pułaskiego Prusa, Bema to już 

stały, a ja tam mieszkam już 40 la.t To pytam - nie nadają do wymiany? Naprawdę może się stać coś 

niedobrego i dla mieszkańców i dla parkowanych tam samochodów, gdzieś coś spadnie, ktoś kogoś 

uszkodzi. Następna sprawach związana z tymi ścieżkami, o które bez przerwy też interpeluję. No myśl, 

że wreszcie może jest światełko w tunelu, gdzie się zaświeci i zostanie to zrobione. Chodzi mi o ścieżkę 

na odcinku Augustowo do ronda w Kaczkowie. Naprawdę tam ten stan tego odcinka jest fatalny, a ja 

już kilkanaście razy to powtarzałem - zagrażający bezpieczeństwu biegaczy, rowerzystów, ludzi, którzy 

jeżdżą na rolkach. Nierówności, zapadnięta kostka. Ja tak siedziałem i tak sobie słuchałem o tym 

wszystkim. Ja wiem, ile ja już mówię o tej ścieżce. Jestem drugą kadencję radnym tj. 8 lat. Ja wiem, że 

to jest 8 lat, jak nie dłużej, bo my nic z tym nie robimy i tylko albo wysyłamy gdzieś pisma, albo że 

przyjęliśmy to i jest to do naprawy, że trzeba to zrobić, ale nic z tym nie robimy. To samo jest ze ścieżką 

Dąbcze - Rydzyna. Ktoś może jak jeździ z samochodem powie, że co ten radny mówi, ale proszę się 

przejść - zapadnięte włazy studzienek, zapadnięta kostka i to jest też niebezpieczeństwo dla 

korzystających z tych ścieżek. Bezpieczeństwo chyba dla nas jest najważniejsze i myślę, że ktoś pójdzie 

po rozum do głowy i naprawdę stwierdzi, że coś trzeba zrobić i po prostu naprawić, żeby było 

bezpieczne, funkcjonalne i nie zagrażało przede wszystkim, jeszcze raz się powtórzę bezpieczeństwu 

mieszkańców. Następna sprawa. Może ktoś powie, że radny cały czas to samo, radny cały czas się 

przyczepia, radny nie chce odpuścić tematu. No nie mogę odpuścić tematu, Chodzi o kanalizację 

sanitarną na Alei Sułkowskiego. Ja rozumiem, trzeba jakoś odpowiedzieć, ja to rozumiem, ale no 

powołujemy się na odpowiedzi, które dostałem w 2019 roku. Od tego czasu mijają już 3 lata. Ja 

uważam, że nie możemy tak odpowiadać. A jak wiemy, musimy coś zrobić z tą sprawą, bo trzeba to 

zrobić i my to przesuwamy w czasie, a  to nic nie daje, bo inwestycja i tak będzie musiała być 

zrealizowana, bo żyjemy w XXI wieku. Tak sieć kanalizacyjna jest dwa kroki dalej. Ja uważam, że nie 

może tak być i będę o to interpretował i to co pan Skarbnik i pan Wiceburmistrz mówi, że trzeba 

pohamować apetyty. My reprezentujemy mieszkańcy i też trzeba powiedzieć, że dla bezpieczeństwa  

i normalnego funkcjonowania mieszkańców będę je składał. No i składam w imieniu mieszkańców, ale 

ja sam też to widzę.  A teraz sprawa, żeby tak nie być gołosłowny, bo nie że się uparłem i po raz kolejny 

panu Burmistrzowi nie dałem absolutorium. To nie, że się uparłem, czy go nienawidzę, czy nie lubię, nie 

o to chodzi. Ja sobie przygotowałem w skrócie dlaczego tak, bo ostatnio też o tym powiedziałem. Te 

sprawy powracają. Ja rozumiem, że od razu będzie odpowiedź, że my nie mamy pieniędzy, ale te sprawy 

Inwestycyjne czekają nas i to musimy zrobić. I taki gorący temat, bo ja składałem interpelacje związane 
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z budynkiem przy boisku, ze zborem, i właśnie o to, o te obiekty mi chodzi. Tylko powiem tyle, jesteśmy 

miastem, pomnikiem historii, zobowiązuje nas coś. Ja tylko chcę przypomnieć, że to Rydzyna i te zabytki 

nie są takie lokalne, to jest dziedzictwo narodowe. My jesteśmy pomnikiem historii i to jest dziedzictwo 

kulturowe naszego kraju i to co kiedyś mówiłem, te budynki przetrwały powstania, wojny, ale naszych 

rządów, jak tak dalej pójdzie to nie przetrwają. Następna sprawa z tym samym związana, a chodzi  

o wygląd naszego rynku Chodzi mi o nawierzchnię rynku, Ile razy już była o tym mowa, o wypadających 

kostkach, zarośniętych trawa i znowu to samo się robi. Jak kiedyś przyrównałem to do pola golfowego, 

rozumiem, że fajne mamy pomysły, że kostka się rusza, a w weekendy będziemy udostępniać pół rynku 

na pole golfowe, będziemy wyciągać kostki i turyści będą mogli sobie pograć. No tak nie może być, to 

nawet nie przystoi miastu będącemu pomnikiem historii, żeby tak wyglądała nawierzchnia rynku. 

Następna sprawa związane z bezpieczeństwem. Ile razy mówiłem o doświetleniu przejść dla pieszych, 

ja wiem, że od razu jest odpowiedź, że to jest droga powiatowa. Tak, ale ta droga  jest ulicą w naszej 

gminie - dusimy powiat albo współpracujemy. Ja tyle razy proponowałem, żeby przejść się w okresie 

zimowym lub jesienno-zimowym i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ja byłem świadkiem, jak na ulicy 

Wolności ktoś przechodził przez pasy i samochód by go potrącił. I samochód ja tylko powiem, że nie 

przekraczał szybkości, to znaczy nie wiem, nie mam radarów w oczach, ale nie jechał z szybkością na 

przykład 60, 70 czy 80 km. Po prostu tego pana nie widział, bo ten pan był ubrany na czarno i go nie 

było widać. Następna sprawa to ruch okrężny, ja nie wiem dlaczego wymyślamy, gdyż ja daję przykłady 

Rawicza, Ponieca, Krobi i mówimy, że tam jest inaczej. Okna Urzędu wychodzą na rynek i można sobie 

popatrzeć, co tu się dzieje. Jedni stosują się do reguły prawej ręki drudzy do znaków. Jest tam znak 

ustąp i jest takie zamieszanie, że na końcu jeden drugiemu zajeżdża drogę. Ja byłem świadkiem, że pan 

jechał i uderzył naszą policję, bo myślał że jest na rondzie… 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przepraszam, ja tylko muszę odnotować, pan Przewodniczący Marcin Urbanowicz składa wniosek  

o opuszczenie sali, więc dlatego informuję, żeby w protokole było taka informacje. Dziękuję.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Nasz radiowóz by uderzył w samochód, ja byłem świadkiem, bo widziałem. Ja też już dałem swój 

przykład. Jechałem tym moim malutkim Peugeotem, a kierowca w Audi Q7 jak mi przed nosem 

przejechał, a  jakby uderzył mi w bok, to leżę, mnie po prostu przewrócił tak to jest siła. I też nie 

przekroczył szybkości, raczej byłaby to wielkość auta i jego siła. I tak to funkcjonuje. Uczmy się od 

lepszych. Następna sprawa związana z bezpieczeństwem parkowania. Samochód na samochodzie, jak 

to wygląda, jeden drugiego zostawia. W ogóle jak ja to widzę to normalnie głos odbiera i tylko zamknąć 

oczy. Nie upieram się przy tych parkomatach, ale naprawdę albo dobrze oznakować i niech nasza 

policja zafunkcjonuje tak, jak naprawdę powinna funkcjonować. Ja nie mówię, że karać mandatami. 

Nie, wystarczy upomnienie, rozmowa. Chodzi tu o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy chodzą po 

rynku, dzieci i wszystkich po kolei, bo to jest strefa zamieszkania i wiemy, że powinna obowiązywać nas 

prędkość do 20 km na godzinę. I będę składał te interpelacje, bo to musimy rozwiązać. Jeszcze chciałem 

wrócić do tematu rynku i naszych donic. Ile one mają lat? Ja nie chcę przypominać, bo to nie wiem, czy 

pan Wiceburmistrz nie zapewniał, jeśli się nie mylę na sesji wyjazdowej w Robczysku. Jeżeli dobrze 

pamiętam w pierwszej kadencji ja mówiłem, że one są popękane, a pan Burmistrz powiedział - piszemy 

do producenta i je wymieni. Można prosić panie Burmistrzu ad vocem, bo może  coś mylę.  

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Producent ich nie wymienił tylko przywiózł nowe, ostatecznie zostały jedne i drugie.  

RADNY PIOTR PATEK: 
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Potwierdzam. No dziękuję i tak na koniec, żeby już nie przedłużać, bo będzie, że Patek znowu gada i 

gada to samo, dlaczego to absolutorium. To jeszcze bym wszystko przełknął, to jeszcze było do 

zaakceptowania, że gdzieś o tym mówimy na sesjach, interpelujemy, rozmawiamy na komisjach, ale 

najbardziej mnie zbulwersowała sprawa wyboru dyrektora szkoły. No jak można nie wybrać dyrektora, 

komisja wybiera dyrektora. Ja rozumiem, ktoś ma jakieś uprzedzenia, ale jakie motywacje wiązały się z 

twierdzeniem, że ta pani sobie nie da rady. No to tak samo, jakby ktoś powiedział, Patek jesteś radnym, 

ale ty sobie nie dasz rady, po co ty tam idziesz, jak ty sobie nie dasz rady. Tak nie możemy robić. Nie 

mówię, że nie można, ale motywujmy to konkretnie, a nie, że pani sobie nie da rady, bo szkoła jest 

rozrzucona po mieście i mieści się w 4 czterech budynkach. No co to jest za motywacja. Umotywowanie, 

dlaczego nie została dyrektorem. Ta pani była jeżeli dobrze wiemy wicedyrektorem w jakiej szkole w 

Lesznie. To już był cios taki poniżej pasa, ktoś zostaje na coś wybrany, coś przedkłada, coś chce zrobić, 

przez komisję jest wybrany i my go nagle nie powołujemy. To ja proponuję, po co zmieniać dyrektora 

mógł zostać stary tak, bo był taki świetny, nie wiem… i na koniec jeszcze. Teraz z innej beczki inny temat, 

bo o ilu imprezach tutaj mówimy, ale chciałem się zwrócić do Pana Sławka Zygnera, który zorganizował 

bieg dla chorej Zuzi, oddaje serce i zaangażowanie. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś radnych, żeby jeszcze zabrać głos ktoś?. Ktoś się zgłasza. Nie widzę. 

Panie burmistrzu proszę o odpowiedzi jeśli można.  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo przyjmuje głos w dyskusji. Panie radny ja się 

nie obrażam, że pan głosował przeciwko absolutorium, więc problemu nie ma. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak, na wszystkie, dobrze no to bardzo dziękuję. Szanowni Państwo jeżeli nie ma, to zgłaszał się jeszcze 

sołtys Nowej Wsi pan Piotr Burda. Bardzo proszę. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Wiceburmistrzu, Szanowni Goście, pozwoliłem sobie 

zabrać głos, aczkolwiek po wczorajszym spotkaniu z Wiceburmistrzem to dlatego jestem bardzo 

zadowolony, że taka rozmowa się odbyła. Moje wystąpienie dzisiaj będzie tak powiem troszkę inne  

i może nawiązując do tego absolutorium, które dostał pan Burmistrz. Także też gratuluję i ten temat 

rozumiem tak bym bardzo chciał zakończyć pozwól, żeby nie psuć atmosfery - bardzo się cieszymy, ja 

też chciałem się pochwalić. Nowa Wieś, jako młoda grupa, która tworzy Wielkopolską Odnowę Nowej 

Wsi uzyskała 50 tysięcy dofinansowania od Marszałka z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Nikt 

może nie wierzył, że ta grupa to uzyska. Także tym bardziej chciałem pogratulować i podziękować 

osobom, które tworzą tą grupę oraz mieszkańcom, którzy zaufali tej grupie i pomimo tylu przeszkód  

i pomimo swoich obowiązków znaleźli czas na to, żeby jeździć na szkolenia, żeby stworzyć Strategię dla 

Nowej Wsi. Udało się nam to, że tak powiem jesteśmy mile zaskoczeni, i jeszcze raz dziękuję 

mieszkańcom i bardzo się z tego cieszymy. Dostałem informację pół godziny temu, że oprócz tego też 

dostaliśmy kolejne dofinansowanie spoza gminy, nieduże 2000 zł,  ale dostała je młodzież i to też jest 

przeznaczone na plac zabaw dla Nowej Wsi. To było związane z filmikiem może Państwo widzieli  

o Nowej Wsi, także też mamy kolejne dofinansowanie, także też gratuluję młodzieży. To się nazywa 

Eksplozja Młodzieżowej Inicjatywy. Tutaj Burmistrz powiedział, że jedziemy na jednym wózku i tutaj ja 

widzę, że Nowa Wieś akurat nie jedzie, my jesteśmy obok tego wózka, bo tutaj coś było nie wiem może 

spytać się Pana Przewodniczącego, czy na tej wczoraj komisji był nasz radny z Nowej Wsi? 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Więc jest chyba po operacji. Tak więc nie mógł być, jest zaświadczenie lekarskie na to.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Nie o to chodzi tylko o to, że jako tutaj mieszkańcy jesteśmy pokrzywdzeni, bo nie mamy tutaj w radzie 

gminy swojego reprezentanta i to co słyszałem i zrozumiałem, że była jakaś tam burzliwa ta sesja po 

zmianie i chyba to było też o Nowej Wsi. Ja chcę zaznaczyć, że do tych 50 000, które dostaliśmy od pana 

Marszałka dochodzi 30 000 zł z funduszu sołeckiego Oprócz tego dochodzi kolejne bodajże 30000 zł 

jako wkład własny mieszkańców. Sumując to około 100 000 zł powiedzmy przekazuje to Sołectwo, czyli 

zamiast mieszkańcy być nagrodzeni  to, za że się tak powiem udzielają, że pracują dla dobra. A są 

bardzo aktywni. Muszę powiedzieć, że być sołtysem mieszkańców Nowej Wsi to dla mnie jest zaszczyt, 

bo nigdy się nie zdarzyło, aby odmówili jak ktoś jest potrzebne do zrobienia. Może nie każdemu pasuje 

w ten dzień czy coś takiego, zawsze na inny termin ktoś inny, ale nigdy się zdarzyło, żebym potem został 

sam. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy to jest tam grupa rolników ambitnych. Oni pracują 

na swój że tak powiem rachunek, a jeszcze oprócz tego znajdują czas na pracę społeczną, to nieraz jak 

remontowali kuchnię w świetlicy to przychodzili po 20:00 po 22:00 pracowaliśmy do dwudziestej 

czwartej i teraz tutaj się okazuje, że jakieś debaty tam na komisji były. I jeśli mógłbym prosić na 

przyszłość, bo tutaj nie możemy liczyć ze strony radnego na wsparcie, bo albo choruje albo tam nie 

może być. A w ogóle kilka razy prosiłem o różne rzeczy. Niestety bez żadnego efektu. To jeśli by można 

było jeszcze jedną sprawę, jeśli coś dotyczyły Nowej Wsi to prosiłbym tutaj od pani Patrycji o jakąś 

informację. Ja bardzo chętnie bym przyjechał, bo wiele rzeczy można sobie wytłumaczyć, powiedzieć 

zrozumieć, tak jak wczoraj rozmawiałem z panem Wiceburmistrzem i to dużo rozwiązuje i tutaj bym w 

tym kontekście, bym prosił o informację. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Może tylko nawiąże, bo ja podpisuję również zaproszenia dla dyrektorów Ta informacja jest 

wyszczególniona jakie uchwały są procedowane i jest informacją, kiedy jest sesja i zawsze dzień przed 

sesją o 15:00 - to jest stała taka data, jest Komisja Wspólna, więc jakby pan na przykład dostał tydzień 

wcześniej zaproszenie wraz z porządkiem obrad i jest informacja, że jest coś o Nowej Wsi to wtedy 

można spokojnie w ciemno oczywiście będzie pani Patrycja wysyłała, ale zawsze dzień przed sesją jest 

komisja Wspólna o 15:00  Dziękuję Panie Sołtysie, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? 

Innych głosów nie było. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLIII Sesję Rady Miejskiej Rydzyny. 

Dziękuję serdecznie za przybycie. 

Przewodniczący 
Rada Miejska Rydzyny  

Roman Skiba 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


