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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XLV/2022 

z XLV Sesji Rady Miejskiej Rydzyny  w dniu 9 sierpnia 2022  

Obrady rozpoczęto 9 sierpnia 2022 o godz. 15:00, 

a zakończono o godz. 16:37 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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: Grażyna Dembicka, Marcin Pierzchała, Marcin Otto. 

 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA otworzył obrady XLV Sesji Rady Miejskie Rydzyny. 

Poinformował, że w Sesji uczestniczy 12 radnych na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady 

Miejskiej. W związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący Rady 

powitał radnych, Wiceburmistrza Miasta i Gminy pana Łukasza Bartkowiaka oraz Skarbnika Miasta  

i Gmin Pana Wojciecha Antoniaka. Powitał również wszystkich przybyłych gości, w tym dyrektorów 

jednostek organizacyjnych gminy, placówek oświatowych oraz sołtysów Gminy Rydzyna. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poinformował radnych, że wraz z zaproszeniem na dzisiejszą 

Sesję otrzymali porządek obrad dzisiejszej Sesji, który odczyta. 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna – druk nr 344, 

2) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2022/2023 – druk 

nr 345, 

3) zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  

i  przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci  

6-letnie i młodsze – druk nr 346, 

4) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 347, 

5) 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 2022-2038 ze zm. 

– druk nr 348, 

6) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu 

na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 75/3  

   o powierzchni 0,2191 ha, położonej w Rydzynie dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi 

księgę wieczystą nr PO1L/00061083/0 – druk nr 349. 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

9. Zapytania i wolne głosy. 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

 
Przewodniczący Rady zapytał, czy Państwo radni mają jakieś uwagi do tego porządku. Jeżeli nie to 

przystępujemy do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy jednogłośnie 12 głosami 

za przyjęli proponowany porządek obrad. 

 
Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady Miejskiej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poinformował, że protokoły były wystawione  

w biurze Rady. Jako Przewodniczący nie wnosi do nich zastrzeżeń. Proponuje przyjąć je bez 
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odczytywania. Następnie przystąpił do głosowania. W pierwszej kolejności Protokołu Nr XLIII/2022,  

a następnie Protokołu Nr XLIV/2022. Oba zastały przyjęte jednogłośnie 12 głosami za. 

Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

 

Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

 

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 Wiceburmistrz Miasta i Gminy Rydzyna pan Łukasz Bartkowiak. 

Informacja w załączeniu protokołu 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zmiany Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna – druk nr 344. 

 

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. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLV/340/2022. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

 

2) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2022/2023 – druk 

nr 345. 

 

Projekt uchwały przestawiła Kierownik Referatu Organizacyjnego pani Patrycja Wdowiak. 

 

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 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLV/341/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

3) zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  

i  przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli 
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przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci  

6-letnie i młodsze – druk nr 346. 

 

Projekt uchwały przestawiła Kierownik Referatu Organizacyjnego pani Patrycja Wdowiak. 

 

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 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLV/342/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

 

4) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 347. 

 

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 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLV/343/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

5) 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 2022-2038 ze 

zm. – druk nr 348. 
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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 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLV/344/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

 

6) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności 

przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 75/3  

o powierzchni 0,2191 ha, położonej w Rydzynie dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi 

księgę wieczystą nr PO1L/00061083/0 – druk nr 349. 

 

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 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLV/345/2022. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 12, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

TAK (12) 

Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Grażyna Dembicka, Marcin Otto, Marcin Pierzchała 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poinformował, że zakończył się pkt 8 dzisiejszego porządku 

obrad. Przychodzimy do punktu 9 - przyjęcie interpelacji radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie 
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interpelacje, radnego Piotra Patka i radnego Marcina Otto. Pan Przewodniczący Marcin Urbanowicz 

przedstawi w tej chwili te zgłoszenia. 

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

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poprosił Wiceburmistrza pana Łukasza Bartkowiaka o zajęcie 

głosu. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK powiedział, że odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 

poprzedniej sesji zostały udzielone na piśmie.  

9. Wolne wnioski i informacje. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poprosił o zgłoszenie się do dyskusji.  

W dyskusji wzięli udział: 

- Pan Piotr Patek – radny Rady Miejskiej Rydzyny,  

- Piotr Burda – Sołtys Wsi Nowa Wieś. 

Odpowiedzi na składane pytania udzielił Wiceburmistrz Miasta i Gminy Rydzyna pan Łukasz 

Bartkowiak. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Otwieram dyskusję. Proszę o zgłoszenia. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Jest zgłoszenie. 
Pan Radny Piotr Patek. Bardzo proszę udzielam głosu. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście takie pytanie się nasuwa 
troszeczkę inaczej może rozpocznę, może nie od interpelacji, tylko od wyników egzaminów. Ostatnio 
byliśmy w innych humorach, była krytyka i tak ogólnie co nagle się stało? Widzę że wstąpił nowy duch 
w Kadrę Nauczycielską. Bardzo im za to dziękuję, za ich wysiłek, bo to jest ciężka praca. Uczniom  
i oczywiście rodzicom za zaangażowanie, bo wiadomo, że szkoła uczy, ale jeszcze w domu też trzeba 
troszeczkę doczytać, rozszerzyć te wiadomości. Jeszcze raz gratulacje dla całej Kadry Nauczycielskiej za 
piękne wyniki i myślę, że taki poziom zostanie utrzymany. Teraz chciałbym się odnieść do interpretacji, 
które ostatnio złożyłem. To znaczy, to było kiedy? 14 czerwca jak była Sesja i dostałem odpowiedzi, ale 
takie niektóre przemyślenia jeszcze się tu nasuwają gdy czytam do odpowiedzi, to gdzieś tam jeszcze 
jakieś sprawy chciałbym dopytać i otrzymać konkretnie odpowiedzi. Pierwsze interpelacja była 
związana z dachem na budynku na ul. Stanisława Leszczyńskiego. Wnioskowałem, że pogarsza się stan 
dachu i potrzebny jest remont. Dostałem, no można powiedzieć wyczerpującą odpowiedź, ale ja mam 
takie pytanie jeszcze do odpowiedzi może. Ja rozumiem, że dokumentacja jest. Nie mamy 
zaplanowanych pieniędzy, że musimy zaplanować pieniądze na taką inwestycję. Ja to wszystko 
rozumiem, ale nasuwa mi się takie pytanie od razu. Z dnia na dzień, można powiedzieć z dnia na dzień, 
z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ta sprawa tego dachu będzie się pogarszała. 
Jak będziemy odsuwać to w czasie i tak będziemy musieli to zrobić i tak. Jak zacznie mieszkańcom padać 
za kołnierz to będziemy robić tak jak to się mówi, może brzydko powiem na gwałt, tak? To nie lepiej, ja 
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nie mówię, że ale może taki pomysł. Już też kiedyś mówiłem o różnych pracach, aby je po prostu 
etapowość. Jeżeli mamy kilka budynków takich, które należą do nas. Jeśli dachowi jest potrzebny 
remont, to może w każdym roku budżetowym robić po jednym, tak? Po jednym dachu. Zacznijmy od 
tego najgorszego, który w tym momencie już trzeba robić. Trzeba naprawić, trzeba wyremontować  
i nie odkładajmy tego, bo będziemy musieli i tak to zrobić, i to nas nie ominie. Wiadomo jak będziemy 
to przesuwać w czasie, widzimy co się dzieje w sprawach materiałów budowlanych, usług, gdzie 
wszystkie ceny rosną i z roku na rok taki remont będzie coraz więcej kosztował. Jak mówię, dojdzie do 
sytuacji, że mieszkańcom będzie tak jak mówiłem kapać za kołnierz. Wówczas przyjdą i będą się 
domagać, żeby zrobić to teraz, już, natychmiast. Nie wiem może to jakieś wyjście jest, żeby po prostu 
zaplanować co roku 1 taki budynek zrobić. Druga sprawa. Interpelowałem w sprawie budynków Szkoły 
na ul. Zamkowej. Jakie są pomysły na zagospodarowanie? Ja myślałem, że tu się będziemy licytować 
jakie mamy pomysły, ale nie powiem też swojego pomysłu, bo tu dostałem taką odpowiedź, że będzie 
to przedmiotem dyskusji na Komisjach Branżowych i na Komisji Wspólnej. Ja myślałem, że już jakaś 
propozycja tu wyjdzie od Pana Burmistrza, co chcemy zrobić w tym budynku, jak chcemy 
zagospodarować, ale widzę, że jeszcze Pan Burmistrz nie chce powiedzieć. Może ma fajną propozycję,  
Chce zrobić niespodziankę i jeszcze nie chcę zaproponować, ale ja tak swoją propozycję też tam jeżeli 
jak będzie zaproponowana to też zaproponuję swoją. Może poddam to pod dyskusję. Będziemy o tym 
dyskutowali. Może akurat się spodoba? Mówię, czekam jak dalej to się rozwinie. Następna sprawa 
interpelowana w sprawie promocji miasta. Otrzymałem odpowiedź, że w tym momencie nie mamy 
osoby, która zajmuje się promocja miasta. Odbył się konkurs na to stanowisko. Niestety nie został 
wyłoniony, nie została wybrana żadna osoba. Ale ja tak jeszcze trochę o tej promocji. Nasze miasto od 
kilkunastu lat nie ma tej promocji, gdzieś tam kuleje to i to bardzo. Nie wiem dlaczego, bo naprawdę 
mamy się czym chwalić. Począwszy od nadania Pomnika Historii, ale historia naszego miasta jest 
bardzo bogata, tak? I mamy się czym chwalić. Nie rozumiem dlaczego to kuleje już tyle lat? Nie wiem, 
co powiedzieć, bo nie mam słów po prostu na to wszystko. Szkoda bardzo, bo mamy się czym chwalić, 
jeszcze raz powiem. Tak samo zawarłem w tej interpelacje na temat informacji turystycznej. Jak zawsze 
to samo, że informacja turystyczna nie będzie utworzona, nie będzie funkcjonowała jak na razie  
w naszym mieście. Naprawdę by się przydała. Ja już tu mówiłem, że jakiś czas temu rozmawiałem  
z panem Dyrektorem Szukalskim na temat informacji turystycznej. Najlepiej, żeby ta informacja była  
w centrum miasta, ale Pan Dyrektor wyraził zgodę, że ta informacja może być w Zamku, tylko muszą 
być przekazywane pieniądze na jakiekolwiek pamiątki, broszury, magnesy z tym związana. Dajmy na 
to przykład i żeby to mogło funkcjonować. No nie wiem, może najlepiej, żeby było to na Rynku. Jak 
kiedyś proponowałem, żeby to było w nowej bibliotece, nie wyszło niestety. A tak wracając jeszcze, bo 
teraz mi się przypomniało, jedna sprawa, tyle razy od jakiegoś czasu mówimy o sprawach nadania Praw 
Miejskich Rydzynie. W przewodniku, który został wydany przez Zamek jest data nadania praw Miejskich 
Lokacji Naszego Miasta 1422r. I teraz bym miał 600-lecia naszego Miasta. Ja nie wiem dlaczego, bo 
jest dużo zapisu, Pan Wiceburmistrz przedstawiał. To jest racja, bo wiemy o tym, że wzmianki są jeszcze 
wcześniej ? Z 1300r. nie wiem, coś takiego. Może tą granicę ustalić, że ten 1422r. pochwalić się możemy 
też, że po prostu zapiski o naszym mieście były wcześniejsze i tak teraz było piękne święto naszego 
miasta? W tym roku. Niestety nie wiem, czy odłożyliśmy to w czasie, czy nadrobimy to? Następna 
sprawa. Idąc na sesję dostałem takie zadanie od mieszkańca budynku ul. Słowackiego nr 5. Chodzi 
konkretnie o to, czy budynek, ściana szczytowa jest z drewna. To podmurówka, ten parter jest 
murowany a resztę szczyt jest z drewna. Deski tam są. Ta cała konserwacja obecnie odchodzi po prostu 
i już by trzeba pomyśleć o nowym zabezpieczeniu. Czy jesteśmy w stanie to wykonać? Myślę, że nakłady 
finansowe duże by nie były, a warto to zrobić z tego - względu, że drewno pod wpływem warunków 
atmosferycznych: deszczu, wiadomo słońca niszczeje i naprawdę jest w bardzo złym stanie, źle to 
wygląda po prostu bo odchodzi to płatami, można powiedzieć. Surowe drewno tak jak most, o czym 
mówiliśmy wczoraj, most na Alei Kasztanowej. Następna sprawa od mieszkańców. Chodzi o ten 
bankomat. Czy w ogóle, bo Pan Wiceburmistrz kiedyś przedstawił kilka lokalizacji tak? Chodzi o PKO. 
Czy jest możliwe, żeby ten bankomat wrócił do nas? Mieszkańcy mówią, że specjalnie muszę do Leszna 
jeździć. Była tu agencja, wszystko zostało zlikwidowane. I takie zapytanie od mieszkańców, ale również 
ode mnie, czy ten bankomat może tu wrócić? Myślę, że ostatnia sprawa najmniejsza i chyba to wreszcie 
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będzie zrobione od ręki. Nie wiem ile pół roku, rok o tym mówiłem? Na ul. Paderewskiego tam jest zakaz 
zatrzymywania się i postoju ale jest dojazd do magazynu sklepu nr 1. Czy jest taka możliwość żeby 
zawisła tam tabliczka pod tym znakiem: nie dotyczy za i wyładunku towaru? To było mówione i było 
pozytywnie rozpatrzone, że będzie. Pan Burmistrz to mówił, że będzie to. Nie wiem rok, no liczę pół roku 
i nadal tego nie ma. Myślę, że będzie to zrobione, bo to chyba też nie są duże koszty. Dziękuję uprzejmie. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radny chciałby jeszcze zabrać głos? Szanowni Państwo nie widzę 
więc jeszcze ja tylko jedno pytanie mam. Pan Burmistrz w sprawozdaniu wspomniał o przetargu na 
sprawy wodociągowe, rewitalizację i remont istniejących wodociągów w Kłodzie i Dąbczu. Inwestorski 
kosztorys był chyba na 9 000 000,00 zł, prawda? Tak chyba było? Najniższa 8 mln z kawałkiem. Mamy 
4 miliony z Polskiego Ładu, no i teraz zastanawiam się, bo Pan Burmistrz mówił, że drugi raz będzie 
rozpisany przetarg. Czy to Panie Burmistrzu jest teraz sens jeżeli tak powiedzmy z góry wiemy, że będzie 
ciężko dołożyć nawet 3 000 000,00  zł czy 3 500 000,00  zł, tak? Czy tu może państwo radni chcieliby 
jakby wywołać dyskusję, bo nie wiem, czy po prostu nie robimy czegoś na wyrost, tak? Czy po prostu 
jednak podziękować za te środki? Panie Skarbniku udźwigniemy? 

SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Chyba nie. Ciężko będzie. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, bo jeszcze tutaj Pan Sołtysie się zgłasza. Bardzo proszę. Udzielam głosu a później poproszę o 
odpowiedzi Pana Burmistrza. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, Panie Wiceburmistrzu, ja w takiej formalnej kwestii sprostowania. Tutaj 
przedstawia Pan Wiceburmistrz działalność międzysesyjną. W jednym punkcie Pan powiedział, że 
dotację otrzymała Gmina Rydzyna w kwocie 50 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. To się trochę 
mija z prawdą dlatego, że tą dotację otrzymało Sołectwo Nowa Wieś. Dokładnie Grupa Odnowy Nowej 
Wsi. Także nie ukrywam, że to Sołectwo nie ma osobowości prawnej i to jest wspólnie robione  
z Urzędem Miasta i Gminy Rydzyna. Już dziękowaliśmy za przygotowanie tego wniosku, ale trzeba 
oddać powiedzmy prawdę jaka jest. To jest program dla aktywnych Sołectw. To jest program 
przygotowany przez Marszałka, jako program Wielkopolska Odnowa Wsi, w której startują grupy od 
Nowej Wsi, które są zarejestrowane. Także to nie są fundusze przeznaczone na Urząd Miasta i Gminy 
Rydzyna, czy w ogóle na gminę,  tylko na konkretne Sołectwa, które występują w tym programie, które 
mają swój, że tak powiem program, tą całą Strategie Odnowy Nowej Wsi, która tutaj była głosowana  
i mają też założoną grupę. Także tutaj dziękuję jeszcze raz tej grupie, która powstała. Za jej wkład  
w pracę, że tak powiem poza swoją pracą i wiemy jakie było tutaj głosowanie radnych. Może dlatego 
to tak trochę tutaj Państwu umyka, żeby to tak że powiem nie powiedzieć konkretnie, że to jest zasługa 
Grupy Odnowy Nowej Wsi, mieszkańców, bo wiemy, że było przeciwko temu 2 radnych, 6 się 
wstrzymało, a 6 było za. Także strategię żeśmy robili poza Gminą. Także duży wkład ta grupa zrobiła  
i tutaj bym prosił, żeby po prostu powiedzieć tak jak stan faktyczny. Nie ujmując powiedzmy grupie, 
która powstała dla tego, żeby właśnie pozyskiwać pieniądze z zewnątrz. Pięknie powiedział Pan 
Marszałek na tym wręczaniu tych takich symbolicznych czeków. Nie przynosiłem go tutaj, bo nie będę, 
że tak powiem wygłupiał się, ale ten czek można zobaczyć na naszej stronie społecznościowej 
Społeczność Nowa Wieś jest. Ten czek będzie w najbliższym czasie, po tym remoncie obramowany  
i będzie tam wisiał, że tak powiem na sali wiejskiej u nas. Także to w tej kwestii takie sprostowania. Nie 
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ukrywam, że też się cieszę, bo dalszy teraz też spytam się Pani Patrycji przy okazji, czy wczoraj ten 
program poszedł następny. Także też się cieszę, że kolejny program żeśmy tutaj wspólnie z Gminą 
napisali. Dołączyły już kolejne Sołectwa, czyli powiedzmy jakoś, że tak powiem uaktywniają się. To też 
dzięki powiedzmy tej grupie, która powstała. Dobre kierunki pokazuje. To jest dobry wzór do 
naśladowania. My ze swej strony też chętnie jak ktoś się zwróci to pomożemy. Podzielimy się swoimi 
uwagami. Także to kwestia sprostowania. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję Panie Sołtysie. Bardzo proszę Panie Burmistrzu o odpowiedzi na zapytania. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo zapytania czy właściwie tutaj 
głosy w dyskusji Pana Piotra. Te dachy rzeczywiście, bo jeżeli chodzi o dach na Leszczyńskiego, to jeżeli 
popatrzymy na taką gradację, to nie jest dach na tym pierwszym miejscu. Niestety są gorsze i też taki 
pomysł był. Mieliśmy 300 000,00 zł natomiast sytuacja jaka jest w ogóle w budżecie Gminy i w kraju 
spowodowała, że niestety z tych zadań w tym roku zrezygnowaliśmy. Ja też będę się ubierał żeby mimo 
wszystko jakieś środki znaleźć na przyszły rok, ponieważ dokumentację projektową mamy, uzyskaliśmy 
pozwolenia Konserwatora Zabytków na te dachy i rzeczywiście trzeba je realizować. Natomiast niestety 
od jakiegoś czasu tych środków w gospodarce komunalnej brakuje, a potrzeby inwestycyjne są spore 
tak? Ci, którzy są w Komisji Mieszkaniowej to wiedzą, że niestety mówimy tutaj o milionowych 
koniecznościach nakładów. To jest też coś z czym ja spotykam się, to z mieszkańcami, bo nie każdy sobie 
z mieszkańców życzy, aby  np. z jego podatku były mieszkania komunalne remontowa, tylko żeby z tych 
czynszów to wystarczało. Natomiast te czynsze nigdy nie wystarczą na to, żeby te zadanie inwestycyjne 
w takim zakresie jakie są potrzeba realizować. Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową przy ul. Zamkowej, 
to też taka odpowiedź została przekazana. Ja myślę tutaj, że na komisjach najpierw podyskutujemy 
jakie mają Państwo pomysły. Ja swoimi pomysłami już też się w pewien sposób podzieliłem. Zobaczymy 
co będzie w przyszłości. Oczywiście to środki finansowe będą decydować o możliwościach oraz 
możliwości pozyskania jakichkolwiek dodatkowych środków z zewnątrz oraz czy my będziemy w stanie 
podołać kolejnym zadaniom inwestycyjnym. Tu też z Panem Skarbnikiem od jakiegoś czasu 
podkreślamy, coraz mniejszym problemem są środki na zadania inwestycyjne, a coraz większym 
problemem są środki na zadania bieżące, na utrzymanie. Kwestia mediów to nie tylko każdego z nas to 
dotyka, ale również samorządy, które się z tym borykają. Pewien oddech był w związku z gazem. Te 
zwroty przede wszystkim do obiektów sportowych, kulturalnych Gmina również otrzymała ale 
chociażby za funkcjonowanie Urzędu zwrotu za gaz nie otrzymaliśmy. Są to środki, które są w pełnej 
wysokości do poniesienia i one są zdecydowanie większe niż w latach wcześniejszych. Jeżeli chodzi o 
promocję to jest podobny problem. Mieliśmy temat promocji w zakresie poszukiwania pracownika do 
Spraw Inwestycji i Rozwoju bo chciałabym tutaj też powiedzieć, że pracownika do Spraw Inwestycji  
i Rozwoju nie mamy od 1 lipca 2007 roku. Do tej pory mimo wielu konkursów nie udało się takiej osoby 
pozyskać. Ulica Słowackiego, przekażę Pani Oldze. Ja również jakby też codziennie widzę ten budynek. 
Nie wiem, czy tam jakieś mamy dokumenty, to jest pod opieką Konserwatora i ewentualnie jakiś koszt 
jeżeli to miałaby być sama impregnacja no to myślę, że powinniśmy to przed okresem jesiennym 
zrealizować. Temat bankomatu - rzeczywiście bardzo długo z PKO BP rozmawialiśmy. Pokazywaliśmy 
inne lokalizację. Przypomnę tylko, że nie może to być ta lokalizacja, która jest na dzień dzisiejszy, 
ponieważ Gmina nie ma w 100% praw do tego obiektu. Żeby przekazać w 100% prawa do tego obiektu 
to spadkobiercy czy udziałowcy tego budynku powinni zakończyć postępowania spadkowe, co nie 
nastąpiło. Tak więc na dzień dzisiejszy nie może on powstać w obiekcie dotychczasowym. 
Wskazywaliśmy Ośrodek Kultury. Wskazywaliśmy również, żeby Bank może jakąkolwiek nieruchomość 
na Rynku samodzielnie pozyskał i wynajął. Natomiast chyba też to, co się wydarzyło już drugi raz z tym 
bankomatem, obawy pewnie są też mieszkańców o to, co ewentualnie może się zdarzyć w przyszłości. 
Mieliśmy dwa wybuchy tych bankomatów. Tak więc też powoduje to, że jest to obiekt, który jakieś tam 
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zagrożenie generuje. Ostatnio też zastanawialiśmy się, czy może nie przekazać lokalizacji przy Hali 
Sportowej. Tutaj przy wejściu wydzielić jakby była taka możliwość. Myślę, że w związku z tym, że ten 
ciężar jakby ciężkość też funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim 
społecznego przeniesie się w kierunku właśnie Hali sportowej i nowej szkoły. Lokalizacja tego 
bankomatu pewnie byłaby dobra. Natomiast to nie od nas zależy, że my go nie stawiamy tylko jest to 
decyzja Banku, w tym przypadku PKO BP. Jeżeli chodzi o Paderewskiego porozmawiam z Panem 
Wojtkiem. Nie znam, jakby też nie kojarzę tego tematy. Jeżeli tylko o to chodzi, to myślę, że nie powinno 
być problemu. Tutaj co Pan Przewodniczący wskazywał rzeczywiście w dniu dzisiejszym otworzyliśmy 
oferty. One są zdecydowanie droższe niż środki, które mamy w budżecie. Ja skłaniam się ku temu, żeby 
ten przetarg unieważnić i rozpisać jeszcze jeden. Tylko Pan Przewodniczący też wspominał, ale liczymy 
na to, że będzie dużo taniej. Pewnie wątpię, żeby ktoś w 4 000 000,00 zł się zmieścił, czy troszeczkę 
powyżej tej kwoty. Tutaj też jakby rozmawialiśmy z Gminą Osieczna z Panem Burmistrzem, czy Osieczna 
byłaby skłonna też w jakiś sposób partycypować w kosztach, w związku z tym, że pobiera wodę ze stacji 
Dąbickiej. Tak więc też tutaj Pan Burmistrz był otwarty na rozmowy. Natomiast te środki, które 
musielibyśmy znaleźć w budżecie i to w budżecie na przyszły rok, i na 2024 są potężne. Biorąc pod 
uwagę, że dwie Sesje wcześniej zabezpieczyliśmy środki finansowe na Szkołę w Dąbczu. Też nie wiemy 
co będzie za chwilę ze środkami na Rydzyna 2000. Tam myślę, żeby te środki starczyły. Natomiast jeżeli 
ten drugi przetarg nie wyjdzie, to niestety zostaniemy przed takim dylematem, żeby z tych środków 
jednak zrezygnować. Jeżeli będzie kolejny nabór to wówczas złożyć bądź jeden, bądź dwa wnioski 
ponieważ przypomnę, że ten wniosek, który składaliśmy do 1 naboru w ramach Polskiego Ładu dotyczył 
zarówno stacji Dobieckiej jak i stacji w miejscowości Kłoda. Potężny zakres prac zarówno prace 
budowlane, sanitarne, elektryczne, kopanie nowych studni, w tym głębinowych powyżej 150 m. Tak 
więc dosyć kosztowne przedsięwzięcie i to jakby pokazuje, że może te kosztorysy inwestorskie były 
dobrze zrobione, one w okolicach 9 000 000,00 zł tutaj 8 200 000,00 zł najtańsza oferta. Natomiast ja 
również obawiam się tego, że jeżeli cokolwiek się remontuje, przebudowuje zwłaszcza z tak wieloma 
niewiadomymi jakie tutaj mamy ponieważ nie wiemy, na co natrafimy, na jakiego rodzaju złoża wody. 
To może też generować kolejne środki, jakiejś roboty dodatkowe. Tak więc może nie skończyć na tych 
8 500 000,00 zł. Tak więc myślę, że raczej podejmiemy decyzję, żeby jeszcze jeden przetarg rozpisać  
i biorąc pod uwagę zapisy programu, i zapisy promesy BGK będziemy musieli ten przetarg drugi rozpisać 
przed 18 sierpnia br. Już na kolejne nie będzie możliwości. Tak? Tak wiec albo on wyjdzie, albo niestety 
ta promesa wygaśnie. Niestety tak, no bo to też zadanie może nie jeszcze super hiper pilne, ale już takie, 
które powinno być w jakimś czasie zaplanowane. Cieszę się, że mamy dokumentację, że mamy 
stosowne pozwolenia, bo to też dużo czasu i dużo pracy nas kosztowało. Tak więc będziemy gotowi. 
Natomiast gdzieś na końcu tylko te środki finansowe powodują, że na razie to zadanie jest odłożona do 
drugiego przetargu. Ale też to co dzieje się i to co  Państwo też dostrzegają koniec czerwca, lipca coraz 
mniej wody. To już nie jest tylko problem w Wielkopolsce, to jest problem w skali całego kraju. Myślę, 
że Europy, a właściwie świata. Tak więc jakieś rozwiązania ze strony rządzących będę musiała być 
podjęte, co do gospodarowania tą wodą, ponieważ zaczyna jej brakować co doskonale widzimy wokół 
siebie. I ostatnia kwestia tutaj do Pana Sołtysa Burdy - w żaden sposób nie deprecjonuje tutaj pracy, 
zaangażowania Grupy Odnowy Wsi w miejscowości Nowa Wieś, bo to jakby od Państwo to wyszło. 
Natomiast beneficjentem na umowie tak jak czytałem jest Gmina. Więc stąd jakby to zdanie, które 
padło. Podobnie jak nigdy nie rościłem sobie praw, żeby ktokolwiek mówił, że pan Łukasz Bartkowiak 
napisał 2, 3, 4, 5 wniosek. Gmina otrzymała dofinansowanie a nie Łukasz Bartkowiak. Tak więc tylko 
stąd. Natomiast też gratuluję, że będzie i mam nadzieję, że w piątek będą takie oferty, które pozwolą 
nam to przedsięwzięcie zrealizować, ponieważ ono również jest potrzebne ze względu na to, że Straż 
Pożarna wydała też pewnego rodzaju wytyczne, co do tego przedsięwzięcia. Udało nam się zrealizować 
remont w mniejszej skali w świetlicy w Tworzanicach, gdzie też mieliśmy zalecenia co do sufitu. 
Konieczności jego zastąpienia innym materiałem. W najbliższych dniach nastąpią też pracy w świetlicy 
w Moraczewie gdzie również mamy sufit drewniany. On zostanie pokryty farbami ognioodpornymi. 
Kolejną jakby też jest świetlica w Nowej Wsi, gdzie też część prac zostało wykonane. Natomiast zakres, 
jakby wielkość tej świetlicy potrzebnej do wykonania przede wszystkim z tym sufitem jest zdecydowanie 
większy. Też patrzę obok na Sołtysa Dąbcza. Też jutro jedziemy odbierać prace remontowe Świetlicy  
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w Dąbczu. Też troszeczkę mniejszy ten zakres tych prac. Więc jak Państwo widzą ja w swoim 
wystąpieniu mówił o tych największych zadaniach inwestycyjnej, a tych małych jest sporo. Patrzę na 
Panią Radną Agnieszkę Kasprowiak, też plac zabaw został doposażony w miejscowości Pomykowo. Tak 
więc tych zadań gdzieś tych mniejszych również powstaje co niemiara. Boisko za świetlicą w Dąbczu. 
Patrzę na Pana Radnego Jasia Nawrotkiewicza. Tak to są takie rzeczy, które gdzieś tam również 
powstają, dzieją się. Może mniej to dostrzegamy z poziomu można powiedzieć całej Gminy, ale też to 
jest ważne dla mieszkańców. Jeżeli są jeszcze jakikolwiek pytania Państwa Radnych czy Państwa Gości 
to służę odpowiedzią. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak bardzo proszę jeszcze Pan Piotr. Proszę bardzo.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu ja tylko jedno pytanie związane z tą studnią. Jeżeli dobrze 
rozumiem Gmina Osieczna zostaje u nas tak? Jeżeli chce wejść w koszty? Będzie nadal pobierała czy 
nie? Czy to chodzi o miejscowość Kąkolewo? 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Szanowni Państwa to jest jakby zastane już historycznie. Nigdy tego nie badałem kiedy miejscowość 
Kąkolewo została podłączona pod Dąbcze. Jesteśmy razem w Związku we Wschowie i Osieczna  
i Rydzyna. Bodajże do torów ta część Kąkolewa jest zasilana ze stacji Dąbickiej i my ich nie odłączamy. 
My wiemy też tutaj Pan Burmistrz Glapiak wspominał, że też szukają na swoim terenie złóż wody. Mają 
z tym też problem. Nie odłączamy. Natomiast rozpoczęliśmy rozmowy czy oni się coś do tego zadania 
inwestycyjnego dołożę? Z racji tego, że również z tej wody korzystają. Tutaj tylko jakby mowa o Dąbczu 
i wodociągu Dąbieckim. 

 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XLV Sesję Rady 

Miejskiej Rydzyny. Dziękuję serdecznie za przybycie. 

 

 

Przewodniczący 

       Rady Miejskiej Rydzyny  

                                                                                            Roman Skiba 

 

 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


