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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XLVII/2022 

z XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Rydzyny  w dniu 26września 2022r.  

Obrady rozpoczęto 26 września 2022 o godz. 15:00,  

a zakończono o godz. 15:48 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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: Jan Nawrotkiewicz, Marcin Pierzchała.  

 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA otworzył obrady XLVII Nadzwyczajną Sesji Rady Miejskie 

Rydzyny. Poinformował, że w Sesji uczestniczy 13 radnych na 15 radnych stanowiących ustawowy skład 

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

jednocześnie, że Sesja została zwołana na wniosek pana Burmistrza. Wniosek stanowi załącznik 

Przewodniczący Rady powitał radnych, Burmistrza Miasta i Gminy pana Kornela Malcherka wraz ze 

współpracownikami – Wiceburmistrzem Panem Łukaszem Bartkowiakiem oraz Skarbnikiem Miasta  

i Gmin Panem Wojciechem Antoniakiem. Powitał również wszystkich przybyłych gości. 

 

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: 
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1. Otwarcie obrad Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 

Regionalnego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę – druk nr 352, 

2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 353. 

4. Zapytania i wolne głosy. 

5. 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 13 radnych, którzy jednogłośnie 13 głosami 

za przyjęli proponowany porządek obrad. 

 

Wyniki głosowania 

TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

TAK (13) 

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

Kulus, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (2) 

Jan Nawrotkiewicz, Marcin Pierzchała 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 

Regionalnego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę – druk nr 352. 

 

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 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLVII/349/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

TAK (13) 

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

Kulus, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (2) 

Jan Nawrotkiewicz, Marcin Pierzchała 
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2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 353. 

 

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 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLVII/349/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

TAK (13) 

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

Kulus, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, 

Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (2) 

Jan Nawrotkiewicz, Marcin Pierzchała 

 

4. Zapytania i wolne głosy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu 4. Zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Jest 

zgłoszenie. Bardzo proszę pan radny Piotr  Patek.  Udzielam głosu. Proszę bardzo.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Takie trzy sprawy. Trzy pytania, i myślę, że 

dostanę konkretne odpowiedzi. Ważna sprawa, ja to widzę na pewno, my też to widzimy. Chodzi  

o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i nie tylko. Chodzi mi o odcinek drogi od ronda Młyńska Góra 

poprzez market Biedronkę. Dochodzi tam do bardzo niebezpiecznych sytuacji. To znaczy, jeżeli ktoś 

skręca do marketu, na zakupy, jest wyprzedzanie. Ja to rozumiem, że można, ale  niektórzy lekceważą 

i po prostu, jak to się mówi, na trzeciego. I też mieszkańcy to zauważyli i zapytali, czy jestem w stanie 

przedstawić tą sprawę. Ja mówię nie ma problemu, bo też to widzę. Znaczy, chyba najlepiej by było 

wprowadzić zmianę oznakowania i postawienia znaku zakazu wyprzedania plus wymalowanie linii. To 

znaczy linia przerywana jak byłby wjazd do marketu. To myślę, że dla bezpieczeństwa mieszkańców  

i nie tylko, dobrym rozwiązaniem by było wymalowanie ciągłej od ronda Młyńska Góra do salonu, tak. 

Oczywiście, miejsca, tak jak mówiłem, wjazdy, przerywana by była. Na pewno to podniesie 

bezpieczeństwo i płynność ruchu. Myślę, że wówczas nie będzie różnych spraw zagrażających zdrowiu 

i życiu. Następna sprawa. Tyle mówimy o gazie. Ja mam takie pytanie związane z prądem, bo tyle, 

widzimy co się dzieje w kraju. Duże miasta, ja nie porównuję. Na przykład. Ostatnio bardzo dużo się 

mówi o wypowiedziach pana Prezydenta Radomia, tak ? Jeżeli dobrze wiem. Podsumowuje jakie 

rachunki są, jak zamyka żłobki, przedszkola. Ja mam takie pytanie, jak my wyglądamy z umową z Eneą? 

Czy mamy i kiedy się kończy ta obecna umowa. Kiedy dojdzie do przetargu. Jaka jest cena obecna za 

kilowat ? Dostanę odpowiedź? I ostatnia sprawa. Chodzi mi o promocję miasta. Ja rozumiem, że 
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dostałem odpowiedź, że nie ma osoby zatrudnionej. Był kolejny piknik militarny. Podobno była 

propozycja, ja rozmawiałem z panem dyrektorem, żeby wystawić jakiekolwiek nasze ulotki związane  

z naszym miastem. Jakiekolwiek gadżety, związane. Dlaczego takiego stoiska nie wystawiliśmy?  Ładnie 

się z promować. Przy tak dużej liczbie zwiedzających. I odwiedzających ten piknik. Bardzo dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania ? Bardzo proszę, panie Burmistrzu. Pan Burmistrz 

jeszcze szykuje się do odpowiedzi. Ale tylko nawiążę do tej pierwszej, tego pierwszego pytania. Panie 

Piotrze. Ja zgłosiłem to panu radnemu powiatowemu. W tej chwili dostałem informację, że jest 

organizacja ruchu przez Starostwo robione.  Ja również dodatkowo prosiłem o czerwoną linię, która 

wyznaczałaby ciąg pieszo-rowerowy. Ponieważ ludzie wyjeżdżając z Biedronki, stają w ciągu pieszo-

rowerowym. A powinni stać, tym bardziej, że widoczność jest dobra. Ale to myślę, że już tutaj pan 

Burmistrz też powie.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowne Radne, Szanowni Radni. Tutaj pan Radny 

powiedział, ja powiem tak. Wszystkie sprawy są ważne. Powiem tak. Pierwsze zapytanie.  

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ja tutaj mam prośbę do pana Przewodniczącego, ponieważ zmienia 

się tutaj pan kierownik Zarządu Dróg Powiatowych. Nastąpiła tzw. zmiana warty. I oczywiście, nowy 

pan kierownik, jak się zaaklimatyzuje, to jak najbardziej tutaj czy na sesję, czy na Komisję, można by 

było go zaprosić i przedstawić mu te sprawy, że tak powiem, które tutaj nas bolą, nurtują. Ja powiem 

tak. Ten temat, co pan Przewodniczący powiedział i tutaj pan Radny powiatowy poruszył. Mam 

nadzieję, tak jak powiedziałem, że nowy pan kierownik również przychyli się do tego zapytania, czy tej 

interpelacji. No i oczywiście wyjdzie  do nas z otwartymi rękoma. To, co pan Przewodniczący powiedział. 

Miejmy nadzieję także, że ten temat zostanie rozpatrzony pozytywnie. I to, co pan Radny mówił. 

Bezpieczeństwo, jak najbardziej jest tutaj priorytetem dla nas wszystkich. I ten temat zostanie 

pozytywnie, powiem krótko rozpatrzony. Jeżeli chodzi o prąd, my jako gmina do końca grudnia jedziemy 

na starej taryfie panie Radny, no i w styczniu będziemy rozpisywać nowy przetarg. Tak jak pan tutaj 

wspomniał Miasto Radom 9-krotnie, tak samo Miasto Poznań. Miasto Wrocław 5-krotnie. I tak byśmy 

mogli tutaj  mnożyć, bo widzimy, oglądamy wiadomości. Czy te, czy tamte. I widzimy jak tutaj 

samorządowy opowiadają, że rozpisali przetargi. Ja mogę powiedzieć tak. Ja rozmawiałem z panem 

Wójtem, Burmistrzem, przepraszam i powiem tak, z 600 tysięcy im wzrosło oświetlenie uliczne na 2,3 

miliona, tak. Oni są po przetargu. Więc powiem, że pan Burmistrz Osiecznej również rozpisywał 

przetarg. Nie rozmawiałem tutaj z kolegą, z panem Burmistrzem Stanisławem, ale jak najbardziej mogę 

wykonać telefon, i na pewno się dowiem. Jeżeli chodzi o stawkę, to na tą chwilę jest około 300 zł za 

megawatogodzinę. Tutaj mamy stawkę. Co po przetargu będzie, ja nie wiem. No powiem tak, tutaj czy 

pan Premier, czy pan Wicepremier mówił, że dla samorządów stawka ma być nie 9, nie 5 tylko razy 3. 

Oglądamy wszyscy, to co mówią. Oglądamy telewizję. Słuchamy w radiu. Mam nadzieję, że tutaj są te 

osoby wiarygodne. I to słowo zostanie dotrzymane. Tutaj promocja miasta. Piknik militarny.  Ja powiem 

tak. Sprawdzę to. Dlaczego nasz namiot nie został ustawiony, ale nie chcę odpowiadać panie Radny. 

Na pewno czy na Komisji, czy na Sesji, na to zapytanie odpowiem. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Ja też z panem radnym powiatowym dużo rozmawialiśmy na temat właśnie tej 

organizacji ruchu. Nie wiem, może pan powie kilka słów, bo wiem, że tam jest zmiana, ale wiem, że tam 

się coś działo. Jak to wygląda w tej chwili?   
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SKARBNIK WOJCIECH ANTONIAK: 

Państwo pamiętacie, że właśnie tutaj, na wniosek pana Przewodniczącego tą sprawę poruszałem i  

zostało wprowadzone ograniczenie do 50 na godzinę, ale powiem tak. Tutaj była informacja i Zarząd 

Dróg Powiatowych informował, że wszelkie inne zmiany wymagają zmiany organizacji ruchu.   Zmiana 

organizacji ruchu jednak nie tworzy się z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę. To wymaga jednak 

prawnych ustaleń. Tutaj z Wydziałem Ruchu Drogowego. Miejmy nadzieję, że tutaj w najbliższym 

czasie, w tym roku się uda nam faktycznie to ustalić, bo widać, że te punkty, w tym obiekcie handlowym, 

kolejne się uruchamiają. I tam będzie ruch. Myślę, że to, co pan Burmistrz powiedział, jest przekazanie, 

jak to się mówi zmiana warty w Zarządzie Dróg  Powiatowych. Także jednym z tych pierwszych zadań 

nowego Kierownika jest zmiana organizacji ruchu na terenie gminy. No i oczywiście inne tematy, które 

Państwo Radni tutaj zgłosiliście wcześniej, czy w rozmowach, czy na spotkaniach. Myślę, że do końca 

roku uda się jakby tą organizację tutaj  dopiąć.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Ja też chciałbym jedną sprawę poruszyć, bo pracuję w strefie przemysłowej. I jak 

doskonale wiecie, w tej chwili znowu została przestawiona sygnalizacja i tutaj z panem 

Wiceburmistrzem rozmawialiśmy. Osobiście, w tamtym tygodniu wykonałem telefon do 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg i sytuacja wygląda w ten sposób, żeby każdy mieszkaniec miał też 

informację. Wygląda to w ten sposób, że zostanie rozpisany przetarg na sprawdzenie tej cytuję: na 

sprawdzenie tej sygnalizacji.  Coś się wydarzyło, że sygnalizacja wróciła, czyli ten programator wrócił 

do pierwotnego ustawienia, jak była jeszcze krajowa piątka. Dlatego ten ruch w tej chwili się odbywa 

tak, że zielone światło, o które kiedyś prosiłem, żeby w godzinach między 14- 16 była ta częstotliwość 

większa. Niestety, w tej chwili wygląda to w ten sposób, że musi być przeliczona ilość samochodów i 

dopiero wtedy będzie mogła być zmieniona sygnalizacja. Niestety, tak to działa. Powiedziała, że 

prawdopodobnie do października powinno się to udać. Będzie również pismo szło z mojej strony do tej 

pani, żeby na piśmie to było potwierdzone. Dziwna sytuacja. Poprosiłem, wiecie, bo mieszkańcy też 

mówią, że lepiej, gdy ta sygnalizacja nie działa. Ta pani tylko powiedziała. Nie może wyłączyć, bo gdyby 

coś się wydarzyło, To wtedy jest to odpowiedzialność zarządcy. No przykro, że tak się dzieje. Ja dzisiaj 

tutaj wracając, to dokładnie 35 minut stałem w korku. No tak to wygląda. Żeby wyjechać z 

Przemysłowej o godzinie 14.01 do 14.05 to jest szaleństwo. Każdy chce jak najszybciej się tam dostać. 

Naprawdę, no to jest tutaj masakra. No niestety, musimy to wyjaśnić. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania 

są ? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję. 

 

5.  Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XLVII 

Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Rydzyny. Dziękuję serdecznie za przybycie. 

Przewodniczący 

       Rady Miejskiej Rydzyny  

                                                                                            Roman Skiba 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


