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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XLVIII/2022 

z XLVIII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny  w dniu 4 października 2022r. 

Obrady rozpoczęto 4 października 2022 o godz. 15:00, 

a zakończono o godz. 17:21 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych 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 

Nieobecny Wiceprzewodniczący Rady pan Leszek Skrobała. 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, otwieram XLVIII sesję Rady Miejskiej. Witam bardzo 

serdecznie Radnych Rady Miejskiej, witam Pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz z ze swoimi 

współpracownikami. Witam serdecznie Pana Wiceburmistrza Łukasza Bartkowiaka, jest z nami również 

Pan Skarbnik Wojciech Antoniak. Witamy serdecznie Pana Krzysztofa Pietrzaka, radcę prawnego. 

Szanowni Państwo jest z nami gość zaproszony Pan Eugeniusz Karpiński - przewodniczący Zarządu 

Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Witam serdecznie Panią Ingę Kamieniarz, 

dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam serdecznie Panią Magdalenę 

Szymańską- Pietrzak, Panią dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Serdecznie witam również Panią 

Bogusławie Pawlik, Dyrektor Przedszkola Kolorowy Wiatraczek. Jest z nami Dyrektor Karol Olender, 

Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Witamy serdecznie Pana Dyrektora 

Wojciecha Jędrzejczaka, Szkoła Podstawowa w Dąbczu. Witam serdecznie Sołtysów, Pana Piotra Burdę, 

sołtys Nowa Wieś, Pana Łukasza Wleklika, Sołtysa Dąbcza i Pana Henryka Łaszczyńskiego Sołtysa 

Augustowa. Jest z nami portal rydzyna24 pan Łukasz Wojciechowski, witamy serdecznie. Szanowni 

Państwo Pan Kornel Katarzyński, jego firma bezpośrednio przedstawia relacje z naszej sesji. Witamy 

również Pana Sławka Zygnara pracownika Rydzyńskiego Ośrodku Kultury. Pani Patrycja Wdowiak, 
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witam serdecznie Panią Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. 

Szanowni Państwo skład rady liczy 15 radnych, w dniu dzisiejszym uczestniczy 13 radnych, co stanowi 

wymagane kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. 

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. 

2. przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV, XLVI i XLVII 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 rad. 

6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o realizacji zadań statutowych, Komunalnego Związku Gminy 

Regionu Leszczyńskiego na terenie Gminy Rydzyna, z uwzględnieniem planowanych zmian w systemie. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym - druk 354, 

- zmiana w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2022 - druk nr 355, 

- zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. - druk nr 356. 

8. Przyjęcie interpelacji radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji. 

10. Zapytania i wolne głosy. 

11. Zakończenie obrad sesji.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy macie Państwo jakieś uwagi do tego porządku, pytania? Nie, ja tylko Informuję, że w związku z tym, 

że pan Eugeniusz chciałbym po prostu wcześniej skończyć, bo ma również inne jeszcze obowiązki, 

dlatego też pkt 6 będzie przeniesiony zaraz po pkt 3, czyli będzie jako pkt 4. Szanowni Państwo jeszcze 

raz sprawdzimy kworum. Bardzo proszę jeszcze raz o naciśnięcie przycisku kworum. Dobrze, Szanowni 

Państwo zanim przejdziemy do przegłosowania porządku obrad informuję, że na sali sesyjnej jest w tej 

chwili 14 radnych. Dobrze, przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Bardzo proszę  

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo informuję, że dzisiejsza sesja będzie 

prowadzona według porządku obrad, który przed chwileczką przegłosowaliśmy 14 głosami za. 

Wyniki głosowania 

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

TAK (14) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Skrobała 

 

3. Przyjęcie protokołu z XLV, XLVI i XLVII 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 

odczytywania. Następnie przystąpił do głosowania. W pierwszej kolejności Protokołu Nr XLV/2022,  

a następnie Protokołu Nr XLVI/2022 i XLVII/2022. Wszystkie zastały przyjęte jednogłośnie 14 głosami 

za. 

Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Skrobała 

 

Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Skrobała 

 

Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Skrobała 

 

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o realizacji zadań statutowych, 

Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego na terenie Gminy 

Rydzyna, z uwzględnieniem planowanych zmian w systemie. 

Informację w tym zakresie przedstawił Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego pan Eugeniusz Karpiński, który przygotował również w tym zakresie informację 

pisemną dla radnych. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Eugeniusz Karpiński udzielał również odpowiedzi na zapytania radnych w zakresie przedstawionej 

informacji. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny pan Roman Skiba.  

Informacja w załączeniu protokołu. 

6. 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 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym - druk 354. 

Projekt uchwały przestawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak.  

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

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

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

przyjęła Nr XLVIII/350/2022. 
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Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Skrobała 

2) zmiana w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2022 - druk nr 355. 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

 

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

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 1$ głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLVIII/351/2022. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Skrobała 

 

3) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. - 

druk nr 356. 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

 

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

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

przyjęła Nr XLVIII/352/2022. 

Wyniki głosowania 

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

TAK (14) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Skrobała 

8. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poinformował, że zakończył się pkt 7 dzisiejszego porządku 

obrad. Przychodzimy do punktu 8 - przyjęcie interpelacji radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie 

interpelacje, radnego Piotra Patka i radnego Karola Dembickiego. Pan Przewodniczący Marcin 

Urbanowicz przedstawi w tej chwili te zgłoszenia. 

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

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poprosił Burmistrza pana Kornela Malcherka o zajęcie głosu. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK  powiedział, że odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej 

sesji zostały udzielone na piśmie.  

10. Wolne wnioski i informacje. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Bardzo proszę o zgłoszenie się do dyskusji radnych, bardzo proszę. Proszę Pan Radny Piotr Patek 

udzielam głosu. 

 

RADNY PIOTR PATEK: 

 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, dzisiaj krótka, ale chyba krótko, treściwie. 

Rozpocznę od tego, tej interpretacji, którą poprzednio złożyłem i powiedziałem, że co sesję będą 

składane interpelacje związane z ruchem okrężnym i parkowaniem na naszym Rynku. Nie będę się 

znowu powtarzał, bo złożyłem interpelację, rozwinę to może na następnej sesji, ale krótko powiem. Ja 

nie rozumiem, dlaczego nie chcemy uporządkować tej sprawie. Dlaczego nie chcemy poprawić 

bezpieczeństwa, w tym miejscu? Naprawdę nie rozumiem, samochód na samochodzie. No już nie będę 

opowiadał, bo tyle razy, ale ja mówiłem, że jak nic nie będzie w tej sprawie robione, jakiekolwiek 

działania, co sesję te dwie interpelacje na pewno będę składał, bo o to trzeba uporządkować. Cały czas 

mówimy, że bezpieczeństwo mieszkańców, turystów jest najważniejsze. A jak widać chyba nie  

i zakończę na tym. W sprawie następnej interpelacji, którą złożyłem to było na XLV sesji 9 sierpnia 

chodziło o nawierzchnię ul. Leszczyńskiego. Dostałem odpowiedź, że monitorujemy tę sprawę na 

bieżąco, są naprawy robione, tak zgadza się, jest tak robione, ale też jednego nie mogę zrozumieć tej 

sprawy. Tu robimy w jednym miejscu, a kawałek dalej asfalt zapadnięty, kawałek dalej dziury, tylko tu 

robimy jakby z przodu, załatwiliśmy gdzieś około chyba dwóch tygodni, proszę sobie jechać, znowu są 

dziury i ponosimy jakieś nakłady finansowe, ja nie wiem, czy my już tego nie płaciliśmy, jak byśmy zrobili 

ten odcinek od nowa, tak. Nowy dywanik zrobić, raz a porządnie. I no nie rozumiem, pan burmistrz tam 

codziennie jeździ, ogląda to, patrzy na to, nie wiem, no nie wiem, nie mogę tego zrozumieć, to też jest 
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jakiś, związane z bezpieczeństwem mieszkańców, ale i użytkowników drogi, jeżeli chodzi o, jeżeli są 

dziury wiadomo, zawieszenia samochodów, zagraża bezpieczeństwu rowerzystów, rolkarzy, no 

wszystkich po kolei, tak. A panowie tam biegają, przebiegają tak samo było, z aleją jest i przebiegacie, 

biegniecie i omijacie i udajecie, że nie ma problemu. Następna sprawa, ścieżka rowerowa, złożyłem 

interpelację, tak dostałem pismo, gdzie pan burmistrz, wysłał to do powiatu, bo zarządcą jest powiat. 

No nie wiem, chcemy współpracować, bo zawsze powiat, żebyśmy współpracowali, żeby gmina 

Rydzyna i powiat był jedną drużyną, jednym teamem, żebyśmy razem pracowali. Jak robiła się kłoda, 

chcemy pieniądze, już przelać, żeby było, a ta ścieżka, te naprawy to już, ja już nie chcę wybiegać  

w lata, ale to się ciągnie już nie będę mówił od ilu, bo ja wiem, mam interpelację z tym związane i mogę 

to przedstawić, ale ja już nie będę tak daleko wybiegał, 2 lata i proszę iść sobie zobaczyć, dziury 

zapadnięte włazy, i to zostało przesłane kolejny raz pismo do powiatu, od sierpnia, proszę sobie 

zobaczyć, który miesiąc już mija, nie ma żadnych prac podejmowanych w tej sprawie, żeby ułatwić 

jakkolwiek życie, funkcjonowanie po opadach, zastoje wody, ale mówię bezpieczeństwo, biegacze, 

rolkarze, rowerzyści, bo to jest szlak często użytkowany, i też nie mogę tego zrozumieć, bo fajnie się 

stało, że też zabierają głos w sprawie chodnika, od mostu na Rowie polskim w kierunku Kowolki, i to 

zostało tam zrobione, przełożona kostka, mam zastrzeżenia, ale chociaż zostało to jakoś 

wyprostowane, na pewno zwiększyło to bezpieczeństwo i naprawdę, my mówimy tylko  

o bezpieczeństwie, że chcemy, że dla nas to jest najważniejsze, a na przykład takie proste sprawy, bo 

tu tylko się nasuwają słuchają słowa piosenki 'to takie proste' a my wymyślamy sobie jakieś nie wiem, 

niestworzone rzeczy, że które są nie do przejścia, dziękuję uprzejmie.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Dobrze i z sali, tak? Bardzo proszę 

Pan Sołtys Piotr Burda, bardzo proszę. 

 

SOŁTYS PIOTR BURDA: 

 

Panie przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Wiceburmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście, ja 

chciałem wrócić do sesji, tutaj, która tu się odbywała na tej tutaj sali, nie mówię o tych sesjach dwóch, 

które były nadzwyczajne, a później była sesja następna też. I na tej ostatniej sesji, która to się odbywała, 

zwróciłem uwagę panu Zastępcy Burmistrza, pana Burmistrza wtedy nie było, że dotacja, którą 

otrzymaliśmy w kwocie 50 000 zł, była to dotacja od Marszałka dla sołectwa, a nie tak jak powiedział 

dla gminy. I myślałem, że to jest temat, że tak powiem zostanie przyjęty i zostanie stwierdzony taki fakt 

jaki jest, jednak pan Zastępca przyszedł na sam koniec, ostatnie zdanie zabrał i stwierdził, że cytuje 

„beneficjentem jest Gmina Rydzyna”, państwo może tego nie widzieli, ale dlatego żeby nie być 

posądzony, że ja nie wiem o czym mówię, albo że jestem niekompetentny albo nie mam wiedzy, to ja 

tutaj zacytuję ustawę, przepraszam uchwałę Marszałka Wielkopolskiego, do tej uchwały jeszcze jest 

uzasadnienie następne, i pozwolą państwo, że to przeczytam. To można sprawdzić na stronie 

Marszałka i jak to powiedzmy wygląda zgodne z rzeczywistością, nie zakłamując, że Gmina jest 

beneficjentem, powiedzmy tej kwoty, którą otrzymała Grupa Odnowy Nowej Wsi w związku ze 

strategią. To mamy tak, Uchwałą Nr XXXI/394/2020 z 13 lipca 2020 roku, przyjęty został program- 

Wielkopolska Odnowa Wsi. W programie przewidziano między innymi w organizację konkursu- 

Pięknieje Wielkopolska Wieś, którego i tu podkreślamy to słowo, beneficjentem będą lokalne 

społeczności, czyli to chyba już mówi o tym jasno, że nie gmina, a lokalne społeczności. 

Uzasadnienie do Uchwały nr 400/4506/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 

2021, w sprawie ogłoszenia XII edycji konkursu- Pięknieje Wielkopolska Wieś. Jest zapisane, że wsparcie 

kierowane jest do miejscowości, które uczestniczą w programie- Wielkopolska Odnowa Wsi, mają 

zrobioną sołecką strategię rozwoju wsi oraz mają sformalizowaną grupę Wielkopolskiej Odnowy Wsi.  

I nigdy nie ukrywałem i zawsze podkreślałem, że jako sołectwo, my nie mamy osobowości prawnej, 

dlatego jesteśmy, że jakby powiedzieć to pod opieką gminy i to gmina w naszym imieniu składa wnioski, 

które tutaj pani Patrycja składała, bardzo dziękuję pracownikom, którzy to prowadzili. Sołectwo nie ma 
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konta, czyli powiedzmy te pieniążki wpływają na konto gminy, tak czy inaczej, powiedzmy no te 

pieniądze przez gminę, są udzielane sołectwu, czyli reasumując beneficjentem tej kwoty 50 000 zł jest 

społeczność lokalna, czyli sołectwo, a warunkiem, żeby to spełnić, było powstanie Grupy Odnowy  

Nowej Wsi oraz zrobienie sołeckiej strategii wsi Nowa Wieś na lata 2021-2026. Także tutaj myślę, że 

nie jest to z mojej strony jakąś tam, powiedzmy formą, jakiegoś tam powiedzmy tutaj komuś, coś, kogoś 

obrazić, ale powiedzmy, żeby prawdzie stało się zadość. Ja rozumiem, że powiedzmy takie 

przedstawienie sprawy to tutaj, niektórym radnym nie pasuje, bo wiem jakie było głosowanie, powtórzę 

to jeszcze raz, wiem jakie było głosowanie, za tą strategią, wiem jakie było głosowanie, za zwołanie tej 

grupy, wiemy te słowa pamiętam do dzisiaj, to powiedzmy jakie są trudności, mamy my jako sołectwo, 

było tu powiedziane powiedzmy przez radnych, że sołtys nie jest sołtysem, bo tylko go wybrało 26 osób, 

rada sołecka nie jest radą sołecką, grupa nie jest grupą. No i to przy takiej, że tak powiem pokazywanie 

powiedzmy, sołectwo Nowa Wieś prostu no, nie pasuje to, że jednak mieszkańcy działają, starają się 

pomimo tych przeszkód, pomimo tego, ja tak sobie pomyślałam nawet ze swoimi mieszkańcami, żeby 

tyle to rada powiedzmy no i tutaj, niektórzy z władzy gminy powiedzmy poświęcają czasu, żeby utrudnić 

i przeszkadzać w Nowej Wsi poświęcili na współpracę, byśmy byli dużo dalej. Także też to zaprzecza  

i tego też nic nie mówi, proszę sobie zobaczyć. Były dwie takie robione, dwa remonty świetlic były  

w dwóch wioskach. I tam bez żadnych warunków, że jak będą mieć 50 000 zł to będziemy robić 

świetlicę, jak nie będą mieć, to nie będziemy mieć, bez żadnych warunków było remontowane. I proszę 

zwrócić uwagę, że przy tych świetlicach, bo pytałem się jednego sołtysa, drugie to wiedziałem, 

powiedzmy z innych strony, że tam z mieszkańców nikt nic nawet paluszkiem nie ruszył. I teraz tutaj 

proszę zauważyć mówi się, że tak chcecie powiedzmy, że tak powiem zrobić takie wrażenie, że no  

w Nowej Wsi, jest skłócona, Nowa Wieś tam, powiedzmy tam, jeden drugiego tam nie wiem, to jest  

w ogóle przeciwne temu, co się dzieje. Proszę wejść na naszą stronę społeczność Nowa Wieś, proszę 

zobaczyć powiedzmy jak tam mieszkańcy pracują, społecznie i zamiast to doceniać, że tak powiem, 

wzmacniać i pomagać, no to powiedzmy się dzieje wręcz przeciwnie. Także, to jest ta kwestia 

powiedzmy, którą chciałam tutaj, bo ile można wytrzymać, powiedzmy tego ciągłego dokuczania, 

takiego gnębienia powiedzmy, no to już po prostu człowiek fizycznie nie wytrzymuję. A najbardziej to 

mi chodzi, powiedzmy, żeby prawdzie, żeby prawda miała powiedzmy, że tak powiem, prawda była no, 

prawda, żeby prawda była prawdą. I teraz następna sprawa, po ostatnim zebraniu, tutaj się zwrócę do 

pana Burmistrza. Panie Burmistrzu ja bym prosi, ja rozumiem, że akurat nie możemy się nigdy spotkać 

w takim terminie, kiedy akurat zebranie jest ogłoszone, pan nie może przyjechać. To ja bym tu poprosił 

po prostu radnego, tutaj mieszka w Nowej Wsi, Pana Pierzchałę i proszę Pana Burmistrza, może 

panowie sami zrobią jakieś zebranie w Nowej Wsi, pomimo to, że remont sali jest, to jest też to drugie 

pomieszczenie na 60- 70 osób i może jak będzie państwu pasowało, po prostu zrobimy zebranie, chętnie 

ogłoszenie, czy tam pan Burmistrz sam może, zebranie zwołać, czy nawet radny może zebranie zwołać 

i zrobi z mieszkańcami, bo czekają już od paru lat, powiedzmy no co najmniej od dwóch, żeby się spotkać 

z państwem. Teraz następną sprawę mam, to już tak sprawą, że proszę państwa remontujemy świetlicę 

wiejską, bardzo się cieszymy powiedzmy z tego tytułu, ale mamy jeden problem cały czas zalewania sali 

wiejskiej. Myśmy o tym mówili rok temu, to już prawie rok temu mija, dokładnie w grudniu, teraz mamy 

październik, to jest 10 miesięcy temu. Tutaj pan przewodniczący pamiętam powiedział, że proszę, 

poczekaj troszeczkę, nie można bezprawiem robić bezprawie i my to załatwimy, minęło 10 miesięcy, 

mam do pana pytanie no co się zmieniło? W dalszym ciągu salę nam zalewa, są rynny wymienione, już 

pominę to, za co byłem oskarżany, nie będę do tego wracał, czy tam podejrzewany i nic się nie zmienia. 

I teraz tu pytanie takie, powiedzmy o tą gospodarność o te dobrą mienie, wszystko Panie Burmistrzu 

jak to wygląda powiedzmy wśród mieszkańców w ogóle, no jak to wygląda tak logicznie myśląc, dużą 

kwotę pracy i kwotę finansową robimy w remont świetlicy wiejskiej, a niszczymy fundamenty, że za 

chwilę będziemy mieć piękny sufit, piękną kuchnie, piękną świetlicę. A ona się nam od dołu, że tak 

powiem rozejdzie i zapadnie się. Także tu powiedzmy to jest tak jakoś, ani nie logiczne, ani nie po 

gospodarsku. A to tylko dlatego tak jest, tylko żeby się nie narazić powiedzmy byłem u sołtysowi. Nie 

rozumie tego, takiego podejścia jako gospodarz, jako pan jako gospodarz, także tu bym prosił, żeby to 

zobaczyć. Ja zapraszam państwa, tak tutaj pan przewodniczący zaprasza co poniedziałek, ja zapraszam 

w każdy dzień, jak tylko państwo mają czas przyjechać do Nowej Wsi, ja chętnie pokażę piwnicę, 
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powiedzmy tam te tynki spadające, powiedzmy tam te mury się łuszczące, i może wtedy zrobi to na 

państwa wrażenie jakieś i faktycznie powiedzą, że no nie jest tak. Proszę Pana, Panie 

Wiceprzewodniczący, mieliśmy szkolenie w Zamku w Rydzynie, na tym, właśnie to było między innymi 

właśnie, o tym przestrzennego zagospodarowaniu to było szkolenie też, było tam na temat tego 

budownictwa, tych granic, działek no nie było, ani radnego nie było, ani nie było pana burmistrza. Ja 

rozumiem, że to są osoby kompetentne, które wszystko wiedzą, to nie muszą na takie rzeczy chodzić, 

ale ja byłem i zacząłem zadawać pytania zgodnie z prawem jakie tam są, co może tym wypadku zrobić 

i do tego momentu, dopóki się pytałem bezimiennie ta pani, która tam była z Poznania, czy skądś, 

łącznie z tym panem odpowiadali, a jeszcze wspomniałem, że to temat jest w świetlicy wiejskiej, czy 

gminnego, od razu przestała mówić nie wiedziała, jak się zachować, ale dowiedziałem się od tego, że 

żeby to można było wyegzekwować, te zajęcie gruntów przez przedsiębiorcę, to zalewanie tej świetlicy, 

to wszystko, to jest wszystko w rękach gospodarza, czyli wybranego przez mieszkańców całej gminy 

burmistrza. Burmistrz pomimo to, że wie o tym temacie już od paru lat i pisemnie i ustnie, jako 

gospodarz powiedzmy no nie dba o mienie wspólne o mienie gminne, do którego jest zobowiązany, i 

nie ukrywam, że ślubował powiedzmy w tym kierunku, że będzie dbał no. Proszę państwa, bo trzeba 

mieć to na uwadze, że o mienie gminne, mienie gminne wspólne, to trzeba się o nie troszczyć, dbać, 

troszczyć się i dbać tak jak o swoje. Nie myląc fakt tego, że traktować, używać jak swoje, nie to jest 

wspólne i trzeba dbać jak o swoje. A tam on, to mienie gminne było traktowane jak swoje przez 

poprzedniego sołtysa i dalej tak traktowane za pozwoleniem władz gminy. Co to jest dla mnie i dla 

mieszkańców niezrozumiałe. Także myślę, że nad tym się pochylimy, to nie powiedzmy ze złości, tylko 

dla dobra społeczności i po gospodarsku, bo nawet tak tutaj patrząc, o tym problemie wiedzą państwo 

radni, o tym problemie wiedzą pan burmistrz, o tym problemie wie nawet tutaj pan prawnik, co tutaj 

jest na sali. I to nie jest zgodne z prawem, żeby ktoś zajmował gminny grunt. A tak się u nas to robi i to 

wtedy potem z urzędu powinno to się zrobić, jak już nie można zrobić w inny sposób, ale jest ciche 

przyzwolenie na takie postępowanie. Ja jestem szanowni państwo, ja nawet spróbowałem kiedyś 

zadzwonić jako osoba 'x' do pracownika gminnego, która się zajmuje tą sprawą i spytałem się, jaka jest 

możliwość zajęcia gminnego gruntu na to, żeby tam wysypać na jakiejś długości, przy drodze wapno na 

placu gminnym? Nie powtórzę tego co usłyszałem, nie powtórzę tego jak się zachował, ale powiem 

państwu jak powiedziałem, no fajnie cieszę się z tego, że tak pan mi powiedział. To teraz powiedzmy 

daję przykład panu, że teren gminny sali wiejskiej zbudowany potem przez przedsiębiorcę od paru lat i 

się nic nie dzieje, od razu temat ucichł i zamilkł. Także wszystko zależy powiedzmy, kogo tyczy, do kogo 

to jest skierowane, także na dzień dzisiejszy, dziękuję bardzo. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo. 

 

SOŁTYS PIOTR BURDA: 

 

A może jeszcze jedno może jeszcze jedno, bo tutaj zwrócę się tutaj do pana radnego Piotra. Pan mówił, 

że będzie Pan, co radę powtarzał. Ja nie ukrywam, że też będę co radę, będę tak powtarzał, żeby to 

powiedzmy, jakoś to wyszło, ale proszę państwa, chciałbym zwrócić jedną taką sprawę, bo na ostatniej 

Sesji jak byłem, czyli przedostatniej, bo teraz była jakaś szybsza była, Sesja z tym węglem. To tam 

usłyszałem, że tutaj nawet w gminie jest taka grupa, czy jednostka, nie wiem, jak to nazwać, powiedzmy 

komórka bezpieczeństwa. I ciągle słyszę o tych znakach, o tym Rynku, o tym wszystkim, ja sobie 

pozwoliłem jadąc od Zamku do środka, zobaczyć jak to tu wygląda i naprawdę nie wiem, czy państwo 

żeście zwrócili, bo ciągle mówimy o tym ruchu okrężnym, tym wszystkim, ale jedno nam tylko umknęło. 

Jadąc od zamku przejeżdżając krzyżówkę, mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, ale ten znak 

powinien być powtórzony przy samej drodze powiatowej, czyli tutaj przy tym pomniku. Byłem niedawno 

w powiecie i w ten temat tam, powiedzmy naświetliłem, oni mówili, że tam były znaki, przy samej 

krzyżówce, przy samej tutaj tej drodze powiatowej, a z tej strony od Zamku i dzisiaj patrzę tego Zamku, 

ten tam nie ma ani słupka, ani znaku, a tutaj wyjeżdżając z tego parkingu, od gminy od Pałacu, jest 
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sam, aby, że tak powiem słupek, nie ma znaku, Ale do czego zmierzam? Już tutaj od Urzędu, że nie ma 

tego znaku no to wiadomo, że się włączasz do ruchu to tego, to to musisz uważać, ale jadąc od Zamku, 

nie wszyscy jadą od Zamku, są takie osoby, które wjeżdżają na przykład z drogi powiatowej, na parking, 

czyli tam powiedzmy tak, do sklepu po coś, mogą być osoby poza gminy naszej, do sklepu wjeżdżają, 

tam na lody wjeżdżają, coś takiego i wyjeżdżając z tego parkingu, na tą drogę powiatową, oni nie 

wiedzą o istnieniu tego znaku gdzieś tam dużo wcześniej, jakby jechali od zamku, czyli włączają się do 

tej drogi powiatowej, ale z myślą i z wizją o tym, że to jest podporządkowana, bo nie ma żadnego znaku, 

że ustąp pierwszeństwa. Tak że tu bym prosił o zwrócenie na tą tutaj uwagi nie i to może, poza tym, nie 

wiem, czy kiedyś będzie ruch okrężny, czy nieokrężny, to już nieistotne. Ale tutaj ten fakt, to bym prosił 

tutaj i teraz tak, mówiłem czy to może powiat usunąć, powiat powiedział, że nie, dlatego że ta droga 

od Zamku, gmina przejęła jako gminną, czyli oni wiedzą, że przekazując wam drogę i są pewni i na to 

kierownik tak powiedział tamte znaki były, czemu, dlaczego tych znaków teraz nie ma, no to on nie wie, 

a na pytanie, czy mogą to uzupełnić, wznowić powiedział, że to jest droga gminna i to należy w gestii 

gminy, czyli tutaj to rozwiązanie już na bieżąco rozwiąże, bo na dzień dzisiejszy mamy drogę 

podporządkowaną, czyli skrzyżowanie równorzędne. Co jest niezgodnie z nawykami mieszkańców tutaj 

rodowitych, nie. Dziękuję bardzo. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo, Panie Sołtysie, Panie Burmistrzu bardzo proszę o zabranie głosu. 

 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po kolei od pana radnego rozpoczniemy, 

 w sprawie niebezpieczeństwa na rynku, no tak jak to pan radny mówi, złożył Pan interpelację i jak 

najbardziej odpowiemy na piśmie, jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową również tutaj interpelację, tak jak 

mówiłem na komisji, nowy kierownik no tutaj mam nadzieję, że pochyli się nad tematem nawierzchni 

ulicy Leszczyńskiego, czy by to było taniej, nie wiem przy obecnych cenach, a nie wiem, czy to tak tanio, 

żebyśmy położyli asfalt na ulicy Leszczyńskiego. Odnośnie tutaj pana Sołtysa, no ja powiem tak, 

to gmina występowała o dotację i tutaj no zwiększa się majątek Panie Sołtysie gminy, tak. No jak tutaj 

też Pan mówi, że działamy wszyscy tak, i tak samo, to co właśnie teraz robimy remont tak, pierwszy 

etap to co, w swoim sprawozdaniu mówiłem, no to rada miejska dołożyła środki, ale przecież jak 

byliśmy na przekazaniu czeku, to przecież był i pan sołtys i mieszkańcy i my tutaj z panem Skarbnikiem, 

więc no powiem tak, zwiększył się majątek gminy tak, a że miejscowość Nowa Wieś, znajduje się  

w gminie Rydzyna, no to wszyscy tak, to jest nasza obopólna korzyść tak, że te 50 000 zł otrzymaliśmy 

od pana Marszałka, no i z tego o mam nadzieję, że się wszyscy cieszymy, tak. Jeżeli chodzi, bo tutaj Pan 

wspomniał też o tej współpracy, no byliśmy na Dożynkach z panem skarbnikiem i tutaj swoim 

przemówieniu, no to co Pan Sołtys tutaj zadeklarował, tą współpracę, bo przecież tak jak się 

umawialiśmy, przy remoncie no mieszkańcy, pomagają, tak. Więc no ta współpraca jest, no ja ostatnio 

otrzymałem pisma tutaj od pana Prezesa, że otrzymaliście 2000 zł na rowerówkę tak no takie, bo Pan 

Sołtys tak na mnie patrzy i takie pismo otrzymałem, no i tutaj, ja się bardzo cieszę, że tutaj społeczność 

Nowej Wsi za środki od pana Prezesa zorganizowała rowerówkę. Jeżeli chodzi o zebranie, no to ani ja, 

ani pan radny, no my nie zwołujemy zebrania. Pan Sołtys zwołuje zebranie, ale tak jak panu mówiłem, 

no obowiązki służbowe mnie zatrzymały i byłem na Dożynkach Działkowców. Jeżeli też Pan tu 

wspomniał o zalaniu sali, no ja przecież tutaj nie unikam, bo dobrze Pan wie, że to były chyba jak się 

nie mylę święta, sala była zalana, niedziela i po pana telefonie po przybyciu OSP Dąbcze, również 

przejechałem i bo pan tu mówi, że unikam spotkań, unikam wizyt, no jak najbardziej jestem do 

dyspozycji, więc drogę znam do Nowej Wsi i tutaj jak najbardziej dojadę, dziękuję. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo, Panie Sołtysie sekundka, ja muszę zabrać głos. 
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Drodzy Państwo, powiem krótko z doświadczenia, które mam od drugiej kadencji, jeżeli głos, który 

oddaje komuś, kto tak jak pan sołtys ad vocem, w tej chwili do odpowiedzi to ma być wznowienie, albo 

inaczej ma być coś nowego do dyskusji, jeżeli będziemy teraz się przerzucać, to my nigdy tak naprawdę 

tej dyskusji nie skończymy. Ja powiem tylko od siebie, drodzy państwo, bo wiadomo o co chodzi, 

uzyskanie pieniędzy na te 50 000 zł, oczywiście było to z inicjatywy Odnowy Wsi, czyli Nowa Wieś 

uzyskała pieniądze, formalnie oczywiście gmina to otrzymała, bo nie ma sołectwo statusu prawnego. 

Po co się przerzucać, tak. Czy gmina, czy Nowa Wieś oczywiście jest to jedno, wspólne pieniądze. My 

jako radni również przekazujemy pieniądze, bo przecież te 50 000 nie starczyłoby, więc też się nie 

uchylamy, więc bardzo proszę naprawdę, ta dyskusja jest bezowocna i ciągle tylko drodzy państwo się 

przerzucacie. Ja jako Przewodniczący nie będę udzielał głosu, żadnej osobie, która będzie specjalnie, 

tylko przedłużała dyskusję, to ma być coś nowego wniesienie, a nie przerzucanie się 

odpowiedzialnością, bardzo proszę. Rozumiem, że coś nowego, tak, do dyskusji, dobrze sprostowanie  

i wtedy najwyżej po prostu ad vocem, jeżeli ktoś by chciał zabrać głos, naprawdę proszę, żeby to było 

merytoryczne, a nie takie obrzucanie się. 

 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BATKOWIAK: 

 

Zostałem jakby imiennie, do dyskusji tutaj wywołany, Panie Sołtysie, Panie Piotrze, Sołtysie Nowej Wsi. 

Załącznik do uchwały nr 529/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie regulaminu 

konkursu dla Odnowy Wsi szansą dla aktywnych sołectw. I mamy cały regulamin, pod tą uchwałą, §2 

beneficjenci. Beneficjentami wsparcia udzielonego w ramach konkursu są gminy kropka. Tylko tyle i aż 

tyle, ja się już tu nie chcę kłócić, kto dostał, kto nie dostał itd., dostała gmina, korzystają mieszkańcy z 

Nowej Wsi i będą korzystać pewnie wszyscy inni mieszkańcy, tak. Ale taki jest zapis konkursu i tego 

słowa użyłem, beneficjent. Dziękuje. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo, rozumiem, że Pan chciał, ale bardzo proszę, dobrze. Jeżeli udzieliłem głosu panu 

Burmistrzowi, to również muszę panu Sołtysowi. Dobrze proszę bardzo, udzielam głosu. 

 

SOŁTYS PIOTR BURDA: 

 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu tutaj Pan zacytował, to jest w ogóle inny program i inny 

konkurs, my mówimy o Pięknieje Wielkopolska Wieś XII edycja i ja rozumiem, że teraz trudno przekonać 

kogoś, ale jak chcecie Państwo zmienić uchwałę Marszałka Wielkopolskiego, gdzie pisze wyraźnie, 

powtórzę uchwała nr 21/394/20 w programie przewidziano, między innymi organizację konkursu 

Pięknieje Wielkopolska Wieś, którego cytuje, w uchwale tak pisze: „beneficjentem jest lokalna 

społeczność” i ja powtarzam, to jest dobry kierunek współpracujmy razem, wszystkim też dziękowałem, 

ale proszę mnie zrozumieć jedno, nie byłoby Grupy Odnowy Nowej Wsi, nie byłoby strategii sołeckiej, 

jako gmina nie moglibyście nawet w tym konkursie startować. I na pewno jako gmina, nie otrzymałaby 

tej kwoty. Ta kwota tak, jak tu pisze wyraźnie jest dedykowana lokalnym społecznościom. A my 

należymy jako do gminy i tu nie ma tylko. Tylko ja nie pozwolę sobie, żeby ktoś zakłamywał i uszczuplał 

rolę mieszkańców, bo mieszkańcy to robią w czynie, społecznie po swoich godzinach pracują, 

mieszkańcy wyjeżdżali do innej gminy robić tą strategie, mieszkańcy pomimo swoich prac. A to, że 

gmina pomaga w akurat w tych konkursach i składa w naszym imieniu, to mówiłem. My nie mamy 

osobowości prawnej, tylko z tą różnicą i trzeba oddać szacunek mieszkańcom i trzeba tej Grupie oddać, 

i tym członkom. Dlatego, że oni to robią społecznie za darmo, a pracownicy gminy czy władze gminy 

mają za to płacone i o to chodzi i tego choćby się zaklinali, nie zmienicie. To jest uchwała, ja rozumiem, 

że nawet można uchwałę zmienić tak, że wybór dyrektorki po zmianach w konkursie jest też nieważny. 

Bo co szkodzi w tej gminie pozmieniać, no przecież to jest tylko, taka super wyjątkowa gmina, dziękuję. 

 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BATKOWIAK: 



12 

 

Panie Piotrze, już sobie znalazłem, tak. To samą uchwałę, podejdę pokażę. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Szanowni Państwo, bo ja naprawdę za chwilę zakończę tą dyskusję, ja tylko powiem państwu tyle. 

Panom akurat i Panu Burmistrzem i Panu Sołtysowi. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś jest Marszałkiem, to 

jest gradacja, to jest województwo prawda. Lokalna społeczność to również jest gminna społeczność, 

to jest również Nowa Wieś, zgadza się Panie Krzysztofie? Szanowni Państwo, radca prawny zabiera głos 

i bardzo proszę tą dyskusję zakończymy już. 

 

RADCA  PRAWNY KRZYSZTOF PIETRZAK: 

 

Ostatnie wystąpienia radców prawnych nie są zbyt popularne. Ja myślę, że tutaj żadnego sporu nie ma, 

od strony prawnej. Sytuacja jest jednoznaczna, tak. Beneficjentem jest gmina, tak i tylko gmina może 

być beneficjentem tego rodzaju programów. Panie Sołtysie, niech Pan będzie łaskaw posłuchać tak, bo 

do Pana przede wszystkim mówię, tak. Radni też słuchają, ale to są słowa do Pana skierowane przede 

wszystkim. Beneficjentem tego typu programów zawsze będzie gmina, tak jak pan słusznie zauważył, 

sołectwo nie ma takiej możliwości. Chyba, że jakiś program ktoś, gdzieś w przyszłości wymyśli 

dedykowany bezpośrednio do sołectwa. W żaden sposób nikt tu nie umniejsza tak naprawdę nakładu 

pracy wykonanego przez samych mieszkańców wsi, czy sołectwo, czy radę sołecką. Te rzeczy się ze sobą 

absolutnie nie kłócą i to chyba dzisiaj też tutaj wybrzmiało i w żadnym momencie ja wypowiedzi 

Burmistrza, czy Wiceburmistrza nie usłyszałem, żeby tutaj deprecjonował w jakiś sposób nakład pracy 

mieszkańców. I myślę, że dla wszystkich radnych tutaj zgromadzonych, też jest to jednoznaczne, tak. 

Natomiast beneficjentem musi być gmina i gmina reprezentuje tą lokalną społeczność. Bo wiemy gmina 

jest z lokalną społecznością Pani Sołtysie, tak. A gmina może się dzielić na mniejsze społeczności lokalne, 

na przykład na sołectwa. Także proszę nie stawiać znaku równości, między lokalną społecznością  

a sołectwem jedynie, tak. Innym określeniem na gminę może być wspólnota samorządowa, tak. I taka 

definicja między nimi też jest do odszukania, pod kątem prawnym. I jeszcze jedna taka zasadnicza 

uwaga, tak bo jesteśmy w punkcie, który nazywa się, zapytania i wolne głosy. I ten punkt już dosyć 

długo trwa, ja nie słyszałem wypowiedzi pana sołtysa żadnego, konkretnego wniosku do rady, albo 

zapytania i bardzo bym też prosił, żeby się tego też trzymać, tak. Bo to nie ma być swobodna dyskusja 

na każdy temat, tylko jesteśmy na sesji a powaga Sesji zmusza nas do tego, żebyśmy formułowali 

konkretne wnioski, krótkie tak, bo to jest krótki punkt i tylko tyle z mojej strony. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo.  

 

SOŁTYS PIOTR BURDA: 

 

I teraz ja powiem, jeśli można? 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Bardzo proszę, ale to też proszę sformułować, tak jak pan radca powiedział. 

 

SOŁTYS PIOTR BURDA: 

 

Proszę Państwa, ja rozumiem, że chcecie zakłamywać prawdę, że będzie udowadniać, że teraz będzie 

tak szukać. To proszę bardzo pisać do Marszałka, tu wam przekażę uchwałę, nie program, czy coś 

takiego tam, czy powiedzmy jakiegoś konkursu, uchwałę marszałka wielkopolskiego, z numerem ze 
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wszystkim, który jest na stronie internetowej, można sprawdzić. I w tej uchwale pisze wyraźnie 

beneficjentem jest lokalna społeczność, nie gminna. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dobrze, Szanowni Państwo tak jak Pan Sołtys powiedział, lokalna społeczność, czyli gmina, sołectwo, 

tak. Dobrze, dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, czy jeszcze jakaś, nie? Panie Piotrze, ale wznowienie, 

jeżeli to bardzo proszę, ostatnie słowo. Szanowni Państwo ja tylko na końcu powiem, zanim oddam 

głos, znacie, jak prowadzę Sesję. Ja wiem, że tutaj są również prośby, żeby to robić skutecznie, żeby to 

robić merytorycznie, ja każdemu oddam głos, ale proszę mojej uwagi nie odbierać tego personalnie, 

tylko tak jak pan radca powiedział, żeby to było sformalizowane, że to było merytoryczne, żeby to było 

krótkie wystąpienie, powiedzenie co kogo boli za przeproszeniem, a nie po prostu rozbudowywać to,  

w jakiś taki i oczywiście traktować nas jako tutaj zarzut, że Rada nic nie robi itd. Ja reprezentuję Radę i 

ja będę zawsze stał na jakby, porządek prawny, będę cały czas próbował wszystkim państwu mówić, że 

jako Przewodniczący Rady, mam do tego prawo, żeby udzielać głosu lub nie, ale to mu to w ramach, 

pewien jakiś takich czasowych, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Tak jak pan radca powiedział, 

to jest powaga sesji rady i nie może być ona żaden sposób umniejsza. Bardzo proszę. 

 

RADNY PIOTR PATEK: 

 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, krótko. Ja jeszcze do ulicy Leszczyńskiego, tak chce się odnieść, 

bo pan Burmistrz mówi, czy to będzie taniej, czy drożej, że na obecne ceny, a ile lat to już się ciągnie? 

Teraz jesteśmy przy ścianie, tak. Pozostanie, ja wiem, że my tego nie zrobimy, bo koszty bardzo wzrosły, 

ja to wszystko rozumiem, ale ten odcinek drogi kiedyś nadejdzie, to, że trzeba będzie zrobić. Bo będzie 

zagrożeniem, naprawdę bezpieczeństwa i coś się stanie i dopiero otworzymy oczy. Dziękuję bardzo. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo. 

11. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XLVIII Sesję 

Rady Miejskiej Rydzyny, dziękując wszystkim za przybycie. 

 

Przewodniczący 

       Rady Miejskiej Rydzyny  

                                                                                            Roman Skiba 

 

 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 
 


