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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XLIX/2022 

z XLIX Sesji Rady Miejskiej Rydzyny  w dniu 31 października 2022r. 

Obrady rozpoczęto 31 października 2022 o godz. 14:00, 

a zakończono o godz. 15:20 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Otwieram XLIX sesje Rady Miejskiej. W skład Rady 

liczy 15 Radnych, w dniu dzisiejszym uczestniczy 15 Radnych, co stanowi wymagane kworum przy 

którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie Radnych Rady 

Miejskiej, witam pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz z jego współpracownikami, czyli panem 

Wiceburmistrzem Łukaszem Bartkowiakiem, panem Skarbnikiem Wojciechem Antoniakiem i panią 

Patrycją Wdowiak - Kierownikiem Referatu Organizacyjnego. Witam serdecznie Radcę Prawnego pana 

Krzysztofa Pietrzaka. Proszę państwa, witam również Dyrektorów placówek oświatowych. Na początku 

panią Dyrektor Sylwię Hauzę - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Witam serdecznie panią 

Magdalenę Szymańską – Pietrzak - Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Jest również z nami pan 

Karol Olender - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Również witam 

serdecznie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbczu - pana Wojciecha Jędrzejczaka. Szanowni 

państwo, witam również Sołtysów, najpierw pana Sołtysa Łukasza Wleklika - Sołtysa wsi Dąbcze, pana 

Piotra Burdę - Sołtys wsi Nowa Wieś i pan Krzysztof Klemczaka - Sołtysa wsi Tarnowa Łąka. Witam 

serdecznie pana Kornela Katarzyńskiego, który przeprowadza bezpośrednią transmisję z dzisiejszej 

sesji. Jest również pan Sławomir Zygner, pracownik Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, który również 

wspiera nas właśnie w tym jakby zakresie. Jest również pan Łukasz Taterka, informatyk Gminy Rydzyna.  
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad, odczytam go w tej chwili. 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych  

z wykonaniem uchwał Rady. 

5. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022.  

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu  burmistrza.  

7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych  

radnych Rady Miejskiej. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 357, 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 358, 

- przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem    

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2023-2025 – druk nr 359, 

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości     

gminnych położonych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 360, 

- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,  

oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/11 położonej w miejscowości Rojęczyn – druk nr  

361, 

- zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 362, 

- 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 363. 

9. Przyjęcie interpelacji radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

11. Zapytania i wolne głosy. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

                                             

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy jakieś pytania Państwo macie do tego porządku? Jeżeli nie to przychodzimy do przegłosowania. 

Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. I jeszcze jedna osoba. Dziękuję bardzo. 

Informuje Wysoką Radę, że dzisiejsza sesja będzie prowadzona według porządku który przed 

chwileczką odczytałem. 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
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3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny pan Roman Skiba. 

Informacja w załączeniu protokołu. 

4. 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 

 

 

5. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku 

szkolnym 2021/2022. 
 

 

Informację w tym zakresie przedstawiła Patrycja Wdowiak – Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Miasta i Gminy Rydzyna. 

 

Informacja w załączeniu protokołu 

 

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, 

sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu  burmistrza. 

Informację przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna pan Kornel Malcherek. 

Informacja w załączeniu protokołu 

 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. 

Informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny pan Roman Skiba. 

Informacja w załączeniu protokołu. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
- określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 357. 

 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  
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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 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za przy  

1 głosie przeciw. Uchwała przyjęła Nr XLIX/353/2022. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

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

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIE (1) 

Jan Nawrotkiewicz 

 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 358. 

 

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 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za przy  

1 głosie przeciw. Uchwała przyjęła Nr XLIX/354/2022. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (14) 

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

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

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIE (1) 

Jan Nawrotkiewicz 

 

- przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem    

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2023-2025 – druk nr 359. 

 

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 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIX/355/2022. 
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Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości     

gminnych położonych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 360. 

 

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 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIX/356/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,  

oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/11 położonej w miejscowości Rojęczyn – druk nr  

361. 

 

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 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIX/357/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
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- zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 362. 

 

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 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIX/358/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

- 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 363. 

 

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 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała 

przyjęła Nr XLIX/359/2022. 

Wyniki głosowania 

TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

9. 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 

interpelacje, radnego Piotra Patka i radnego Marcina Otto. Pan Przewodniczący Leszek Skrobała 

przedstawi w tej chwili te zgłoszenia. 
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(Wiceprzewodniczący Rady Leszek Skrobała odczytał interpelacje. Interpelacje w załączeniu protokołu). 

10. 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.  

11. Wolne wnioski i informacje. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę o zgłaszanie się do pytań w dyskusji. Jest jedno zgłoszenia. Bardzo proszę, pan radny 

Piotr Patek, udzielam głosu. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Widziałem, że pan 

Wiceburmistrz, aż głowę schylił na dół jak usłyszał te same interpelacje na temat rynku, parkowania  

i ruchu okrężnego. Ja powiedziałem i się nie poddam w tej sprawie z tego względu, że jest zagrożenie 

bezpieczeństwa. I ja nie wiem, jak tak sobie wieczorem usiądę w domu i tak myślę, czy jestem jakiś 

nienormalny? Czy wy tego nie widzicie? Ja już nie wiem jak mówić, jak przedstawiać tą sprawę. Ja chyba 

jestem nienormalny! Stwierdzam. Jestem nienormalny bo przychodzi i wciąż o tym samym mówi. No 

muszę bo to nie jest rozwiązany problem. Ludzie, z okna Urzędu popatrzcie sobie jak to wygląda. 

Samochód na samochodzie. Ludzie nie przestrzegają, nie wiedzą czy są na rondzie, czy jak to wygląda. 

Ostatnio byłem świadkiem, pan i rejestracja z Rawicza, jedzie kierowca. Myśli, że jest na rondzie, jedzie 

sobie pewnie bo myśli, że jest na rondzie, że ma pierwszeństwo, tak? I znowu by doszło do stłuczki. 

Parking płatny, nikt nie chce bo cały czas mówione, że obciążamy. Nikt nie chce obciążać mieszkańców. 

To nie ma być żaden dodatkowy podatek. To wreszcie nie ma być to uregulowane. Normalnie tak jak 

jest w innych gminach. za przykład daje cały czas Poniec, Góra, jedźcie sobie zobaczyć, Krobia. 

Samochód na samochodzie w Górze, w Poniecu samochód... parkomat jest zamontowany, proszę 

zobaczyć, o każdej o każdej porze można wjechać sobie na Rynek, spokojnie zaparkować. Od razu jest 

miejsce. Wszyscy się wszędzie mieszczą, wszystko pasuje. Ale zaraz będzie odpowiedź pan Burmistrz 

albo pan Wiceburmistrz, że w Poniecu jest inny Rynek. Tak, jest inny bo jest kwadratowy. Jest ruch 

okrężny. My mamy jeszcze lepiej bo Rynek jest okrągły i tylko oznakowanie! Naprawdę nie wiem, co 

musi się stać, naprawdę, co musi się stać żeby doprowadzić, uregulować tą sprawę do końca? 

Naprawdę. Bo my się śmiejemy, Patek przychodzi, powie swoje, dobra odpowiemy to samo. Ja tego 

tematu nie popuszczę. Co Sesję będę składać, jeżeli nic nie będzie w tej sprawie zrobione, będę 

naprawdę tę interpelację będą składać, aż wreszcie naprawdę trzeba to uregulować, tak? Naprawdę 

trzeba to uregulować. I to nie jest żadne widzimisię Radnego Piotra Patka tylko mieszkańcy też to widzą 

i mówią: „masz rację”. I trzeba to unormować, uregulować. Następna sprawa, nawierzchnia Rynku. 

Złożyłem interpelację, też nie wiem co powiedzieć, no jak panowie nie widzą zapadniętych kostek to 

proszę bardzo sobie wyjść z Ośrodka Kultury, koniec asfaltu, początek kostki. Całe zapadnięte, dwie 

kolejne. Jak wy tego nie widzicie to ja już też nie wiem. To czekajcie na opady deszczu jak będzie po 

opadach deszczu wyjdźcie sobie. Gdzieś są zastoje wody to znaczy, że jest kostka zapadnięta. Nie 

stanowi bezpieczeństwa. Jeszcze nie zagraża to bezpieczeństwu użytkowników. Też mówię, nie wiem, 

na co my znowu czekamy? Bo nie wiem. Następna sprawa, jeszcze o samą płytę nawierzchni rynku. Tak 

wygląda płyta rynku pomnika historii. Ja tylko powiem tyle. Może to teraz możecie się śmiać. Jak 
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wjeżdżam na rynek codziennie rano, ja mam łzy w oczach jak to widzę. Zapadnięte kostki, nawieziony 

piach, powyginane słupki. Zarośnięte, trawa, mech, wszystko razem. Jak tu już kiedyś dałem przykład, 

jest pomysł na to zarośnięcie. Przykład. W weekendy, po stronie Urzędu będziemy wynajmować na pole 

golfowe, tak? Różne kostki są, będziemy wyciągać je na dołki. No naprawdę nie wiem jak już do was 

mówić. Cały czas mówiłem, że jakby Bareja żył to mógłby następny, alternatywy z nim to nic. Ale jeszcze 

przemyślałem to inaczej. Takim fajnym, obecnie fajnie komentują życie polityczne i w ogóle życie 

mieszkańców w naszym kraju kabaret Neonówka. To jest gotowy program. Pozdrawiam kabaret bo ich 

lubię. Naprawdę to jest gotowy program. Jak można dać odpowiedź, podtrzymują odpowiedź  

z roku 2019, 2020, 2021, 2022. Dobrze, że nie odwołaliśmy się do 1999. No nie wiem, nie wiem, no 

naprawdę nie wiem jak was przekonać, jak z wami rozmawiać. Naprawdę nie wiem. Czy, być może 

proste pytania do koleżanek i kolegów Radnych. Czy wy tego nie widzicie? Bo ja naprawdę nie wiem. 

Albo do panów Sołtysów, do wszystkich co tutaj siedzicie bo naprawdę nie wiem jak mówić. Ile razy 

można... Ile razy o tym... Dlaczego są powtarzane interpelacje? Dlatego, że nie są realizowane! 

Następny raz ścieżka Augustowo. Dlaczego? Ja policzyłem. 10 lat o tym mówię. Ludzie, jak mówię 10, 

12 bo jeszcze chodziłem trzy kadencje jako mieszkaniec i tylko pisma, odpowiedzi, że generalna ludzie... 

Naprawdę co musi się jeszcze stać żeby to było zrealizowane? I to nie jest żadne wystąpienie pod 

publiczkę bo naprawdę nie wiem. Jak się mówi mu mam mówić dużymi literami bo naprawdę nie wiem 

jak przekonać was. Ostatnia sprawa związana z Aleją Sułkowskiego, to samo chodzi o kanalizację 

sanitarną. Pan Burmistrz nadmienił ale tu ten odcinek w kierunku Rydzyny, tam są odwrotne spady  

i by się przydała przepompownia ale my nie uciekniemy od tego tematu. No musimy to zrobić, tak? My 

to przekładamy co roku. Rok do roku i co nam daje? Nic. Tylko pomnażamy następne zadanie, które 

odsuwamy w terminie, które zostaje i cały czas jest w pamięci, tak? I ma do zrealizowania przykładowo 

20 zadań któregoś a dochodzi Aleja 21 i wiem, że nie mamy pieniędzy na przykład. Zróbmy etapami, 

tak? Nikt nie mówi od razu. Też mówiliśmy, etapować te prace. Nie mamy pieniędzy, etapujmy, tak? 

Naprawdę nie wiem. Nie wiem jak już mówić ale tak jak mówiłem Rynek, temat Rynku, ruchu 

okrężnego, montaż, ja tego tematu nie odpuszczę bo ja 2 razy miałam taką sytuację, że albo bym tu nie 

stał albo bym miał auto skasowane, tak? Bezpieczeństwo, my mówimy na spotkaniach, pan Burmistrz, 

my chcemy bezpieczeństwa, tak? To jak dbamy o to bezpieczeństwo? Jak dbamy o to bezpieczeństwo? 

Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś z sali? 

Nie widzę. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o odpowiedź. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo jak to punkt 10 mówi - wolne głosy i wnioski. 

Dziękuję bardzo panu Radnemu za dyskusję. Problem znamy, tak? Bo tutaj będziemy wychodzić jak 

najbardziej do mieszkańców i mam nadzieję, że rozwiążemy ten problem. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 

Dziękuję bardzo za informację. Dobrze, Szanowni Państwo na zakończenie chciałem tylko, tutaj pan 

Burmistrz poprosił mnie i upoważnił, mam nadzieję, że również w imieniu pani Dyrektor Magdaleny 

Szymańskiej. Informuje Państwa, że 11 Listopada obchodzimy kolejne dni Święta Niepodległości.  

W tym dniu odbywa się 10 Jubileuszowy Bieg Niepodległości. Również w tym samym dniu będzie  

w Zamku w Rydzynie chór Novum miał swój koncert. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Wstęp 

oczywiście wolny. Tutaj Państwo, którzy biegną w tym biegu, czy biorą czynny udział, oczywiście życzę 

sukcesów na tym polu. Więc jeszcze raz gorąco zapraszam. 11 Listopada, jest to piątek. Więc myślę, że 
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wielu z nas będzie miało wolne, a jak nie no to sobie weźmie, żeby czynny brać udziału oczywiście  

w biegu Niepodległościowym. Zapraszam bardzo serdecznie. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Miejskiej Rydzyny, dziękując wszystkim za przybycie. 

 

Przewodniczący 

       Rady Miejskiej Rydzyny  

                                                                                            Roman Skiba 

 

 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 
 


