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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr L/2022 

z L Sesja Rady w dniu 29 listopada 2022r.  

Obrady rozpoczęto 29 listopada 2022 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:49 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

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: Marcin Pierzchała. 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Otwieram L sesję Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, 

skład Rady liczy 15 Radnych, w dniu dzisiejszym uczestniczy 14 Radnych, co stanowi wymagane 

kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie 

Radnych Rady Miejskiej. Witam serdecznie Pana Kornela Malcherka - Burmistrza Miasta i Gminy 

Rydzyna wraz z jego współpracownikami: Panem Wiceburmistrzem Łukaszem Bartkowiakiem. Jest  

z nami Pan Skarbnik Wojciech Antoniak. Witamy serdecznie Panią Patrycję Wdowiak - Kierownik 

Referatu Organizacyjnego. Witamy serdecznie Pana Krzysztofa Pietrzaka, Radcę Prawnego. Witam 

serdecznie Panią Ingę Kaminiarz - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam 

serdecznie Panią Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury - Magdalenę Szymańską - Pietrzak. Witam 

serdecznie Panią Dyrektor Bogusławę Pawlik - Dyrektor Przedszkola Kolorowy Wiatraczek. Witam 

serdecznie Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie Panią Sylwię Hauzę. Jest z nami również Pan 

Karol Olender - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą Rojęczynie. Witamy serdecznie 

Dyrektora Zbigniewa Szukalskiego - Dyrektor Zamku Rydzyńskiego SIMP. Witam serdecznie sołtysów. 

Jest z nami Sołtys wsi Dąbcze - Łukasz Wleklik. Witam serdecznie Sołtysa Nowej Wsi Pana Piotra Burdę. 
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Jest z nami Sołtys wsi Augustowo - Pan Henryk Łaszczyński. Szanowni Państwo, witam serdecznie 

mieszkańców Gminy Rydzyna. Jest z nami również Pan Hieronim Cugier - Przewodniczący Koła 

Towarzystwa Miłośników Powstańców Wielkopolskich. Witam serdecznie. W swoim sprawozdaniu  

o tym kilka słów wspomnę. Jest z nami również Pan Sławomir Zygnar - pracownik Ośrodka Kultury oraz 

Kornel Katarzyński, który prowadzi bezpośrednią transmisję z obrad Sesji. Myślę, że wszystkich 

przestawiłem. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję otrzymaliście również porządek obrad  

i teraz go przedstawię. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII i XLIX Sesji. 

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: 

 zmiany Uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna – druk nr 364, 

 określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie ustalenia zwrotu kosztów 

dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna do 

szkół i przedszkoli - druk nr 365, 

 uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – druk nr 366, 

 nadania nazwy ulicy „Truskawkowa” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Kłoda 

– druk nr 367, 

 uregulowania zasięgu i  nazwy ALEJA KASZTANOWA w obrębie Rydzyna oraz Kłoda – druk nr 

368, 

 zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 369, 

 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 370. 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

9. Zapytania i wolne głosy. 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Czy jakieś Państwo pytania do tego porządku macie? Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do 
przegłosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję, 
że dzisiejsza sesja będzie prowadzona według porządku obrad, który przed chwileczką czytałem.  
14 Radnych było za. 
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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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII i XLIX Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do przyjęcia protokołu z obrad XLVIII i XLIX Sesji. Te protokoły były przygotowane według 
przeprowadzonej Sesji. Nie wnoszę do nich zastrzeżeń, dlatego proponuję je przyjąć bez odczytywania. 
Więc przechodzimy, najpierw głosujemy nad protokołem z obrad XLVIII Sesji. Bardzo proszę o 
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze. Dziękuję. Informuję, że protokół z obrad XLVIII Sesji 
został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za. 

Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji.  

 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

 

I tożsamo również XLIX protokół. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze. 
Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że protokół został przyjęty również 14 głosami za. 

 

Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji. 

 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 
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4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny pan Roman Skiba.  

Informacja w załączeniu protokołu. 

5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, 

zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady. 

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna pan Kornel Malcherek. 

Informacja w załączeniu protokołu 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
 zmiany Uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna – druk nr 364. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Organizacyjnego pani Patrycja Wdowiak, która 

powiedziała, że zgodnie z art. 30 ust. 6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021r., poz. 1762 ze zmianami) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 

terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze 

regulaminu wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu 

sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, która weszła w życie z dniem 

1 września 2022r. wprowadzone zostało w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 

stanowisko mentora. Nauczyciele pełniący tę funkcję z dniem 1 września br. mają prawo do wypłaty 

dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia tej funkcji. Wysokość dodatku określa zgodnie  

z kompetencjami rada gminy w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Procedura zmiany regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w tym zakresie wymaga uzgodnienia jej ze związkami zawodowymi 

nauczycieli, w przypadku Gminy Rydzyna - ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział  

w Rydzynie oraz Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 

Lesznie. Oba Związki pozytywnie zaopiniowały przedłożoną propozycję zmiany regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461) dopuszcza się nadanie 

aktowi normatywnemu „mocy wstecznej”, jeśli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

temu na przeszkodzie. W związku z powyższym podjęcie uchwały z mocą wsteczną od dnia 1 września 

2022r. umożliwi wypłatę dodatku funkcyjnego mentorowi, któremu dyrektor powierzył tę funkcję. 

Przyznanie nauczycielom wyższego wynagrodzenia (czyli uprawnienia) w związku z pełnieniem funkcji 

mentora nie godzi w zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż przyznaje im uprawnienia, a nie 

obowiązki. Proponowana zmiana zakłada wyłącznie ustalenie w dotychczas obowiązującym  

regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Rydzyna stawki dodatku funkcyjnego dla mentora. Jest to stawka taka sama jak w przypadku 

opiekuna stażu. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. Biorąc pod uwagę powyższe 

niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół 

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna, przyjętego Uchwałą Nr 

XXXII/233/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 kwietnia 2009r. Przyjęta zmiana umożliwi wypłatę 
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wyrównania przysługującego dodatku funkcyjnego nauczycielom, który powierzono funkcję mentora z 

dniem 1 września 2022r. 

 

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 L/360/2022. 

 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

 

- określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie ustalenia zwrotu kosztów 

dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna do szkół  

i przedszkoli - druk nr 365. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Organizacyjnego pani Patrycja Wdowiak, która 

powiedziała, że zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stawkę za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.) Mając na uwadze 

powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu. 

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 L/361/2022. 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 
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- uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – druk nr 366. 

Projekt uchwały przedstawi Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak. 

Wiceburmistrz powiedział, że przepisy ustawy nakładają na organy samorządu obowiązek 

prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dążąc do prawidłowej 

realizacji zapisów ustawowych oraz biorąc pod uwagę potrzebę określenia zasad oraz obszarów 

współpracy pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi, opracowany został niniejszy Program 

współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r., który niniejsza uchwała 

konstytuuje. Projekt Programu opracowany został po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

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 L/362/2022. 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

- nadania nazwy ulicy „Truskawkowa” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Kłoda – 

druk nr 367. 

Projekt uchwały przedstawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak. 

Wiceburmistrz powiedział, że do Burmistrza Miasta i Gminy w Rydzynie wpłynął wniosek właściciela 

nieruchomości o nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Kłoda, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 503/26. Przedmiotowa droga została wydzielona z gruntów 

prywatnych pod ciąg komunikacyjny dla nowo wydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową.  

Działki w/w stanowią własność prywatną i zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz.U.  z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)  podjęcie przez Radę Miejską uchwały 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli 

terenów, na których jest ona zlokalizowana. Wniosek o nadanie nazwy ulicy został potwierdzony 

zgodą i podpisami wszystkich właścicieli działek. Nadanie nazwy ulicy, będącej przedmiotem 

niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej 

nieruchomości położonych w jej sąsiedztwie. Ponadto, nadanie nazwy drodze ułatwi jej identyfikację 

w terenie.   

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

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



7 

 

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

przyjęła Nr L/363/2022. 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

- uregulowania zasięgu i  nazwy ALEJA KASZTANOWA w obrębie Rydzyna oraz Kłoda – druk nr 368. 

Projekt uchwały przedstawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak. 

Wiceburmistrz powiedział, że w celu zachowania przejrzystości i ładu w nadawaniu nazw ulicom  

w gminie Rydzyna, proponuje się uregulowanie istniejącej nazwy „Aleja Kasztanowa” oraz 

uregulowanie i rozszerzenie jej zasięgu o działki o numerach ewidencyjnych  252/1 (część), 529/1 

(część), 529/2, 502 obręb Rydzyna, oraz o działki o numerach ewidencyjnych 698, 651 obręb Kłoda. 

Działki te lokalizują przebieg funkcjonującego ciągu komunikacyjnego. Działka o numerze 

ewidencyjnym 502 obręb Rydzyna stanowi własność Skarbu Państwa, rozszerzenie  i regulacja nazwy 

na tej działce została poparta zgodą Starosty Leszczyńskiego. Pozostałe działki 252/1, 529/1, 529/2 

obręb Rydzyna oraz 698, 651 obręb Kłoda, stanowią własność Gminy Rydzyna. Regulacja przebiegu 

zasięgu alei oraz jej nazwy pozwoli na uporządkowanie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych.  

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 L/364/2022. 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

- zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 369. 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

Skarbnik powiedział, że w projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów  

i wydatków budżetowych. W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian 

(ogółem zwiększanie dochodów o kwotę 2.053.842,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in.  

z następujących tytułów: 
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- zwiększenie dochodów (010-01095-2710) o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł z tytułu pomocy 

finansowej z samorządu województwa wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi 

szansą dla aktywnych sołectw”  na zakup  wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbczu (uchwała NR 

XLVI/912/22 Sejmiku Województwa Wlkp. z 24.10.2022r.), 

- zwiększenie dochodów (758-75801-2920) w kwocie 69.377,00 zł do kwoty 9.740.508,00 zł z tytułu 

wpływów subwencji ogólnej z budżetu państwa (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

dofinansowanie doposażenia nowych budynków oświatowych (SP Rydzyna), 

- zwiększenie dochodów (801-80153-2010) w kwocie 11.955,49 zł do kwoty 74.894,50 zł z tytułu dotacji 

celowej z budżetu państwa na realizację zadania wyposażenia szkół w podręczniki (materiały 

edukacyjne), 

- zwiększenie dochodów (801-80195-2020) w kwocie 5.000 zł z tytułu dotacji celowych na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 

program „Poznaj Polskę” wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

- zwiększenie dochodów (853-85395-2180) w kwocie 354.500,00 zł do kwoty 4.500.825,87 zł z tytułu 

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19, 

- zwiększenie dochodów (853-85395-0970) w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu dochodów na zakup 

paliwa stałego na zasadach preferencyjnych . 

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększanie wydatków o 

kwotę 2.053.842,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

- zwiększenie wydatków (801-80153) w kwocie 11.955,49 zł do kwoty 74.894,50 zł z tytułu dotacji 

celowej z budżetu państwa na realizację zadania wyposażenia szkół w podręczniki (materiały 

edukacyjne), 

- zwiększenie wydatków (801-80195-4300) w kwocie 5.000,00 zł na wydatki bieżące na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (SP Kaczkowo) 

– program „Poznaj Polskę” wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

- zwiększenie wydatków (853-85395) w kwocie 1.854.500,00 zł do kwoty 6.023.225,87 zł  

w tym 354.500,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz 1.500.000,00 zł na zakup paliwa stałego na 

zasadach preferencyjnych. 

- zwiększenie wydatków (758-75818-4810) w kwocie 47.962,00 zł do kwoty 70.332,00 zł na rezerwę 

ogólną budżetu 

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 3,10,13,14 do uchwały 

budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-6 do niniejszej uchwały. 

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 L/365/2022. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 
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TAK (14) 

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

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

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

- 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 370. 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

Skarbnik powiedział, że planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego 

załącznik do 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 polegające 

na: 

- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych” z lat 

2019-2025, na lata 2019-2023,  

- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Zadania z zakresu poprawy 

efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 ustawy  

o OZE (…)” z lat 2022-2027, na lata 2022-2024, 

- zmniejszeniu o 400 tys. złotych nakładów do wysokości 0,00 zł w latach 2023-2024 na przedsięwzięcie 

pn.: „Wniesienie  wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie” z powodu 

braku możliwości realizacji projektu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej w związku z nie 

otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego, 

- zmniejszenie nakładów o 100 tys. złotych w 2024 roku na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg 

gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie etap II, etap III parking ul. Chrobrego w Rydzynie, w związku ze 

zrealizowaniem całości zakresu zadania w 2022 r. w wysokości 1.420.000,00 złotych. 

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację 

przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.  

W związku z tym zmianie ulegają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości 

dołączanymi do uchwały. 

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 L/366/2022. 

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, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 

Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
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NIEOBECNI (1) 

Marcin Pierzchała 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Zakończyliśmy 6 punkt dzisiejszego porządku. Przychodzimy do punktu 7 - przyjęcie interpelacji 
radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęło pięć interpelacji. Pan Przewodniczący Leszek Skrobała 
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: 

Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Panie 
Burmistrzu, bardzo proszę.  

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej sesji zostały udzielone na piśmie. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 

9. Zapytania i wolne głosy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję serdecznie i przechodzimy do punktu 9, zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę o zgłoszenie do 
się do dyskusji. Najpierw Radni, jeżeli oczywiście będzie taka wola, to również dopuszczę głos spoza 
Rady. Bardzo proszę. Kto pierwszy? A już jest, przepraszam. Tak, Pan Piotr korzysta oczywiście. Bardzo 
proszę, udzielam głosu Panu Piotrowi Patkowi. Pan Radny, bardzo proszę. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Jak usłyszeliście moje 
interpelacje, znowu powtarzam te dwie, które mówiłem, że będę powtarzał, bo cały czas dostaję takie 
same odpowiedzi. To nie jest żadna wojna, że Radny Piotr Patek wytoczył jakąś wojnę tu Burmistrzowi, 
czy Wiceburmistrzowi, ale tylko dwa słowa powiem, może dwa zdania. Tyle już o tym opowiedziałem. 
Tyle słów tu padło i różnych przykładów. Widzę, że nie chcę brzydko powiedzieć, ale może nie, że nie 
dociera, ale jakoś nie dochodzi, tylko tyle powiem, proszę się przyjrzeć jak to wszystko wygląda, jak to 
wszystko funkcjonuje. I powtórzę tylko, co jeszcze musi się naprawdę stać, żebyśmy wzięli to pod 
uwagę, że trzeba takie coś zrobić. To nie jest mój wymysł, że ja sobie tu przychodzę i takie rzeczy 
wymyślam jakiekolwiek. Tylko mieszkańcy też to mówią, ja nie mówię, że wszyscy. Ale proszę sobie 
zobaczyć jak to wygląda. Ja już nie będę opowiadał, że kolejny raz gdzieś tam bym miał znowu stłuczkę. 
To jest nieważne w tym momencie, tylko ja cały czas uważam bezpieczeństwo nas, ale i mieszkańców 
jest chyba najważniejsze, tak? Życie, zdrowie, bo życia już sobie nie kupimy. I tyle na ten temat. I cały 
czas mówię, że jeżeli nie będzie nic podejmowane w tej sprawie, te interpelacje będą składane, bo 
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naprawdę już nic nie mówię. Już przechodzę dalej. Mówię, tyle już było powiedziane na ten temat. 
Następna sprawa. Dostałem tu odpowiedź na temat ścieżki pieszo-rowerowej Kłoda - Kaczkowo. Ja 
złożyłem interpelację, że odcinek między miejscowością Augustowo, a miejscowością Kaczkowo, do 
ronda w Kaczkowie, to miejsce gdzie jest pozapadana kostka. Utworzyły się można powiedzieć, wprost 
trzeba powiedzieć, dziury, co stwarza bardzo, bardzo niebezpieczne sytuacje. I najbardziej mnie cieszy, 
bo dostałem tu pismo z Dróg Wojewódzkich i wreszcie dostrzegli też, że tam są dziury. Potwierdzili to, 
co ja mówię. Już ostatnio mówiłem. Jak policzyłem, bo ja mówię, że 4, czy 5 lat. A ja mówię chyba już 
od 10. No, ale ja mówię, to zostaniemy na tych 5. I wreszcie dostrzegli też, że coś trzeba z tym zrobić. 
Ja nie wiem, czy gmina nie wysyłała jakichkolwiek powiadomień, pism, że po tylu latach jest, że jakby 
Amerykę odkryli, że trzeba to naprawić, bo naprawdę też możesz z czymś skończyć, bo jeżeli jest kostka 
zapadnięta. Ja jeszcze też tyle razy na ten temat mówiłem. Korzystają i kijkarze, biegacze, rowerzyści, 
na rolkach i różne dyscypliny, ale zwykli ludzie, którzy korzystają, idą pieszo, tak? Tam jest 
nieoświetlone miejsce, można też, jeżeli jest zapadnięta kostka, można się przewrócić. Ale bardzo mnie 
cieszy, że zostało to dostrzeżone i jest dalsza odpowiedź, że będzie sukcesywnie naprawiana. Bardzo 
mnie to cieszy. Będziemy to, jak to na temat ulicy Leszczyńskiego się mówi, będziemy tu Burmistrza 
monitorować. To ja też to będę monitorował i zobaczymy, jak to pójdzie, w którym kierunku, czy będzie 
to zrobione, czy nie będzie. Następna sprawa związane z budową, z montażem oświetlenia na, ja tu 
wymienię ulica Kossaka, Witkiewicza, Gierymskiego. Ja rozumiem, że pieniądze muszą być 
zabezpieczone na taką inwestycje, ale teraz tak jak siedzę, mi się przypomniało, ja już kiedyś, kilka lat 
temu, jak drugą jestem kadencję jestem Radnym, może w pierwszej. Dajmy na to w pierwszej, ale ja 
proponowałem, żeby i tu gdzieś były takie to, znaczy ode mnie wyszła taka propozycja, że może zakupić 
takie lampy. Wtedy były oczywiście w dobrych cenach, jak można powiedzieć, bo teraz wiadomo ceny 
wzrosły kilkukrotnie. Te lampy takie na wiatraczek i na panel słoneczny, gdzie właśnie na takich 
osiedlach, gdzie jeszcze się budują, ale mieszkańcy się wprowadzają, można je założyć, po prostu. Ja 
rozumiem, że ktoś powie, że jakiś wymysł, jakiś może słaby pomysł, ale stawiać te lampy i po prostu 
jeżeli już osiedle było zasiedlone w większości, gdzie już by była ta infrastruktura elektryczna normalnie 
do lamp zrobiona, po prostu je przenosić na inne miejsce tak, żeby je wykorzystać wielokrotnie, nie tylko 
w tym jednym miejscu. Ja dałem taki pomysł. To jest do podyskutowania, ale tak jak mówiłem, gdy był 
ten pomysł to ceny były inne, tak. Wiadomo teraz jak to wszystko wygląda. Wszystko drożeje. Wszystko 
jest droższe. No i teraz może by to się nie opłacało w tym momencie, ale to kiedyś tam 
zaproponowałem, tak mi się przypomniało. Też bardzo mnie cieszy, cieszy odpowiedź na temat Alei 
Sułkowskiego, z tego względu, bo po dużych opadach deszczu w jednym miejscu jest bardzo duży zastój 
wody. Nie idzie, nie można tam po prostu przejść. I dostałem odpowiedź, że będzie to zrobione, 
odprowadzenia porobione i sukcesywnie, no zobaczymy, jak deszcz spadnie, jeżeli będą, czy to będzie 
funkcjonowało, ale myślę, że będzie funkcjonowało, bo z tej Alei też korzystają nie tylko nasi 
mieszkańcy, ale również turyści. I taka jeszcze jedna sprawa. Ja już to mówiłem jakiś czas temu na Sesji. 
I Pan Wiceburmistrz mówił, że spróbujemy, albo będzie to, nie pamiętam teraz, czy spróbujemy to 
zrobić, zobaczymy i będzie to zrobione, nieważne. Ale taka coś tego typu odpowiedź. Chodzi mi  
o budynek na ulicy Słowackiego 5. Tam konstrukcja ściany do parteru jest murowana, a reszta jest 
wykonana z drewna. I mieszkanka się tu do mnie zgłosiła, żeby przekazać, żeby zakonserwować to 
drewno, żeby nie niszczało na ten okres zimowy. Ja już mówiłem to jakiś czas temu, nic się tam nie 
dzieje, nadal to wygląda tak jak zgłaszałem to. Dziękuję uprzejmie. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby? Tak, za chwileczkę jeszcze wiem, że 
tak? Dobrze. To bardzo proszę, jeżeli żaden z Radnych nie chce już skorzystać z tej możliwości, bardzo 
proszę Pan Sołtys, najpierw Panie Hirku, najpierw Pan Sołtys się zgłaszał, tak. Panie Piotrze, to bardzo 
proszę, Pan Piotr Burda Sołtys Nowej Wsi, a później Pan Hieronim Cugier Przewodniczący Towarzystwa 
Miłośników Powstania Wielkopolskiego. Bardzo proszę. 

SOŁTYS WSI NOWA WIEŚ PIOTR BURDA: 
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Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja się zwrócę dzisiaj do Pana 
Przewodniczącego, będę się trochę zastanawiał po to, żeby słowa ważyć. Te moje przerwy to wynikają 
z tego, ponieważ nie chciałbym użyć jakiś niestosownych słów. Bardzo się cieszę z Pana interpelacji, 
tylko ja tak myślę, czy Pan był w Nowej Wsi? Czy Pan był w innej wiosce, bo powtórzę słowa tutaj Pana 
Radnego, że Ameryki Pan nie odkrył. Ja o tym mówią już 3 lata. Tylko nie wiem, czy Pan był i dobrze, że 
byli przy tym Radni Sołeccy, których zaprosiłem, żeby nie było potem, że ja czegoś nie pamiętam, albo 
czegoś nie wiem, bo Pan tylko mówi o skutkach. A o tym stanie faktycznym, Pan nie widział powiedzmy, 
jaka jest tego przyczyna. I tutaj bym prosił, żeby Pan to ujął w tej interpelacji. Konkretnie chodzi  
o podwyższenie tego gruntu sąsiadującego działki o prawie 1,5 metra. Nie wiem, czy Pan nie widział 
coś my wskazywali Panu, a były tydzień przed Pana przyjazdem prace geodezyjne, w których wskazano 
granicę. Wyraźnie żeśmy Panu wskazywali, że jest sąsiadująca firma, która zajęła grunt gminny. Od 
czasu podwyższenia i częściowego utwardzenia placu woda spływa nam pod świetlicę i do świetlicy. 
Muszę Państwa poinformować z przykrością, że tak powiem poinformować i stwierdzić, że okazało się, 
że w czasie remontu świetlicy, została przez krótki moment, około gdzieś tygodnia przykryta plandeką 
podłoga, folią. I okazało się również, że pod tą folią nie było parowania i pod tą podłogą, która jest na 
legarach, czyli jest na jakieś tam wysokości, też znajduje się woda. Czyli woda nie jest tylko w piwnicy, 
a jest cała, pod całą powierzchnią podłogi. I ta podłoga będąc tylko przez okres tam powiedzmy, 
niecałego tygodnia zrobił się nalot zielony. Czyli powiedzmy, mamy podłogę zgnitą. I tutaj Pan wystąpił 
w interpelacji o zabezpieczenie środków na izolację tych fundamentów. To oczywiście trzeba zrobić i to 
jest słuszna, że tak powiem słuszny wniosek. Tylko mnie zastanawia to, dlaczego my ratujemy coś,  
a nie likwidujemy przyczyny. Przyczyny. Ja tu się nie będę wymądrzał, ale tutaj są, Pan prawnik jest, to 
są mądre głowy, budowlańcy. Bym się pochylił  i prosił, aby przeczytać prawo wodne. Nie żebym się też 
powiem, żebym się wymądrzał, ale wspomnę, że mieliśmy na Zamku w Rydzynie szkolenia właśnie  
z tego tematu. I tam na tym szkoleniu wskazywano nam, uczono nas, jak trzeba stosować, co trzeba 
stosować, jakie są skutki prawne. Także tutaj myślę, że tu trzeba iść w tym kierunku, bo rozumiem, że 
to trzeba zrobić i z funduszy gminy jeśli chodzi o świetlicę. Ale przyczynę zalewania to nie jest przyczyna 
nasza i nie my ponosimy koszty, a tym samym mieszkańcy. Bo to nie, że gmina pokryje. Gmina nie ma 
swoich pieniędzy, że tak powiem, swoich z kieszenie nie wyłoży. Tylko są pieniądze podatników. I trzeba 
każdą złotówkę, i teraz w tym okresie, jaki mamy ciężkim, podatników uszanować. Także tutaj są na to 
instrumenty prawne. Pan prawnik myśli, i chyba szuka, już szuka  tych artykułów. To Panu Burmistrzowi 
podpowiem i Pan Burmistrz będzie mógł to, że tak powiem wyegzekwować. Dokładnie to jest art. 234 
ust. 3 ustawy prawo wodne. I także są narzędzia, żeby to, że tak powiem zrobić. I teraz tak, nie wiem 
czy Pan był i że Pan widział to, bo myśmy wskazywali za gminne pieniądze z funduszu sołeckiego było 
odwodnienie z rynien. Pamięta Pan, że to robił poprzedni sołtys i ostatnia studzienka znajduje się na 
działce właśnie tego przedsiębiorcy, poprzedniego sołtysa. Do tego my, jako gmina, jako że tak powiem 
Urząd nie ma w ogóle dostępu. I tutaj powiedzmy, tu trzeba zadziałać, aby te przyczyny usunąć. I tu 
myślę, że trzeba poznać, całokształt powiedzieć tego wszystkiego, a nie tylko patrzeć, tylko tak blisko 
metr od świetlicy. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz zabierze głos Pan Hieronim Cugier. Bardzo proszę. 

PAN HIERONIM CUGIER: 

Miło mi jest gościć w dniu dzisiejszym na Sesji Rady Miejskiej Rydzyny. Jak Pan Burmistrz i Pan 
Przewodniczący wspomniał, że w Rydzynie powstało Koło Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919. W dniu 8 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie towarzystwa. Obecni 
byli Pan Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Pan Wierzejewski, oraz jego zastępca. Był obecny także 
Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący, Pan Starosta, mieszkańcy Rydzyny oraz członkowie Koła 
Towarzystwa. Było nas dziewięciu. Została powołany Zarząd, Prezesem, jak się wszyscy domyślacie 
zostałem ja. Skarbnikiem został Pan Brzechwa Grzegorz. Panią Sekretarz została Pani Katarzyna 
Zmysłowska. Działalność towarzystwa, jakie powstało opiera się na pracy społecznej. Zarówno całego 
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Towarzystwa, jak i moja działalność, to działalność społeczna. Towarzystwo skupia przedstawicieli 
rodzin związanych z uczestnikami Powstania w Wielkopolsce. To są już teraz wnukowie i nawet 
prawnukowie oraz osoby, którym bliskie są idee i cele Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa dzielą się 
na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkowie zwyczajni, to ci wszyscy.  
A jeszcze członkowie wszyscy otrzymali legitymację oraz znaczki towarzystwa. Członkowie wspierający, 
to są tacy członkowie, których po prostu wypada, żeby wspierali to nasze Towarzystwo. W jaki sposób, 
czy finansowy, czy tam jakiś tam, coś zakupiły, jakieś książki i tak dalej. Członkowie honorowi to są 
przedsiębiorstwa. Marzeniem Towarzystwa jest by w kadencji tej 5-letniej Towarzystwo otrzymało 
sztandar. I dlatego tak potrzebni są tacy członkowie honorowi, jak zakłady pracy, którzy tam w jakiś 
sposób pomogą, na których można liczyć - finansują, dobrze by to było. Ale to jest sprawa odległa  
i późniejsza. Co dalej? Przede mną jak wiecie są, widzę duże wezwania, nowe zadania. Będę starał się 
w sposób skuteczny pomagać z władzami samorządowymi w szkołach w organizowaniu obchodów 
rocznic Powstania oraz w zapewnieniu opieki nad grobami, miejscami pamięci zrywu ludowego. 
Wiadomo, w roku ubiegłym Prezydent Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda ustanowił Dzień Zwycięstwa 
Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym w dniu 27 grudnia, z Panem Burmistrzem, co roku idziemy 
na groby, zapalamy znicze. Tych grobów na naszym cmentarzu Rydzyńskim jest 15, w Dąbczu 2 groby, 
w Nowej Wsi 2 groby i 1 grób w miejscowość Kaczkowo. I w dniu 27 grudnia odbędzie się Msza Święta 
za Powstańców z naszej gminy. Dalej, organizowanie, współorganizowanie konkursów, wystaw, imprez 
służących upowszechnianiu i wiedzy Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników. Dniu dzisiejszym 
miałem rozmowę też nawet w domu z Prezesem Towarzystwa Run-Team Rydzyna. Organizatorem jest 
Pan Burmistrz i Towarzystwo. Organizowana jest sztafeta. Biegną od Miejskiej Górki, poprzez Poniec, 
Rydzyna w koło zalewu. Dopełnienie do 100 km, do 104 km, tak jak rocznica przypada. I co dalej, i tam 
chcemy też być obecni. Zamówiłem taki baner rydzyński. Bardzo ładny myślę. I tam chcemy się wywiesić 
i tak po prostu uczcić też ten dzień. Interesowanie się losami rodzin uczestników Powstania 
Wielkopolskiego, podjęcie w zależności od potrzeb odpowiednich działań, inspirowanie w tej 
działalności władz samorządowych. Na naszym cmentarzu jest kilka grobów, gdzie leżą po prostu 
rodziny, a ten Powstaniec jest po prostu zapomniany, gdzieś tam już jest pochowany. I chciałbym, żeby 
to były takie tabliczki, gdzie będzie nazwa imię, nazwisko Powstańca, oraz napis „Powstaniec 
Wielkopolski” i ten medal, żeby był. Dalej, co jeszcze. Jeszcze są takie przy głównym ganku jest jeden 
taki pomnik z lastryka, już taki zszarzały, zapadnięty. No może by też w jaki sposób wypoziomować, 
wyrównać, wypiaskować, żeby nie odstawał w tym głównym ganku od pozostałych ładnych grobów. 
No takie są sytuacje, takie są rodziny, że to trudno po prostu w jakiś sposób doprowadzić do porządku. 
Organizowanie, dalej organizowanie odczytów i prelekcji popularyzujących dzieje, i sylwetki jego 
dowódców i uczestników. Wspieranie wychowawczych działalności szkół, jednostek harcerskich, innych 
instytucji mających imię Powstańców Wielkopolskich. Wiadomo, szkoła, Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy ma już nazwę Franciszka Ratajczaka. I teraz tu, z tego miejsca chciałem podziękować 
Radnym, bo przecież wnioskowałem o ulicę Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Rydzyna. No 
szkoda, że ta ulica według moich marzeń nie przeszła. Chociaż ja już rozmawiałem z mieszkańcami, oni 
byli przychylni, ale wiadomo, to już jest zapisane w księgach wieczystych, gdzieś tam jeszcze. No może 
wyjaśnię, chciałem, żeby ulica Powstańców Wielkopolskich była podzielona na dwa odcinki: od Edenu 
do ronda, to jest ulica Wolności i dalej od ronda do Rynku. To już stara nazwa była ta Wolności, a tam 
od ronda Powstańców. Ale jest nowa ulica. Cieszę się bardzo. Dziękuję Radnym za takie podjęcie takiej 
uchwały. Nabywanie i przyjmowanie darów w depozyt szkół oraz dzieł sztuki, fotografii, innych 
przedmiotów mających związek z Powstaniem. Chciałbym, żeby w bibliotece powstała jedna 
wydzielona półka, gdzie będą książki typowo historyczne dotyczące Powstania Wielkopolskiego, oraz 
chcę zrobić takie spotkanie w szkole w Dąbczu i w Rydzynie, ale mam pamiątki po moim dziadku. Tam 
są medale, zdjęcia historyczne, ale chciałbym, żeby była taka gablota w szkole w Rydzynie i w Dąbczu, 
gdzie ona będzie po prostu zamknięta. Te medale i te zdjęcia czasem nie poginęły, bo to są naprawdę 
zdjęcia historyczne w twardej oprawie. No trudno to, żeby to zginęło, ale czasem różnie. To tyle. 
Chciałem podziękować za zakupione z budżetu Miasta i Gminy flagi Powstania Wielkopolskiego. Już 
zacząłem je wydawać. Wszystkie flagi zostaną wydane na podstawie listy ze stosownym podpisem. No 
i jeszcze taka prośba, żeby 6 medali chociaż zakupić, bo wiem, że jeszcze są Powstańcy w Rydzynie, 
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których nie mam tu w ewidencji, a tak słyszę jak w rozmowie tu z mieszkańcami np. że on był 
Powstańcem. Ty ino idź się zapytaj, oni tobie wyjaśnią, podpowiedzą i te 6 medali, żeby chociaż z tego 
zakupić. No to tyle by było odnośnie Towarzystwa, które powstało. Cieszę się bardzo, że ono powstało 
i że mnie to się udało w jakiś sposób zorganizować. Wybieram się do Poznania, do Zarządu, tam 
obiecane mam książki, plakaty i tak dalej. I to chcę przywieźć na te uroczystości grudniowe, jakie będą 
się odbywały w szkołach, i tu w naszej gminie. Teraz tak, w miesiącu wrześniu miałem odwiedziny mojej 
rodziny z dalekiej Florydy z Ameryki. Ostatnio byli 20 lat temu w Rydzynie. Byli dokładnie 30 września. 
Pochwalę się, w moje urodziny. Obwiozłem ich po Rydzynie, no przede wszystkim szkoła, jaka powstała 
w Rydzynie, to obeszliśmy w koło. Baner, boisko, zieleń, chodniki. No stwierdził ten mój krewny: „Hirek, 
wy tu macie Amerykę widzę”.  A oni wtedy się tam borykali z tymi wiatrami i z tymi powodziami. Dalej 
ja się lubię pochwalić, zawiozłem ich na strefę przemysłową, zawiozłem ich do Zamku. Podziwiali 
odrestaurowany ten most. Drogę w miejscowości, odcinek Kłoda - Tarnowa Łąka, odcinek do wiaduktu, 
no piękna nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, znaki aktywne, wydzielone postojowe dla 
autobusów. No zdziwieni byli. Strefa przemysłowa bardzo im się podobała. No ale idąc do Zamku, Panie 
Burmistrzu, Szanowni Radni, trochę się tam skrzywdzili na Rynku patrząc na południową stronę, na te 
budynki. No ja przedstawiłem, że tam jest kilku właśnie tych budynków i to trudno się dogadać  
z każdym, żeby to w jakiś sposób wykonać te elewacje. Po prawej stronie, no piękna elewacje podziwiali. 
No a tutaj, no trzeba by pomyśleć o tych mieszkańcach. Przecież oni chyba zwolnieni są  
z podatku? To tak wygląda, jakby oni lekceważyli tu władzę. Dotacje nawet mają. Lekceważą tu nas 
wszystkich - mnie, Radnych i Pana Burmistrza. No trzeba by przeprowadzić takie rozmowy. Ja mogę być 
na tych rozmowach, jeśli potrzebna będzie moja osoba. Tam ich znam troszkę, i tak dalej. Co jeszcze 
tutaj tak podziwiali? No kościół im się podobał. No i mówili, że jak za 10 lat przyjadą to: „Hirek załatw 
ten Rynek, żeby był ładniejszy, żeby budynki tak nie szpeciły. Bo one niszczeją, tam już widać podmakają 
rynny i elewacja. No to tyle z mojej strony. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, jeśli ktoś ma  
w rodzinie Powstańców Wielkopolskich to zapraszam. I jeśli ktoś chce być tym członkiem wspierającym, 
też zapraszam do Koła, legitymacje mam, wypiszę. Odznaki dam, deklaracje mam przy sobie. Dziękuję 
bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję Panie Przewodniczący, za wyczerpującą odpowiedź. Czy ktoś jeszcze? Pan Radny Powiatowy 
Wojciech Antoniak. Bardzo proszę. 

RADNY POWIATOWY WOJCIECH ANTONIAK: 

Dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Tak jak Pan powiedział, jako Radny Powiatowy, Także  
w związku z dyskusją, która tutaj była na sesjach, tak jak Pan Przewodniczący też o to prosił, jak również 
inni Radni wystąpiłem do Pana Starosty tutaj w sprawie uregulowania bezpieczeństwa na tym odcinku 
I tylko przytoczę odpowiedź na interpelację dotyczącą uregulowania bezpieczeństwa poruszania się na 
odcinku drogi powiatowej od ronda Młyńska Góra, numeru nie będę przywoływał w kierunku drogi 
wojewódzkiej DW309. Informuję co następuje:  

- w dniach 9 i 10 listopada bieżącego roku odbyły się spotkania z udziałem Kierownika Zarząd Dróg 
Powiatowych w Lesznie, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu, Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, oraz Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy 
Rydzyna, na których ustalono, w jaki sposób zapewnić większe bezpieczeństwo na analizowanym 
odcinku drogi powiatowej. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zleci opracowanie zmiany stałej 
organizacji ruchu drogi powiatowej nr 4803P, na odcinku od drogi wojewódzkiej 309, do ronda Młyńska 
Góra w Rydzynie. Zmiany dotyczyć będą przesunięcia obszaru zabudowanego wraz z tablicą 
informacyjną miejscowości w rejon przepustu drogowego. Na obszarze zabudowanym, do ronda 
wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania. Natomiast w stronę drogi wojewódzkiej DW 309, zmiana 
polegać będzie na ujednoliceniu dozwolonej prędkości na 50 km/h na odcinku obszaru zabudowanego. 
Skrzyżowanie DW 309, usunięte zostanie również znak D15 informujący o przystanku autobusowym. 
Rozwiązanie to ma zminimalizować potencjalne zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu 
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drogowego w tym miejscu. Tylko przypomnę, że na tym odcinku, o którym również Pan tutaj, Panie 
Przewodniczący mówił i o ścieżce rowerowej przy wjeździe do tego obiektu handlowego.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak, miał być czerwony kolor.  

RADNY POWIATOWY WOJCIECH ANTONIAK: 

Wiem, że tam są jakieś problemy z kodeksem chyba ruchu drogowego, ale będą wymalowane linie 
przerywane. Przerwane, białe, sygnalizujące ścieżkę rowerową. Także jak tylko warunki pozwolą do 
wymalowania tych linii, to zostanie wymalowane. A tak mam nadzieję, że w tym roku jeszcze ta 
organizacja będzie gotowa, i te zmiany będą wprowadzone. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Panie Burmistrzu, bardzo proszę  
o odpowiedź. Odpowiedzi na zadane pytania. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Odpowiadam na zadane pytania. Zaczniemy 
od Pana Radnego, Piotra Patka. Panie Radny, od czego możemy zacząć, od ścieżki. Ścieżki Kłoda - 
Kaczkowo. W końcu Drogi Wojewódzkie i Panu Kierownikowi, Dyrektorowi, pracownikom przypomniało 
się, że to jest ich własność, bo cały czas odbijali piłkę na Gminy Rydzyna. I to co Pan powiedział, no teraz 
będziemy pilnować tak, żeby usunęli te nierówności, dziury. Jak zwał, tak zwał. Jeżeli chodzi ulica 
Kossaka, Witkiewicza, Gierymskiego, no są to na tą chwilę prywatne osiedla i prywatne działki. No  
i tutaj, to co Pan też wspomniał, osiedle się zabudowuje, no i może w przyszłości oczywiście, jak będą 
środki finansowe, no to jakieś tam. Nie, przepraszam, nie jakieś tam, oświetlenie możemy pobudować, 
ale na tę chwilę trudno. Teraz temat Alei Sułkowskiego. Ja się może trochę cofnę w historii. Ja byłem 
Radnym tutaj, Pan Piotr przychodził na Sesję, i no jak tutaj to się wszystko działo. Ile pieniążków Gmina 
Rydzyna wydawała tak na budowę dróg. Jak pamiętam rok 2010, ulica Bema, Traugutta - 2/8 jak się 
nie mylę, ulica Beniowskiego. Następnie ulica Leszczyńskiego. Jadąc z ulicy Beniowskiego w lewo 
odcinek do Sułkowskiego. No i później 2015r. Leszczyńskiego od krzyżówki od ronda Młyńska Góra, do 
krzyżówki w lewo do Beniowskiego. Później, bo widzę tu mieszkańców, ulicy Pułaskiego. Kolejna była 
17 Pułku Ułanów, budowana wspólnie z ulicą Pułaskiego. No i w tej kadencji 2018 - 2022, 
pobudowaliśmy Ferrariego, Łopuszańskiego, Jana z Czerniny i Kilińskiego. I tak jak tu Pan Radny mówi, 
oczywiście, czy ja, czy Pan Skarbnik, Pan Wiceburmistrz, Pan Przewodniczący, Radni, no jak najbardziej 
byśmy, no Pan też oczywiście, byśmy chcieli, no bo została ta ulica Sułkowskiego idąc czy w stronę 
Zamku, czy od Zamku, turyści, mieszkańcy. Tylko tak, no tutaj to mamy pod jurysdykcją Pani 
Konserwator. Projekt, konsultacje z Panią Konserwator, no i co najważniejsze środki w budżecie, jak 
Pan Radny wie, mamy rozpoczętą dużą inwestycję - Szkołę Podstawową w Dąbczu. Na tą chwilę ponad 
11 650 000 dofinansowania z polskiego z Polskiego Ładu. No bo powiem tak, na pewno musimy to 
skończyć, żeby tak dzieci z obwodu Dąbieckiego tak się mogę wyrazić 1 września 2023r. mogły już iść 
do nowego budynku. No oczywiście tu muszę wspomnieć o największej inwestycji w historii gminy. 
Szkoła Podstawowa w Rydzynie im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich - ponad 17 mln zł, jak pan widzi 
dwie największe inwestycje. No i tutaj firma Pana Dominika Wilera umowa jest podpisana. W miesiącu 
styczniu chciałaby wejść na Osiedle 2000. I tutaj również Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie  
w kwocie 8,8 mln zł z Polskiego Ładu, na budowę dróg w kostce, kanalizacja, kanalizacja deszczowa, 
ale nie zapominamy i na przyszłe lata jak będą środki to o tym co Pan mówił o tym zastoisku wody 
spróbujemy coś z tym zrobić. No jak jestem przy zabytkach, Rynek w Rydzynie, to co Pan co Sesję mówi 
o parkomatach. Zainstalowanie, zamontowanie parkomatów, Gmina Rydzyna urząd by musiał 
zatrudnić pracownika. W dobie kryzysu na kolejne zatrudnienia nie stać nas. Oczywiście Rada Miejska, 
tak jak to jest w mieście Lesznie, jakąś tam stawkę by również musiała tutaj ustalić. Czy za 15 minut, za 
pół godziny, już tam jak zwał, tak zwał. Następnie organizacja ruchu, no bo tak jak tutaj Pan mówi, co 
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niektórzy traktują, szczególnie przyjezdni naszą Świętą Trójcę, pomnik Świętej Trójcy jak rondo. 
Oznakowanie. Ja powiem tak, oznakowanie jest. Podpisali się pod tym Ruch Drogowy, Kierownik 
Zarządu Dróg Powiatowych, Pani Konserwator, fachowcy, ale w styczniu wrócimy do tematu i o to 
poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Pana Marcina Otto i jak najbardziej możemy spotkać się  
z fachowcami i ten temat przedyskutować. Coś Pan wspomniał, kultura jazdy. No ja powiem tak, mamy 
40 km/h, to co niektórzy łamią te przepisy. Taryfikator mamy taki, jaki mamy. No i ostatnie zapytanie, 
Słowackiego 5. Przyszła informacja, odpowiedź od Pani Konserwator, musimy mieć na pomalowanie 
tych kilku desek dokumentację projektową. Jak Pan wie, że każda ingerencja w zabytek wymaga 
pozwolenia. No i bez dokumentacji ingerencja w zabytek jest to samowola budowlana. Jestem przy 
zabytkach, tutaj Pan Prezes o tych elewacjach. To co Pan Wiceburmistrz tu wspominał są nawet 
dofinansowanie tak z budżetu. Wystąpił, jak się nie mylę jeden budynek w tym roku został zrobiony, 
więcej wniosków nie było. Również Pan Prezes tu wspomniał, że będzie tak, uczestniczył w rozmowach. 
Ja pamiętam, jak Pani Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców chodziła namawiała i tutaj no skutek 
mamy. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję serdecznie Panie Burmistrzu. Ja chciałem tylko się ustosunkować do słów Pana Sołtysa, ale 
bardzo merytorycznie, bo Panie Sołtysie, jestem trochę delikatnie mówiąc skołowany. My z Panem 
Marcinem, Przewodniczącym byliśmy, żeby sprawdzić co tam się dzieje. Interpelacja musi być, po 
pierwsze wyważona. Ta moja interpelacja dokładnie, tak naprawdę trafia w sedno. Ja się z Panem  
w całej rozciągłości zgadzam. Oczywiście uzupełnił Pan to, co Pan mówił, ale ja może rozszerzę, bo może 
Pan nie do końca usłyszał. Ja również podałem, że wody opadowe powodują, jakby zawilgocenie ścian. 
Proszę Pana, są 3 punkty w tej interpelacji, które można powiedzieć skutkują tym, że my jako Radni, 
tak naprawdę prosimy, czy tam mamy wpływ na decyzję Pana Burmistrza pod względem, jakby 
interpelacji. Teraz Panu powiem w ten sposób, jako pracownik i odpowiedzialny za 3 obiekty w firmie, 
w której pracuje, jest coś takiego, jak przeglądy roczne budynku, prawda. Ja dlatego napisałem 
specjalnie, w punkcie 1, czy kiedykolwiek był sprawdzany stan techniczny obiektu? Jeżeli tak, to proszę 
o podanie daty ostatniego przeglądu i zawartych w nim zaleceń. Proszę Pana, było coś takiego,  
z autopsji Panu powiem, że jeden z wózkowych uszkodził ścianę. Ja nie opierałem się tylko na ścianie, 
żeby ją naprawić. Pan powiedział, że dlaczego nie rozszerzyłem jakby swojej interpretacji. Wiem o co 
Panu chodzi. O teren, który jest obok, tak? Oczywiście ma Pan rację. Jest tam podwyższony, ale nie 
mnie to oceniać. I dlatego to zrobiłem w ten sposób, żeby wyważyć słowa. Bo ktokolwiek, kto mógłby 
się poczuć, jakby urażony może te słowa potraktować różnie. Ale to co ja napisałem, to dokładnie to, 
żeby Panu pomóc. Albo inaczej, nie Panu, mieszkańcom Nowej Wsi, prawda? Czyli Szanowni Państwo, 
jeżeli jest przegląd zrobiony to są tam zawarte informacje nie ograniczające się tylko do budynku, ale 
również stwierdzające jakby fakt i podanie przyczyn, prawda. Czyli jeżeli coś, na przykład jest 
zawilgocone, no to podaje się, inspektor podaje budowlany, dlaczego tak się dzieje? Trzeba to 
wyeliminować. Czyli to jest jakby Pana pytanie, dlaczego tylko jakby się skupiłem na metrze, a nie dalej. 
No nie. Absolutnie nie. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę o opracowanie projektu izolacji 
przeciwwilgociowej w celu zabezpieczenia budynku. Proszę Pana, projekt, tak jak teraz, tak jak 
powiedziałem w 1 punkcie, nie stosuje się tylko do budynku, ale określa cały teren, który przylega do 
obiektu. Czyli trzeba najpierw sprawdzić stan faktyczny, ale to nie do mnie należy. Więc ja się z Panem 
zgadzam, ale tak naprawdę, no trochę skołowany jestem. Bo ja naprawdę chciałem pana wzmocnić 
tutaj moją, jakby osobą, Panem Wiceprzewodniczącym. Bardzo merytoryczne spotkanie gospodarcze  
 

 

i uważam, że ta interpelacja powoduje to, że zobaczymy jaka będzie odpowiedź. Dajmy szansę Panu 
Burmistrzowi, dajmy szansę inspektorowi, który na pewno ten projekt będzie robił i wtedy będziemy 
rozmawiać. Bo tak trochę dziwnie się poczułem, że mimo, że chciałem dobrze, a na końcu wyszło, jak 
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wyszło. Jak zawsze, no więc tyle z mojej strony. Tak. To bardzo proszę jeszcze podejść, żeby do 
mikrofonu, albo tu. Dobra. Ok. 

 

SOŁTYS WSI NOWA WIEŚ PIOTR BURDA: 

Wszystko ładnie rozumiem, tylko jednego musimy też sobie sprostować. Niech Pan też tutaj uzupełni o 
zajęcie gruntu przez osobę prywatną. To jest zajęcie gruntu gminnego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak jak Pan powiedział, interpelacja dotyczy zawilgocenia. A to jest jakby inna sprawa, ale to już nie do 
mnie rzecz należy. Dobrze. Pan Radny, Piotr Patek. Proszę bardzo. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Ja a tylko na dwie 
sprawy. W sprawie tych parkomatów. To ja tak zripostuje troszeczkę. Ja zawsze mówiłem, uczmy się 
od lepszych, tak. Ja chyba jutro, bo ja myślałam, że Pan Burmistrz, bo ja kiedyś to mówiłem, o tym, jak 
to robią w Poniecu, jak to robią w Krobi, jak to robią w Rawiczu. Nie słyszałem, żeby tam mieli 
jakikolwiek problem. Wracając do Alei Sułkowskiego. My się znowu nie zrozumieliśmy. Ja kiedyś, już 
ostatnio mówiłem, że nie rozumiemy się. Ja nie mówiłem o budowie powierzchni, tylko o zlikwidowaniu, 
zrobieniu odwodnienia, żeby ta woda nie stała po obfitych opadach deszczu. A jeżeli już tak Pan 
troszeczkę wybiegł do historii, to ja mogę też przypomnieć, ile lat też trzeba było czekać, żeby zostały 
podniesione te płyty na moście, na Alei Sułkowskiego. Ile to było zachodu, ile wody musiało upłynąć? 
Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. 

 

10.  Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam L Sesję Rady Miejskiej. Dziękuję 
serdecznie. 

                                                                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                                                                    Rada Miejska Rydzyny  

 

                                                                                                                                             Roman Skiba 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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