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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr LI/2022 

z LI Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się w dniu  20 grudnia 2022r.  

Obrady rozpoczęto 20 grudnia 2022r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:45 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych, na 15 stanowiących ustawowy skład Rady Miejskiej Rydzyny. 

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: radny Piotr Patek 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Myślę Szanowni Państwo, że już możemy zacząć. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. 

Otwieram LI sesję Rady Miejskiej. Sesję budżetowa, czyli jedną z najważniejszych, myślę że chyba 

najważniejszą, bo dzięki budżetowi możemy realizować zadania w 2023 roku, druga to oczywiście 

absolutoryjna. Dobrze. Szanowni Państwo, witam serdecznie radnych Rady Miejskiej, witam Pana 

Burmistrza Kornela Malcherka, witam serdecznie pana Wiceburmistrza Łukasza Bartkowiaka. Jest  

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

Referatu Organizacyjnego. Jest z nam również Pan Krzysztof Pietrzak radca prawny. Witamy serdecznie 

gościa Pana Jacka Domagałę Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Witamy Panią Ingę 

Kamieniarz - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witamy serdecznie Panią 

Magdalenę Szymańską - Pietrzak Dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Jest z nami Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Dąbczu Pan Wojciech Jędrzejczak. Witam serdecznie harcerzy z naszej gminy. Za 

chwileczkę zobaczycie Państwo dlaczego tutaj do nas przyszli. Witam serdecznie sołtysów. 

Rozpoczynamy od Pana Sołtysa Arkadiusza Bartkowiaka - wieś Jabłonna. Witam serdecznie Pana Piotra 

Burdę - wieś Nowa Wieś. Witam serdecznie Pana Andrzeja Klaka wieś Maruszewo i Pana Henryka 

Łaszczyńskiego - wieś Augustowo. Witam serdecznie Pana Kornela Katarzyńskiego, który przeprowadza 
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bezpośrednią transmisję naszej Sesji, również witam serdecznie Pana Sławomira Zygnera - pracownika 

Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad. Jeszcze tylko poinformuję 
Państwa, że skład rady liczy 15 radnych, w dniu dzisiejszym uczestniczy 14 radnych, co stanowi 
wymagane kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. A więc 
zaczynam. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat realizacji 

porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    

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

z  wykonaniem uchwał Rady. 
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038: 

a) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rydzyna. 
c) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek. 
d) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu  

i ich przegłosowanie. 
e) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk 

371. 
7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok. 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Rydzyna na 2023r. 
c) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady. 
d) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady. 
e) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu 

budżetu i ich przegłosowanie. 
f) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 372. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2022 rok – druk nr 373, 
b) 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 374, 

c) określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na 
działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie - druk nr 375, 

d) emisji obligacji – druk nr 376, 
e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę – druk nr 377. 
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9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zakończenie obrad Sesji. 

                               
Czy Państwo radni macie jakieś pytania lub uwagi do porządku? Jeżeli nie, to przechodzimy do 

głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo, informuję, że 

dzisiejsza Sesja będzie prowadzona według porządku, który przed chwileczką odczytałem i który 

Państwo przegłosowaliście. 

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, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman 

Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Patek 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo zanim przejdziemy do kolejnego punktu, wraz z Panem Burmistrzem podejdziemy 

tutaj do harcerzy. Harcerze przynieśli dla nas Betlejemskie Światełko Pokoju, które jest wyrazem 

miłości, pokoju oraz nadziei dla wszystkich tutaj Państwa oraz mieszkańców Gminy Rydzyna. 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba oraz Burmistrz Miast i Gminy Rydzyna pan Kornel Malcherek 

odebrali z rąk harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. 

 

3. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na 

temat realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji 

miejskiej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, a więc przechodzimy do informacji Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Lesznie. Bardzo proszę o zajęcie miejsca i kilka informacji. Tak jak zwyczajowo mówiliśmy, najpierw 

kilka słów Pan Dyrektor powie, a później oczywiście można zadawać pytania. 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, dziękuję za 

zaproszenie na obrady Sesji Rady Miejskiej Rydzyny. Chciałem przedstawić Państwu informację na 

temat realizacji porozumienia międzygminnego, pomiędzy Prezydentem Miasta Leszna, a Burmistrzem 

Miasta i Gminy Rydzyna. Porozumieniem w roku 2022 objętych zostało 9268 kursów handlowych i 930 

kursów technicznych. Planowana trasa przewozowa do wykonania w roku bieżącym to jest 127 182 

km. Łącznie na całej sieci komunikacji miejskiej wykonujemy prawie 1 000 000 km w ciągu roku. Na 
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pokrycie kosztów tego zadania Gmina Rydzyna przekazuje dla Zakładu dotację w kwocie 441 356 zł, 

którą Zakład otrzymuje w miesięcznych ratach. Jak co roku w styczniu, Miasto Leszno rozlicza się  

z Gminą za wykonaną pracę przewozową i za wykonane kursy. W tym roku Miasto Leszno przekazało 

18 003 zł tytułem kursów, które nie zostały zrealizowane, a to wynikało właśnie z pandemii 

koronawirusa. Kursy te szkolne nie były realizowane w roku ubiegłym. Tegoroczne porozumienie za 11 

miesięcy, zrealizowane jest w następujący sposób. Praca przewozowa, to jak wspomniałem wcześniej 

planowana jest na 127 182 wozokilometry. Za okres 11 miesięcy wyniosła ona 100 363 wozokilometry. 

I tu przypomnę, że od 21 lutego do końca sierpnia praktycznie nasze autobusy dojeżdżały tylko do 

przystanku Rydzyna Kowolka i tam kończyły bieg, z uwagi na przebudowę drogi powiatowej w Kłodzie. 

Wykonane kursy: z planowanych do wykonania w roku bieżącym 9268 kursów, za okres 11 miesięcy 

wykonano 8459 kursów. I tutaj z uwagi na zdalne nauczanie w miesiącu styczniu i lutym, nie były 

realizowane kursy tzw. szkolne, czyli rano 7.10 z Rydzyny do Leszna i 14.25 z Leszna do Rydzyny, a także 

2 maja i 17 czerwca, czyli w dni robocze autobusy nasze jeździły według rozkładu sobotniego. To jest 

ten dzień pomiędzy świętami i dzień po Bożym Ciele. Łącznie było to 50 kursów, które zostaną rozliczone 

w styczniu 2023 roku. Finansowanie linii numer 12: ze sprzedaży biletów za 11 miesięcy uzyskano 350 

665 zł, a dotacja za 11 miesięcy wyniosła 402 729 zł. Ogółem, czyli przychody z biletów i dotacja razem 

jest to 753 394 zł. Poniesione koszty za 11 miesięcy, to 730 381 zł. Wynik finansowy za 8 miesięcy jest 

na plusie i są to 23 000 zł z tym, że w miesiącu grudniu jeszcze musimy rozliczyć koszty tzw. 13 pensji, 

które Zakład rozlicza właśnie w tym miesiącu i wynik może oscylować w granicach zera lub troszkę 

poniżej tego zera. Jeżeli chodzi o plan na rok 2023 i kolejne, Miasto Leszno aplikuje o dodatkowe 

autobusy. I myślę, że tutaj wspólnie z władzami Gminy, myślimy nad uruchomieniem linii numer 14, 

która będzie łączyła takie miejscowości jak Pomykowo, Moraczewo, Rojęczyn, Augustowo, Kaczkowo  

z centrum gminy. To jest jedna taka rzecz. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to widzimy sami, że 

cena paliwa na początku roku to było 4,70 zł, dzisiaj mamy ponad 7 zł. Musimy jakoś te koszty po prostu 

spinać. Do tego są też i wyższe koszty związane z wynagrodzeniem, bo od stycznia ono wzrośnie i potem 

w lipcu po raz kolejny. No Zakład na razie nie przewiduje i myślę, że to się może uda, żeby nie było 

podwyżki cen biletów w 2023 roku. O to zabiegamy. Jak Państwo widzą na terenie gminy jeżdżą 

autobusy ekologiczne, autobusy hybrydowe. Gmina zasługuje myślę na takie właśnie rozwiązanie, na 

takie autobusy. Kolejny zakup to też będą autobusy hybrydowe. I tak jak wspomniałem wcześniej, na 

tej linii nr 14 również takie autobusy, jeżeli znajdziemy na to mówię środki i projekt, również się pojawią. 

W roku bieżącym z takich jeszcze spraw ważniejszych, to jest też oddanie do użytku myjni autobusowej 

ekologicznej na terenie zajezdni. I to o czym wspominałem też w ubiegłym roku, 8 autobusów miało 

wówczas tylko systemy GPS zainstalowane, dzisiaj wszystkie autobusy mają ten system GPS. Także 

widzimy trasę tego autobusu, widzimy po prostu czy jedzie opóźniony, czy jedzie przyspieszony, czy się 

zatrzymał na przystanku, czy się nie zatrzymał. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę.  

I korzystając z okazji, z okazji Świąt nadchodzących Bożego Narodzenia, życzę wszystkim zdrowych, 

pogodnych i szczęśliwych Świąt, a także zadowolenia i radości w nowym roku. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję Panie Dyrektorze. Przechodzimy do pytań. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Marcin 

Urbanowicz. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Ja mam pytanie odnośnie uruchomienia linii numer 14, o której Pan powiedział. Wymienił Pan kilka 

miejscowości. Rozumiem, że Jabłonna też jest brana pod uwagę prawda? 
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JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

To są miejscowości, gdzie możemy autobusem nawrócić. Musi być tak zwana nawrotka. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Rondo istnieje takie. Autobusy zawracają tam także. 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

Na razie myślimy o miejscowościach właśnie takich jak Pomykowo, Moraczewo, Rojęczyn, Kaczkowo. 

Nie wykluczamy tego. Zrobimy wizję lokalną. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Ja składam oficjalny wniosek, żeby Jabłonnę jednak też tam ująć w tym rozjeździe. 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

Musimy mieć pierwsze tabor i środki musimy na to pozyskać. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Czyli rozumiem, że jeszcze terminu żadnego nie ma tej. 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

Terminu nie ma. Mamy rozmowy. To jest ważne, żebyśmy zaczęli rozmawiać na ten temat. Natomiast 

mówię no z czasem to wszystko się powinno w jakiś sposób rozwiązać. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Okej. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo dziękuję. Ja oczywiście miałem też pytanie, ale zaskoczył mnie Pan Dyrektor i właśnie na moje 

pytanie odpowiedział. Najpierw chciałem zapytać, czy istnieje tabor, który jakby pozwoliłby na 

realizację kolejnych kursów. Ale już teraz wszystko wiem. Czyli Leszno zamawia tak i może się uda tą 

14-tkę uruchomić. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytanie? Bardzo proszę. Ja mam jeszcze jedno pytanie. 

Rozumiem, że widać, że jest progres, że jest chęć. Mieszkańcy jeżdżą autobusami, więc myślę, że tutaj 

na pewno firma się rozwija, a nie gdzieś tam jest stagnacja. 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

No rozwijamy się, szukamy właśnie tych nowych rozwiązań. Robimy korektę w rozkładzie jazdy tak, 

żeby dopasować tą ofertę przewozową właśnie dla mieszkańców, czego też przykładem jest zmiana 

tego kursu szkolnego z 14.25 na 15.10 w Lesznie. Były takie właśnie głosy, sugestie mieszkańców, 

właśnie uczniów generalnie, żeby ten kurs troszkę opóźnić. Udało się to zrobić, także mamy teraz można 

powiedzieć w tych godzinach szczytu, co pół godziny jest autobus z Leszna do Rydzyny do Kłody. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

A Panie Dyrektorze, ten temat akurat jest myślę drażliwy, ale jak wygląda sytuacja z ludźmi, którzy 

jeżdżą na gapę .Czy to jest duży jakby tam procent tego, czy to nasila się? 
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JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

Co roku mamy w przetargu wyłonioną firmę, która robi te kontrole. No jest to dużo, jest to gdzieś  

w granicach, za ten rok jest to około tysiąca osób, które zostały już ukarane mandatami, które zapłaciło 

te mandaty. Natomiast wiadomo nie wszystkie kursy udaje się skontrolować. Na pewno ta skala jest 

dużo większa. Jeszcze jakoś tak no nie do każdego dociera to, żeby jednak ten bilet kupić i jechać sobie 

już spokojnie tym autobusem, a tak w nerwach cały czas. Tym bardziej, że w autobusach są biletomaty. 

Można kupić mówię bilet za gotówkę, kartą, mamy aplikacje mobilne, bilet elektroniczny. Także jest 

tych możliwości sporo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kiedyś się mówiło, że kierowca był zajęty dlatego nie było biletu. 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

Teraz kierowca nie sprzedaje. On ma bezpiecznie właśnie dowieźć Państwa do celu. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Przewodniczący Maciej Urbanowicz. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Ja tylko chciałem jeszcze tak uzupełnić, że mieszkańcy właśnie miejscowości Jabłonna kilkukrotnie 

zwracali się do mnie z prośbą o właśnie próbę wpłynięcia na władze Gminy, czy też może bezpośrednio 

z Panem rozmawiać, żeby jednak ten autobus u nas jeździł. Bo na przykład miejscowość Kaczkowo, czy 

Rojęczyn, Pomykowo, Moraczewo, oni mają jeszcze inne linie obsługujące te miejscowości, natomiast 

Jabłonna jest niejako tak trochę z boku, chociaż od Kaczkowa to są tylko 3 km, także myślę, że to chyba 

nie będzie problem, żeby ten autobus tam puścić. Bardzo proszę, żeby jednak rozważyć możliwość, żeby 

ten autobus również tam przyjeżdżał. 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

Pochylimy się wspólnie nad tym tematem. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie do Pana Dyrektora? Tak. Bardzo proszę radna 

Krystyna Rypińska.  

RADNA KRYSTYNA RYPIŃSKA: 

Mamy teraz tą Kartę Seniora tutaj Gminy Rydzyna. Czy z tego powodu będą jakieś korzyści  

w autobusach dla starszych ludzi? 

JACEK DOMAGAŁA DYREKTOR MZK SP. Z O.O. W LESZNIE: 

To znaczy generalnie w autobusach, jeżeli chodzi o seniorów, to są bilety ulgowe. Czyli po ukończeniu 

65 roku życia do ukończenia 70 roku życia, jeździmy na bilecie ulgowym, potem mamy bilet za złotówkę. 

Czyli 70 -75 lat bilet za złotówkę i powyżej tego wieku już bezpłatne przejazdy, także ta karta niestety 

na tej sieci nie obowiązuje. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję serdecznie. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za wizytę i 

spotkanie. Oczywiście jeżeli Pan chciałby, to może Pan zostać. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. 

Szanowni Państwo, przechodzimy już do kolejnego punktu - punktu 4. 

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. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na 

lata 2023 – 2038: 

a) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023– 2038 wraz z uzasadnieniem. 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna. 

Uchwałę Nr SO-2/0957/175/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Rydzyna (opinia pozytywna) odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba. 

Opina stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek. 

Głos w imieniu Burmistrza zabrał Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak. 

Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak poinformował, że Burmistrz podziela stanowisko wyrażone  
w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, stąd proponowana autopoprawka wynikająca ze wskazań 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tak: 

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Rydzyna na lata 2023-2038: 

Wynikających ze wskazań Składu Orzekającego RIO z dn. 12.12.2022r. w uchwale Nr SO-
2/0957/175/2022: 
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1. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały, określającym przedsięwzięcia w poz.1.3.2.24 
zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej 
(…)” z okresem realizacji na lata 2022-2027, natomiast limit wydatków zaplanowano jedynie  
w roku 2024. W celu usunięcia rozbieżności ustala okres realizacji dla ww. przedsięwzięcia na 
lata 2022-2024, 

2. W załączniku Nr 1 do projektu, w poz.6 kwota długu w wierszu „wykonanie 2022” wykazano 
kwotę 16.983.277,87 zł, natomiast z wyliczenia kwota długu na koniec 2022r. wyniesie 
18.833.227,87 zł tj. w kwocie wyższej o 1.850.000,00 zł. W związku z powyższym celu 
wyeliminowania nieprawidłowości w  załączniku Nr 1 do projektu, w poz.6 kwota długu  
w wierszu „wykonanie 2022” wprowadza się kwotę 18.833.227,87 zł, 

3. W poz.10.6 załącznika Nr 1 wykazano spłaty ogółem w kwocie 10.333.227,87 zł, natomiast 
zadłużenie na koniec 2022r. wyniesie 18.833.227,87 zł (wykazano 16.983.277,87 zł), zatem  
w poz. 10.6 nie zostały w pełni zabezpieczone spłaty zobowiązań zwrotnych już zaciągniętych. 
W związku z powyższym celu wyeliminowania nieprawidłowości w  załączniku Nr 1 do projektu, 
w poz.10.6 spłaty ogółem wprowadza się kwotę 18.833.227,87 zł. 

4. Przedłożone wraz z projektem objaśnienia są ogólne i nie w pełni informują o czynnikach na 
podstawie, których oszacowano planowane wielkości, nie odniesiono się w nich np. do spadku 
dochodów i wydatków bieżących w 2024 r., czy np. spadku wydatków na wynagrodzenia  
w 2024 r. W związku z powyższym celu urealnienia dochodów i wydatków bieżących w latach 
2024-2038 dokonuje się ponownego ich przeliczenia zakładając ich wzrost w stosunku rocznym 
o 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/-1 punktu procentowego. 
(zgodnie z załącznikiem Nr 1), 

5. Wynikających z zaproponowanej autopoprawki do uchwały budżetowej na 2023 r.:  

- polegającej na zwiększaniu dochodów budżetowych o kwotę 1.645.000,00 zł, a wydatków 
budżetowych o kwotę 1.847.264,89 zł, zmianie ulega wynik budżetu w zakresie 2023r. i tak: deficyt 
budżetu zwiększa się o kwotę 202.264,89 zł z kwoty 3.600.000,00 zł do kwoty 3.802.264,89 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu na 2023r. zwiększeniu o kwotę 202.264,89 złotych ulegają 
przychody budżetu na 2023r. z kwoty 5.000.000,00 złotych do kwoty 5.202.264,89 złotych. 
Zwiększenie przychodów następuję z tytułu § 906 – „Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji 
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 
202.264,89 zł.  

Są to środki, które Gmina Rydzyna otrzymała w 2022r. z Unii Europejskiej i są przeznaczone na 
realizację zadania wprowadzonego do realizacji w 2023 r. autopoprawką do uchwały budżetowej 
po stronie wydatkowej „Cyfrowa Gmina” w kwocie 202.264,89 zł. W związku z planowaną 
realizacją zadania w 2023 r. środki te w 2022 roku zostały wprowadzone w uchwale budżetowej 
(20.12.2022r.) po stronie rozchodów w pozycji „994 - Przelewy na rachunku lokat” w wysokości 
202.264,89 złotych. W związku z tymi zmianami wprowadza się w ww. zakresie zmiany w załączniku 
nr 1 i objaśnieniach do uchwały. 

d) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do 

projektu i ich przegłosowanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba otworzył dyskusję i zwrócił się do radnych  
z zapytaniem, czy mają pytania do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
zaproponowanych przez Burmistrza autopoprawek.  

Jednocześnie poinformował, że szczegółowe omówienie projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2023 – 2038 odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji pod przewodnictwem 
Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 listopada br., na którym radni zadawali szczegółowe 
zapytania do poszczególnych przedsięwzięć zwartych w WPF. Szczegółowe omówienie 
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proponowanych przez pana Burmistrza autopoprawek nastąpiło natomiast na wspólny 
posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed w dniu 19 grudnia br.  

W związku z powyższym, przy braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady pan Roman Skiba 
zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad autopoprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie 14 

głosami za. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, 
Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 
 

e) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rydzyna – druk nr 371. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 
2038. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za i przyjęła Nr LI/367/2022. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, 
Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 
 

7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok. 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba poprosił Burmistrza MiG pana Kornela Malcherka 
o odczytanie projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem. 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.  

Burmistrz powiedział, że analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2023 rok prowadzi do 
następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 56.671.791,96 zł. 
Dochody bieżące budżetu mają wynieść 41.403.553,88 zł. natomiast dochody majątkowe 
planowane są w wysokości 15.268.238,08 zł. Ogółem planowane dochody są wyższe od 
tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 6,52%. Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: 
wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, 
dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 39.353.891,96 zł. Gmina Rydzyna w 2023 
roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 20.917.900,00 zł. Planowane wydatki 
ogółem stanowią kwotę 60.271.791,96 zł i będę niższe od tegorocznych o 10,99%. W związku ze 
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znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetu 
w wysokości 3.600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji 
komunalnymi. W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2023 roku, jak 
co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 
33,02 mln złotych, które stanowią 54,79 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek 
oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady  
w wysokości 14,37 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa 
część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11,29 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga 
dofinansowania dochodami własnymi, w 2023 r. w wysokości 3,08 mln złotych. W dalszym ciągu  
z roku na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi 
wydatkami na to zadanie. Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. 
Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną cześć oświatową subwencji 
ogólnej. Z drugiej strony także należy zauważyć planowany spadek dochodów o 5,70% z tytułu 
udziałów w podatku PIT do kwoty 8,87 mln zł, jest to związane z wprowadzonymi zmianami 
podatkowymi w 2022 r. w zakresie podatku PIT (Polski Ład). Środki stanowiące dochody jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki 
budżetów jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego 
miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest 
założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd 
gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej na kwotę 
ogółem ponad 3,39 mln złotych, co stanowi 8,20% dochodów bieżących ogółem, a realizacja 
wydatków zleconych zadań stanowi 8,62% wydatków bieżących ogółem.  W budżecie zaplanowano 
1,50 mln zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako 
realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb 
geodezyjny Kłoda). Najważniejszą gminną inwestycją jest realizowana przebudowa i rozbudowa 
budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane jest na lata 
2022-2023 w kwocie 12,5 mln zł, z czego w roku 2023 w wysokości 11,15 mln zł. Przedmiotem 
inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmować 
będzie przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło: w tym 
6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty, 
całość z dostępem osób niepełnosprawnych. W czerwcu br. Gmina podpisała z wykonawcą 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski  
z Leszna umowę na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie 
Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r. Drugą 
większą inwestycją jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000  
w Rydzynie” w kwocie 8,2 mln. Zadanie planowane jest w latach 2022-2024. Gmina na to zadanie 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 7,5 mln zł dofinansowania z czego w 2023 r. - 3,75 mln  
w ramach programu Polski Ład. W listopadzie br. Gmina podpisała umowę z wykonawcą PPHU 
Ogólnobudowlane Wilerbud Dominik Wiler z Kąkolewa na kwotę 8,1 mln złotych. Inwestycja 
obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000 – jednego z największych 
osiedli w Rydzynie. Drogi, chodniki i ciągi pieszo jezdne zostaną wykonane z kostki betonowej. 
Całość obejmuje przebudowę około 2000 mb ulic wraz z odwodnieniem. Kolejną inwestycją, na 
którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład jest budowa nowej stacji 
uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i w Kłodzie wraz ze studniami 
głębinowymi w kwocie 3,5 mln zł. Zadanie planowane jest na lata 2022-2023 w kwocie 4,19 mln zł 
w tym w 2023 r. w kwocie 4 mln zł. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza 
kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. 
W przyszłym roku planowana jest kwota 123.600,00 złotych na kontynuację przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Ponadto śladem lat ubiegłych gmina zamierza złożyć wniosek 
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do Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący dofinansowania zadań w zakresie 
przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2023 rok 
uzależnione będą od otrzymania dofinansowania. Gmina planuje kontynuować zadania związane 
z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 300 tys. złotych tj.: 
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (100 tys. zł) i wykup pobudowanych 
sieci od inwestorów prywatnych (200 tys. zł) oraz w kwocie 600 tys. złotych na rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K). Wszystkie 
te zadania ujęte są w WPF. W konsekwencji w budżecie na 2023 rok nakłady na działalność 
inwestycyjną szacuje się w wysokości 20,92 mln złotych (w tym 20,50 mln zł nakładów ujętych  
w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 34,71% ogółu planowanych wydatków, 
a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 36,78%. Warto jeszcze 
nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na 
realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie 
spłata zobowiązań (1,400 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek. 
Ze względu na bardzo szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego  
i dalszego otoczenia, jak również trudne na dziś do oszacowania skutki wzrostu inflacji, wpływu na 
gospodarkę wojny w Ukrainie, realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie 
podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to 
we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej 
realizacji dochodów budżetowych. 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba podziękował panu Burmistrzowi za przedstawienie 
projektu uchwały i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok. 

Uchwałę Nr SO-2/0952/175/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Rydzyna na 2023r. (opinia pozytywna) odczytał Skarbnik Miasta i Gminy Rydzyna pan 
Wojciech Antoniak. 

Opina stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady. 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba poinformował, że wszystkie Komisje stałe Rady 
zaopiniowały projekt budżetu gminy na rok 2023. Opinie zostały przygotowane na piśmie  
i podpisane przez Przewodniczących poszczególnych Komisji. Zostały dołączone do protokołu  
z dzisiejszej Sesji. Są to opinie następujących Komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów, 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Oświaty, 

- Komisji Rolnictwa, 

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wszystkie załączone opinie są jednogłośnie pozytywne. 

d) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady. 
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Głos w imieniu Burmistrza zabrał Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak. 

Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak poinformował, że Burmistrz podziela stanowisko wyrażone  
w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, stąd proponowana autopoprawka wynikająca ze 
wskazań Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tak: 

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Rydzyna na 2023 r. 

W zakresie uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (uchwała Nr SO-2-
0952/175/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego RIO): 

1. W § 8 pkt 6 projektu uchwały budżetu zawarto upoważnienie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 
2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, natomiast w podstawie prawnej projektu nie przywołano art.111 ww. ustawy.  
W związku z powyższym wprowadza się do podstawy prawnej projektu przywołany art.111 
ww. ustawy. 

2. W § 9 projektu uchwały postanowiono: „Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz 
Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 
10 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy określa „sumę” do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania. W związku z powyższym wprowadza się następujące 
brzmienie § 9: „Ustala się sumę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania.” 

3. W załączniku Nr 2 do projektu określającym plan wydatków w dziale 900, rozdziale 90095 
zaplanowano wydatki w §4010 w wysokości 380.000,00 zł. W dochodach bieżących 
odpowiadających ww. klasyfikacji nie zaplanowano dotacji na zadania bieżące. Zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r., 
poz.513 ze zm.) nie należy wydatków ewidencjować w rozdziałach z końcówką 95 (Pozostała 
działalność). W związku z powyższym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
(pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy) ujętych na etapie 
projektu budżetu dział 900 rozdział 90095 w następujących paragrafach: § 3020 – 10.000,00 
zł, § 4010 – 380.000,00 zł, § 4040  - 29.000,00 zł, § 4110 – 60.000,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, 
§ 4440 – 9.977,82 zł zostaną zmniejszone w ww. rozdziale i w tym samych paragrafach zwiększą 
zaplanowane wydatki w rozdziale w dziale 750, rozdziale 75023. 

4. W załączniku Nr 10 „Plan wydatków na funduszu sołecki na 2023 rok” w dziale 926, rozdziale 
92601 wykazano w §6060 w kwocie 11.500,00 zł wydatki dla Sołectwa Pomykowo, natomiast 
w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok” ww. 
klasyfikacji jednostka nie zaplanowała wydatków w § 6060. Jednocześnie z załącznika Nr 4.1. 
„Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF” wynika, 
że wydatki zaplanowano w rozdziale 92601 § 6050. Ponadto wydatki Sołectwa Augustowo  
w kwocie 7.700,00 zł wykazane w załączniku Nr 10 w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 z 
załącznika Nr 4.1. wynika, że zaplanowano w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadanie 
„Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo. W związku z powyższym w celu wyeliminowania 
rozbieżności w zakresie klasyfikacji budżetowej ustala się następującą klasyfikacje we 
wszystkich załącznikach, dla zadania w Sołectwie Pomykowo 926-92601-6050, dla zadania  
w sołectwie Augustowo 926-92601-6050. 

5. W załączniku nr 8 do projektu (oraz w załącznikach Nr 2,4,6) zaplanowano wydatek w dziale 
900, rozdziale 90019, §6230 w kwocie 25.000,00 zł na zadanie „Dotacje na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni”, wydatek ten winien być ujęty w rozdziale 90001.  
W związku z powyższym w załączniku Nr 8 (oraz 2,4,6) dokonuje się w ww. zakresie zmiany 
klasyfikacji budżetowej. 
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W zakresie dochodów budżetowych na 2023 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 1.645.000,00 
złotych do kwoty 58.316.791,96 zł  złotych)  wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.500.000,00 zł (853-85395-0970) z tytułu 
dochodów na zakup paliwa stałego na zasadach preferencyjnych (sprzedaż węgla), 

2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 145.000,000 zł do kwoty  945.000,00 zł (756-75616-
0500) z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W zakresie wydatków budżetowych na 2023 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 1.847.264,89 
złotych do kwoty 62.119.056,85 zł  złotych)  wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.500.000,00 zł (853-85395), z tytułu środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19 na zakup paliwa stałego (węgla) na zasadach preferencyjnych 
(§ 4210 – 1.150.000,00 zł, § 4300 zł – 350.000,00 zł), 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł (900-90015-6050) na nowe zadanie 
majątkowe: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna” – w ramach zadań 
jednorocznych (załącznik Nr 4.1), 

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 35.000,00 zł (926-92601-6050) na nowe zadanie 
majątkowe: „Budowa strefy aktywności rodzinnej w m. Jabłonna” – w ramach zadań 
jednorocznych (załącznik Nr 4.1.), 

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 202.264,89 zł (750-75077-6067) na nowe zadanie 
majątkowe: „Cyfrowa Gmina” – w ramach zadań jednorocznych (załącznik Nr 4.1, ponadto  
w związku z tym, że są to środki z Unii Europejskiej wprowadza się stosowne zmiany  
w postanowieniach uchwały  i  dodaje się załącznik Nr 12 dotyczący dochodów i wydatków  
z udziałem środków m.in. z UE), 

5. Zwiększa się wydatki budżetowe na dotacje dla organizacji pożytku publicznego o 10.000,00 zł 
do kwoty 215.000,00 zł (926-92605-2360). 

W związku ze zwiększaniem dochodów budżetowych o kwotę 1.645.000,00 zł, a wydatków 
budżetowych o kwotę 1.847.264,89 zł, zmianie ulega wynik budżetu i tak: deficyt budżetu zwiększa 
się o kwotę 202.264,89 zł z kwoty 3.600.000,00 zł do kwoty 3.802.264,89 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu na 2023r. zwiększeniu o kwotę 202.264,89 złotych ulegają 
przychody budżetu na 2023 rok z kwoty 5.000.000,00 złotych do kwoty 5.202.264,89 złotych. 
Zwiększenie przychodów następuję z tytułu: § 906 – „Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji 
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 
202.264,89 zł. Są to środki, które Gmina Rydzyna otrzymała w 2022r. z Unii Europejskiej i są 
przeznaczone na realizację zadania wprowadzonego do realizacji w 2023 r. autopoprawką po 
stronie wydatkowej „Cyfrowa Gmina” w kwocie 202.264,89 zł. W związku z planowaną realizacją 
zadania w 2023 r. środki te w 2022 roku zostały wprowadzone w uchwale budżetowej 
(20.12.2022r.) po stronie rozchodów w pozycji „994 - Przelewy na rachunku lokat” w wysokości 
202.264,89 złotych 

W związku z ww. zmianami ulegają zmianie postanowienia uchwały w ww. zakresie jak i załączniki 
NrNr 1,2,4,5,6,8,9,10 i 12. 

e) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do 

projektu budżetu i ich przegłosowanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba otworzył dyskusję i zwrócił się do radnych, czy 
mają pytania do projektu budżetu na rok 2023 oraz zaproponowanych przez Burmistrza 
autopoprawek.  
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Jednocześnie poinformował, że podobnie jak w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej 
szczegółowe omówienie projektu budżetu gminy na rok 2023 odbyło się na wspólnym posiedzeniu 
Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 listopada br., na którym radni 
zadawali szczegółowo analizowali projekt oraz zadawali pytania do poszczególnych pozycji 
budżetowych, natomiast omówienie proponowanych przez pana Burmistrza autopoprawek 
nastąpiło na wspólny posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 19 grudnia br. 

W związku z powyższym, przy braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady pan Roman Skiba 
zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad autopoprawkami do projektu budżetu na rok 2023. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawki do projektu uchwały budżetowej 

Gminy Rydzyna na rok 2023 zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami za. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, 
Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 

f) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 372. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba poddał pod głosowanie projekt uchwały 
budżetowej na rok 2023. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za i przyjęła Nr 
LI/368/2022 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, 
Radosław Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 

Burmistrz MiG pan Kornel Malcherek podziękował Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały  
i powiedział, że liczy na owocną współpracę z Radą, przy jego dalszej realizacji. Podziękowania 
złożył również na ręce swoich najbliższych współpracowników, dyrektorów placówek oświatowych 
oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także sołtysów i członków rad sołeckich.  

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2022 rok – druk nr 373. 

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 287.137,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 
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- zwiększenie dochodów (400-40095-2180) o kwotę 10.892,09 zł z tytułu środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19, 

- zwiększenie dochodów (756-75616-032) o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 844.976,00 zł z tytułu 
wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych, 

- zwiększenie dochodów (758-75801-2920) w kwocie 41.475,00 zł do kwoty 9.781.983,00 zł z tytułu 
wpływów subwencji ogólnej z budżetu państwa – cześć oświatowa subwencji ogólnej zgodnie  
z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, 

- zwiększenie dochodów (801-80195-0970) w kwocie 16.200,00 zł z tytułu wpływów z różnych 
dochodów – dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Rydzynie, 

- zwiększenie dochodów (853-85395-2180) w kwocie 176.070,00 zł do kwoty 4.676.895,87 zł z tytułu 
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19 , 

- zwiększenie dochodów (900-90005-2460) w kwocie 6.500,00 zł do kwoty 28.710,47 zł z tytułu 
środków otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację porozumienia „Czyste Powietrze”, 

- zwiększenie dochodów (921-92109-0830)w kwocie 1.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł z tytułu 
wpływów z usług (świetlice wiejskie). 

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększanie wydatków  
o kwotę 84.872,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

- zwiększenie wydatków (750-75023-4440) w kwocie 1.380,27 zł do kwoty 37.965,61 zł na odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych, 

- zmniejszenie wydatków (750-75077-6067) w kwocie 202.264,89 zł na realizację zadania majątkowego 
„Cyfrowa Gmina”, zadanie zostanie ujęte do realizacji w 2023r. Środki, które wpłynęły na dochody 
budżetu Gminy w 2022 r. zostaną przeznaczone na rozchody budżetu „994 – Przelewy na rachunki 
lokat” i posłużą w 2023 roku jako przychody  budżetu „906 - Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” celem 
sfinansowania zadania, 

- zmniejszenie wydatków (757-75702-8110) w kwocie 60.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł odsetki od 
samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek, 

- zwiększenie wydatków (758-75818-4810) w kwocie 39.119,73 zł do kwoty 109.451,73 zł na rezerwę 
ogólną budżetu, 

- zmniejszenie wydatków (801-80104-2540) w kwocie 50.000,00 zł do kwoty 615.000,00 zł z tytułu 
dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Eko Brzdąc w Maruszewie, 

- zwiększenie wydatków (801-80104-4330) w kwocie 50.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł na wydatki 
związane z pokryciem kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Rydzyna do 
przedszkoli w innych gminach 

- zwiększenie wydatków (801-80101-6050) w kwocie 25.000,00 zł do kwoty 235.000,00 zł na zadanie 
„Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz  
z ogrodzeniem terenu”, 

- zmniejszenie wydatków (801-80113-4170) o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 67.937,00 zł na 
wynagrodzenia bezosobowe związane z dowożeniem dzieci do szkół, 
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- zwiększenie wydatków (801-80195-4810) w kwocie 65.675,00 zł do kwoty 67.675,00 zł na rezerwę 
celową na realizację zadań oświatowych, 

- zwiększenie wydatków (853-85395) w kwocie 186.962,09 zł do kwoty 6.210.187,96 z tytułu środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19, 

- zwiększenie wydatków (921-92109-2480) w kwocie 10.000,00 zł do kwoty 830.000,00 zł na dotację 
podmiotową dla Rydzyńskiego Ośrodka Kultury (instytucja kultury), 

- zwiększenie wydatków (921-92109-6050) w kwocie 15.000,00 zł na zadanie „Budowa wiaty  
w Kłodzie”. 

Planowane dochody w tej uchwale zwiększają się o kwotę 287.137,09 zł, wydatki 
zwiększają się o 84.872,20 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu - deficyt budżetu, który  
zmniejszy się o kwotę 202.264,89 zł i wyniesie 13.307.602,92 zł.  

Zmiana ta spowodowana jest przesunięciem do realizacji zadania „Cyfrowa Gmina” na 2023 rok, 
Środki, które wpłynęły na dochody budżetu Gminy w 2022 r. zostaną przeznaczone na rozchody 
budżetu „994 – Przelewy na rachunki lokat” i posłużą w 2023 roku jako przychody  budżetu „906 - 
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych  
w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego  
z udziałem tych środków” celem sfinansowania ww. zadania. 

W związku z powyższym, celem zrównoważenia tegorocznego budżetu wprowadza się po stronie 
rozchodów pozycję „994 - Przelewy na rachunku lokat” w wysokości 202.264,89 złotych. W związku z 
tym plan rozchodów ulegnie zmianie i wzrośnie z kwoty 1.200.000,00 zł do 1.402.264,89 złotych.  

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 4,5,6,9,10,12 do uchwały 
budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-8 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 LI/359/2022. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman 
Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 

b) 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 374. 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

Skarbnik powiedział, że w związku z planowaną zmianą uchwały budżetowej na LI Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 20 grudnia 2022r. zmianie ulegnie wynik finansowy budżetu (deficyt) na 2022r. i wysokość 
rozchodów budżetu. Ponadto proponuje się zmianę wyniku finansowego 2023r. i wysokość jego 
przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
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Spowodowane to jest  przesunięciem do realizacji zadania „Cyfrowa Gmina” na 2023 rok. Środki  
w wysokości 202.264,89 zł, które wpłynęły na dochody budżetu Gminy w 2022 r. zostaną przeznaczone 
na rozchody budżetu „994 – Przelewy na rachunki lokat” i posłużą w 2023 roku jako przychody  budżetu 
„906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 
określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem tych środków” celem sfinansowania ww. zadania. 

W związku z powyższym celem zachowania spójności między uchwałą budżetową na 2022r. a uchwałą 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. 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 LI/370/2022. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman 
Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 

c) określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność 

Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie - druk nr 375. 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

Skarbnik powiedział, że zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym działalność Centrum Integracji 
Społecznej finansowana jest m.in. z dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Kwota dotacji, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest 
ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz liczby uczestników zajęć reintegracji 
zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na 
koniec miesiąca i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszonej  
o przychód uzyskany z działalności. Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie zostało utworzone przez 
organizację pozarządową Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro – Activ” w Rydzynie. Centrum Integracji Społecznej jest 
powołane do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych 
wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić 
swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie od 2012 roku współpracuje z Centrum 
Integracji Społecznej w Kłodzie min. poprzez wydawanie dla mieszkańców gminy Rydzyna skierowań 
do uczestnictwa w zajęciach oraz zgodę na zawarcie indywidualnych programów zatrudnienia 
socjalnego. Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie stanowi ważny element w kształtowaniu polityki 
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społecznej w Gminie Rydzyna jako model aktywnej pracy edukacyjnej osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym. 

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 LI/371/2022. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman 
Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 

d) emisji obligacji – druk nr 376. 

Projekt uchwały przestawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak.  

Skarbnik powiedział, że niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury 
uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to 
papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa 
otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty 
obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Środki finansowe z emisji obligacji 
komunalnych w 2023 roku posłużą na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obligacje komunalne są dla Gminy bardziej 
korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia 
takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności 
finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe (WPF) wykazały, iż emisja na kwotę 4,0 mln 
złotych pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje 
bezpieczną spłatę całego zobowiązania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji 
określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia 
poszczególnych obligacji, sposób emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla 
dalszego rozwoju Gminy. 

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 LI/372/2022. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman 
Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 
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e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 

Okręgowego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę – druk nr 377. 

Projekt uchwały przestawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak. 

Wiceburmistrz powiedział, że Rada Miejska Rydzyny w dniu 23 maja 2013r. podjęła Uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rydzyna, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Rydzyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  Wojewoda 
Wielkopolski jako organ nadzoru nad działalnością uchwałodawczą organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego nie stwierdził nieważność żadnego z jej zapisów. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i weszła w życie. Pismem z dnia 
02 grudnia 2022r. do Rady Miejskiej Rydzyny wpłynęła skarga Prokuratora Okręgowego w Poznaniu na 
przedmiotową uchwałę. W treści wniesionej skargi Prokurator zarzucił naruszenie przepisu art. 16 ust. 
4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym – poprzez wprowadzenie w pkt 
4 Załącznika Nr 2 do uchwały z dnia 23 maja 2013r. stawki opłaty w maksymalnej wysokości – 0,05 zł, 
za jedno zatrzymanie środka transportu – jakiegokolwiek rodzaju i wielkości – na przystanku 
komunikacyjnym, a więc zastosowanie stawek o dyskryminującym charakterze, wbrew treści art. 16 
ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, który pozwala na 
pobieranie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 
niedyskryminujących zasad. Wobec powyższego stanowiska Gmina Rydzyna podejmie kroki 
zmierzające do wyeliminowania w uchwale nieprawidłowości, poprzez podjęcie nowej uchwały, która 
zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do orzecznictwa sądów, 
a jednocześnie uwzględni zarzuty podnoszone przez Prokuratora Okręgowego.  

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 LI/373/2022. 

Wyniki imienne: 
TAK (14) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman 
Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Patek 

9. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna 
interpelacja. 

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: 
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Bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Najpierw państwo radni. Czy macie jakieś pytania, uwagi. Jeżeli nie 
to ja zanim przekażę, jeżeli ktoś by chciał jeszcze zabrać głos. Szanowni Państwo tutaj w imieniu Pana 
Hieronima Cugra -Przewodniczącego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które tak 
jak Państwu w sprawozdaniu, chyba w tamtym miesiącu przekazałem, zostawił tutaj dla nas plakaty. 
Bardzo proszę sołtysów, radnych, którzy mogliby zabrać i powiesić w swoich gablotach. Jak Państwo to 
wiecie od tego roku obchody Powstania Wielkopolskiego, rocznicy, są Świętem Narodowym i dlatego 
też tutaj Pan Przewodniczący prosił, żebym przekazał Państwu i mieszkańcom wydarzenia, które będą 
jakby w tym dniu, czyli 27 grudnia na terenie Gminy Rydzyna, będą upamiętniać to wydarzenie. Jak 
Państwo wiecie, jest to zwycięskie powstanie. Było wiele powstań, powstanie styczniowe, listopadowe, 
to Pan Dyrektor Karol na pewno też jako historyk potwierdzi. Szanowni Państwo, to jest jedyne 
powstanie zwycięskie, w którym Polacy zwyciężyli i które tak naprawdę przyczyniło się również do 
powstania już później Państwa Polskiego po I Wojnie Światowej. Dobrze. O godzinie 9.00, tak jak mówię 
jest to dzień 27 grudnia i zapraszam wszystkich w imieniu tutaj Pana Przewodniczącego, Pana 
Burmistrza, całego Urzędu Gminy do uczestnictwa. O godzinie 9.00 złożenie wiązanek pod tablicą 
upamiętniającą Franciszka Ratajczaka przez członków Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka. Jak Państwo wiecie, 
jest to tablica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym, więc o godzinie 9.00 można podejść 
i złożymy wtedy wiązankę. 9.30 zapalenie zniczy na grobach Powstańców Wielkopolskich na 
cmentarzach w Gminie Rydzyna. Tutaj też Panie Burmistrzu, czy wszystkie już groby są tym znaczkiem 
oznakowane? 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Tak.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, jeżeli ktoś by chciał na terenie jakby cmentarza parafialnego tutaj zobaczyć, czy 
sprawdzić gdzie Powstańcy są pochowani, w których miejscach, na każdym grobie jest taka informacja. 
To jest symbol Powstańca Wielkopolskiego dokładnie, więc można sobie tutaj, jak będziecie Państwo 
na terenie cmentarza zobaczyć. Czyli 9.30. Później 16.30 uroczysta Wieczornica poświęcona 
Powstańcom, podczas której zostanie przygotowana prelekcja wierszy Gabriela Roszaka, z książki pod 
tytułem „Bronić ziemi ojców”. Miejsce - tutaj Rydzyński Ośrodek Kultury i o godzinie 18.00 uroczysta 
Msza Święta w intencji Powstańców Wielkopolskich w Kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława 
Biskupa w Rydzynie. Również jest to Msza, tak jak Msza Niepodległościowa, więc bardzo serdecznie 
zapraszam. Tutaj na stole, tam gdzie sołtysi siedzą, są takie właśnie plakaty. Są mniejsze, większe, 
bardzo bym prosił o zabranie i jakby w gablotach tutaj w miejscowościach je umieścić. Dobrze. Czy ktoś 
jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Szanowni Państwo, to ja może. Szanowni Państwo, 
wraz z Panem Burmistrzem chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za ten wspólny rok, który 
spędziliśmy, za każdą pracę, za każdą chwilę, za każde słowo dobre i oczywiście te złe, które były 
merytoryczne i mogliśmy wyciągnąć jakby wnioski z tego. W imieniu nas wszystkich, chcieliśmy 
mieszkańcom, Wam Państwo, życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt, żebyście 
Państwo spędzili je w gronie rodzinnym, żebyście chociaż przez chwilę zatrzymali się i naładowali 
akumulatory, żebyście podsumowali ten rok, ale również pomyśleli i patrzyli pozytywnie w przyszłość. 
Ten rok 2023, tak jak powiedzieliśmy, może być trudny, ale może być również łatwy, wszystko od nas 
zależy. To my kreujemy rzeczywistość i mam nadzieję, że będzie dobrze. Przesłanki są jakie są, ale myślę, 
że wszystko będzie okej. Życzę Wam Państwo, żebyście na swojej drodze spotykali tylko ludzi 
pozytywnych, którzy będą Wam przekazywać tą właśnie energię, wiedzę i takie poczucie spełnienia, 
abyście cały czas z podniesioną głową szli przez ten rok 2023. W imieniu Pana Burmistrza, Radnych, nas 
wszystkich Szanowni Państwo, Mieszkańcy Drodzy dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 

 

13. Zakończenie obrad Sesji. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA  

Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam LI Sesję Rady Miejskiej. Do 
zobaczenia w Nowym Roku. Dziękuję bardzo. 

 

                                                                                                                                                    Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny  

 

                                                                                                                                                       Roman Skiba 

 

 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


