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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr LII/2023 

z LII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się w dniu  24 stycznia 2023r.  
Obrady rozpoczęto 24 stycznia 2023r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:31 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 Marcin Pierzchała. 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie, otwieram LII sesję Rady Miejskiej. W dniu dzisiejszym 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować 

prawomocne uchwały. Przypominam, że skład Rady liczy 15 radnych. Szanowni Państwo, witam bardzo 

serdecznie, witam radnych Rady Miejskiej. Witam serdecznie pana Burmistrza Kornela Malcherka. 

Witam serdecznie panią Patrycję Wdowiak - Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta  

i Gminy Rydzyna. Witam serdecznie pana Wiceburmistrza Łukasza Bartkowiaka. Jest z nami pan 

Skarbnik Wojciech Antoniak. Witamy serdecznie radcę prawnego pana Krzysztofa Pietrzaka. Witamy 

serdecznie panią Dyrektor Ingę Kamieniarz - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest pani 

również pani Magdalena Szymańska-Pietrzak - Rydzyński Ośrodek Kultury. Witamy serdecznie Dyrektor 

Przedszkola Kolorowy Wiatraczek panią Bogusławę Pawlik. Witam serdecznie Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Kaczkowie pana Karola Olendra. Są z nami sołtysi, jest pan Piotr Burda, sołtys wsi Nowa 

Wieś oraz pan Henryk Leszczyński wieś Augustowo. Witamy serdecznie informatyka Urzędu Zenona 

Danke. Witam serdecznie pana Łukasza Wojciechowskiego portal rydzyna24. Jest z nami również pan 

Sławomir Zygner z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury oraz przeprowadzającego bezpośrednią transmisję 

pana Kornela Katarzyńskiego. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad i przedstawiam go w tej chwili. 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad L i LI 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. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2022. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 378, 
b) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – druk 

nr 379, 
c) zmiany Uchwały nr III/32/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Rydzyna w zakresie 
dożywiania” na lata 2019-2023 – druk nr 380, 

d) zmiany Uchwały nr III/30/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego w celu przyznania pomocy  w postaci świadczenia 
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego  na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-
2023 – druk nr 381, 

e) zmiany uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – druk nr 382, 

f) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna 
instrumentem płatniczym – druk nr 383, 

g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 384, 
h) zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku   

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 – druk 
nr 385, 

i) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie 
poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych w budynku przy ulicy Wolności 15 – druk nr 386. 

8. Przyjęcie interpelacji radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
10. Zapytania i wolne głosy. 
11. Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Czy państwo radni macie jakieś pytania lub uwagi do tego porządku? Nie widzę, więc przychodzimy do 

głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. 

Informuję, że dzisiejsza sesja będzie prowadzona według porządku, który przed chwileczką odczytałem. 
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Witamy serdecznie pana Zbigniewa Szukalskiego Dyrektora Zamku w Rydzynie, witam serdecznie. 

Dobrze, Szanowni Państwo przechodzimy do punktu 3. 

 

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 L i LI Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do przyjęcia protokołu z obrad L i LI 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 L Sesji. Bardzo proszę o podniesienie 

ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze. Dziękuję. Informuję, że protokół z obrad L Sesji został przyjęty 

jednogłośnie 14 głosami za. 

Przyjęcie protokołu z obrad L 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 LI 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 LI 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 
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Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, 
Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
NIEOBECNI (1) 
Marcin Pierzchała 
 

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: 
 

a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 378. 
 
Poszczególne plany pracy przedstawili: 

- Przewodniczący Rady Miejskie, 

- Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady. 

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 LII/374/2023. 

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 

b) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – druk 
nr 379. 
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Projekt uchwały przedstawia Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie 
pani Inga Kaminiarz. 

Pani Inga Kaminiarz powiedziała, że Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 ma na celu 
zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług 
wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w Programie 
obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Adresatami Programu są 
seniorzy, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są  
w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach Programu Gmina Rydzyna będzie 
korzystała z:  

Modułu II – świadczenie usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opasek bezpieczeństwa”.  

W ramach Programu Gmina Rydzyna planuje dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania 
„opasek bezpieczeństwa” dla 10 mieszkańców, którzy spełniają wymogi Programowe i po raz pierwszy 
przystąpią do Programu oraz dofinansowanie kosztów użytkowania „opasek bezpieczeństwa” 
zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2022, dla 20 mieszkańców. 
Zgodnie z zapisami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, gminy przystępują do tego 
programu poprzez podjęcie przez radę gminy uchwały o przyjęciu programu osłonowego na podstawie 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

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 LII/375/2022. 

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 

c) zmiany Uchwały nr III/32/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Rydzyna w zakresie 
dożywiania” na lata 2019-2023 – druk nr 380. 

 
Projekt uchwały przedstawia Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie 
pani Inga Kaminiarz. 

Pani Inga Kaminiarz powiedziała, że Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w tym do posiłku, zasiłku 
celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, 
przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Kryterium to wynosi 776,00 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie. Rządowy program, ustanowiony uchwałą 
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nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), przewidywał 
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom, których dochód nie przekraczał 150% kryterium, 
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Z dniem 1 stycznia 2023r. weszła w życie uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole  
i w domu" na lata 2019-2023, na podstawie której w załączniku do programu w części III "MODUŁY 
PROGRAMU" wprowadzono następujące zmiany: 

1) w pkt III.1 "MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY" w ppkt III.1.1 wyrazy "150%" zastępuje się wyrazami 
"200%"; 

2) w pkt III.2 "MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH" w ppkt III.2.1 wyrazy "150%" zastępuje się wyrazami 
"200%". 

Przyjęty przez Radę Miejską Rydzyny wieloletni program osłonowy „Pomoc Gminy Rydzyna w zakresie 
dożywiania” na lata 2019-2023 przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń 
albo dziecko nie spełnia wymagań, określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz wymagań 
dochodowych tj. do 150% kryterium dochodowego, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio 
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Proponowane 
rozwiązanie w przedmiocie podwyższenia kryterium dochodowego w celu przyznania posiłku dla 
ucznia albo dziecka z inicjatywy dyrektora szkoły lub przedszkola, zapewni szerszy dostęp i wsparcie 
dla większej grupy osób wymagających pomocy.  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. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny  
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Adresatami przepisów zmieniających (podwyższających) kwotę 
kryterium dochodowego w zakresie realizacji zadań związanych z dożywianiem, są osoby i rodziny, 
które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie jednego 
gorącego posiłku dziennie. W związku z powyższym podjęcie uchwały z mocą wsteczną od dnia 1 
stycznia 2023r. zabezpiecza interes społeczny poprzez stworzenie możliwości objęcia niezbędnym 
wsparciem i pomocą najbardziej potrzebujących mieszkańców 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 LII/376/2023. 

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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d) zmiany Uchwały nr III/30/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego w celu przyznania pomocy  w postaci świadczenia 
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego  na zakup posiłku lub żywności 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023 – druk nr 381. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że dwa kolejne druki dotyczą również podniesienia kryterium 
dochodowego, o czy mówiła pani Dyrektor Inga Kaminiarz, dlatego 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 LII/377/2023. 

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 

e) zmiany uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – druk nr 382. 

 
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 LII/378/2023. 

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 

f) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna 
instrumentem płatniczym – druk nr 383. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak. 
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Skarbnik powiedział, że dokonuje się zmian w załączniki Nr 1 „Wykaz przepływów finansowych” do 
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2038, w 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 LII/379/2023. 

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 
 

g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 384. 
 
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 wysokość dochodów 
pozostanie bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 

- zwiększenie dochodów (400-40095 §0840 i §0970) o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży  
i wpływów z różnych dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla) ramach zakupu 
preferencyjnego zgodnie z pismem MF ST1.4761.4.17.2022 z dn. 29.12.2022r., 

- zmniejszenie dochodów (853-85395-0970) o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł z tytułu 
sprzedaży paliwa stałego (węgla) ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z pismem MF 
ST1.4761.4.17.2022 z dn. 29.12.2022r. (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej). 

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem wysokość wydatków 
pozostanie bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

- zwiększenie wydatków (010-01095-4270) w kwocie 110.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł na prace 
remontowe; na dwa zadania, na które Gmina Rydzyna będzie składać wnioski do Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” o 
dofinansowanie tj. remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kłodzie 80.000,00 złotych (w tym 20.000,00 
zł z funduszu sołeckiego) oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – 2 etap – 
80.000,00 złotych. Środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do składanych wniosków, 
Środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do składanych wniosków, 

- zwiększenie wydatków (010-01095-6050) w kwocie 30.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe, na 
które Gmina Rydzyna będzie składać wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach 
XIII konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” o dofinansowanie tj. „Budowa Strefy Aktywności 
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Rodzinnej w Tarnowej Łące”. Środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do składanego 
wniosku, 

- zwiększenie wydatków (400-40095- §4210 i §4300) o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży paliwa 
stałego (węgla) ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z pismem MF ST1.4761.4.17.2022 z dn. 
29.12.2022r., 

- zmniejszanie wydatków (853-85395- §4210 i §4300) o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży paliwa 
stałego (węgla) ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z pismem MF ST1.4761.4.17.2022 z dn. 
29.12.2022r., (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej). 

- zmiana klasyfikacji budżetowej zadania majątkowego realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy 
Rydzyna „Cyfrowa Gmina” w kwocie 202.264,89 złotych, i tak zamiast (750-75077-6057) zł proponuje 
się następującą klasyfikację budżetową 750-75023-6067. Oprócz tego dokonuje się zmiany  
w postanowieniach uchwały budżetowej na 2023 rok i tak nowe brzmienie otrzymują następujące 
paragrafy: §1 ust.2 (poprzez wykreślenie §1 ust.2 pkt2) i §3 (rozszerzenie tytułów przychodów 
finansujących deficyt budżetu) zgodnie z brzmieniem zaproponowanym w projekcie niniejszej uchwały. 
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załączniki o nr 4,6,10,12 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 LII/380/2023. 

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 

h) zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku   
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 – 
druk nr 385. 
 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak. 
 
Skarbnik powiedział, że dokonuje się zmian w załączniki Nr 1 „Wykaz przepływów finansowych” do 
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2038, w zakresie: 
- kolumny 4.2, 4.2.1. dotyczy pokrycia deficytu budżetu – przychodami 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 wysokości 
202.264,89 zł, 
- kolumny 10.6. dotyczy ujęcia spłaty, o których mowa w poz.5.1.wnikających wyłącznie z tytułu  
zobowiązań już zaciągniętych (zwiększenie w kwocie 8,5 mln zł z tytułu dokonanej w 2022 r. emisji 
obligacji komunalnych), 



10 
 

- kolumna 2.1.1. korekta wysokości wynagrodzeń w zakresie 2037r. (w pierwotnej uchwale wystąpił 
błąd pisarski). 
 
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 LII/381/2023. 

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) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich  
w Rydzynie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ulicy Wolności 15 – druk nr 386. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Organizacyjnego UMiG pani Patrycja Wdowiak, która 
powiedziała, że z dniem 31 sierpnia 2023r. planuje się przekształcenie Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku w Rydzynie przy ulicy Wolności 15, 
zwanym potocznie czerwonym budynkiem szkoły. Planowany zamiar przekształcenia wynika z faktu, 
że dokonana przez Gminę Rydzyna w roku 2022 modernizacja i rozbudowa budynku szkoły (byłego 
gimnazjum) w Rydzynie przy ul. Wolności 14a, spowodowała, że wszystkie oddziały mieszczą się 
obecnie w jednym nowoczesnym budynku szkoły przy ul. Wolności 14a, w którym jednocześnie została 
ustalona jej siedziba. Wielkość obiektu przy ul. Wolności 14a powoduje, że zbędnym staje się 
utrzymywanie budynku szkolnego przy ul. Wolności 15 zwanego inaczej czerwonym budynkiem szkoły, 
szczególnie, że od roku szkolnego 2022/2023 dzieci ze wszystkich oddziałów Szkoły Podstawowej  
w Rydzynie uczą się wyłącznie w jednym budynku szkoły przy ul. Wolności 14a. Posiadana ilość 
pomieszczeń w tym nowoczesnym obiekcie daje pewność, że nie dojdzie do konieczności prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych bądź opiekuńczych w innej lokalizacji szkoły. Nauka w jednym 
budynku szkoły przy ul. Wolności 14a dodatkowo sprawia, że dzieci  mają ułatwione korzystanie  
z  położonej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły hali sportowej. Jest to również rozwiązanie dogodne 
dla rodzice, którzy korzystają ze zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie szkoły oraz 
parkingów zapewniających bezpieczne wsiadanie i wysiadanie dzieci oraz ich dotarcie do budynku 
szkoły. Podjęcie przez Radę Miejską Rydzyny niniejszej uchwały upoważni Burmistrza Miasta i Gminy 
Rydzyna do zawiadomienia o zamiarze dokonania przekształcenia wskazanego w § 1 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do ww. placówki, zawiadomienia i wystąpienia 
o opinię do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu oraz właściwych związków zawodowych.  
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały. 
Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała 
przyjęła Nr LII/382/2023. 

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 

 
j) nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” - druk nr 387. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba.  
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 13 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym. Uchwała przyjęła Nr LII/383/2023. 

Wyniki głosowania 
TAK: 13, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
TAK (13) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Jan 
Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marek Pietrzak, Krystyna Rypińska, Roman Skiba, Leszek 
Skrobała, Marcin Urbanowicz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Radosław Kulus 
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 wpłynęły trzy interpelacje. 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: 
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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 bardzo. Przechodzimy do zapytań i wolnych głosów. Bardzo proszę o zgłoszenie się radnych 

najpierw do dyskusji, a później ewentualnie spoza rady, bardzo proszę. Dobrze, udzielam głosu pan 

radny Piotr Patek zgłasza się do dyskusji, bardzo proszę. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni radni, Szanowni Państwo, ja chciałbym zacząć, bo 

tak ogólnie chciałem powiedzieć, że miały być interpelacje. W grudniu na Sesji nie mogłem być, bo 

zachorowałem. No niestety grypa mnie położyła, miały być inne interpelacje, ale po odpowiedziach, 

które dostałem w sprawie, bo złożyłem też interpelacje jeszcze na Sesji listopadowej związane właśnie 

z Rynkiem, ruchem okrężnym i z parkomatem, żeby były założone parkomaty. Dostaje wciąż to same 

odpowiedzi, a ja powiedziałem, w tej sprawie na pewno się nie ugnę, z tego względu, że nie mogę 

zrozumieć, dlaczego nie chcemy poprawić bezpieczeństwa. Tu na rynku, widzimy co się dzieje. 

Samochód na samochodzie, już nie mówię sprawy ruchu okrężnego, to by na pewno poprawiło, bo już 

kilkanaście razy o tym mówiłem Państwu, też widzicie, gdy wjeżdżają kierowcy od strony Kłody, nie 

objeżdżają Trójcy, tylko wjeżdżają po małym łuku na przykład do Urzędu, czy do sklepu na zakupy i już 

widziałem kilkanaście sytuacji takich, naprawdę zagrożenie i ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego 

idziemy tak w zaparte. Naprawdę tej sprawy nie odpuszczę, bo rozmawiałem z mieszkańcami  

i mieszkańcy, ja nie mówię, że wszyscy, ale z tymi co rozmawiałem, podobnie myślą i uważają, że na 

pewno to poprawi bezpieczeństwo a przede wszystkim płynność użytkowania tego rynku, tak. Ja nie 

rozumiem, co szkodzi zmienić oznakowanie, naprawdę nie wiem. I nie mówmy, że jaka specyfika rynku 

i inne sprawy, bo to jest śmieszne, tak. Naprawdę to jest śmieszne. Nie mogę tego zrozumieć. Jeszcze 

raz powtórzę, co musi się stać, żeby ta sprawa została uregulowana, tak jak powinno być. Jak pierwszy 

raz mówiłem w sprawie parkomatów to były też takie głosy, że kolejny podatek chce wprowadzić do 

płacenia mieszkańców nie. Ja nikogo nie chce obciążać. Zróbmy jak w innych miejscowościach. Była 

złotówka pół godziny, 2 zł na przykład godzina. I proszę jeszcze, już mówię nie wiem, który raz, będę to 

mówił nie wiem, ile razy jeszcze, ale naprawdę tej sprawy nie odpuszczę i proste przykłady niedaleko. 

Ja już to powtarzam Poniec, Góra, Rawicz proszę zajechać, zobaczyć. Najlepiej do Ponieca na Rynek. 

Parkomaty są, można podjechać, o której się chce i są miejsca. A jeszcze wracając do tego parkowania, 

nie dość, że kierowcy nie przestrzegają przepisów, które gdzieś tam były ustalone, jak są miejsca do 

parkowania wyznaczone. Samochód na samochodzie, blokujemy siebie. Naprawdę nie wiem co jeszcze 

musi się stać, żeby to zostało przemyślane i wprowadzone. Ja nie rozumiem państwa Burmistrzów, że 

oglądacie to na przykład z okien, ja nie mówię, że stoicie cały dzień w oknie, ale widzicie to wychodzicie, 

funkcjonujecie. Was to nie boli? Nie mogę tego zrozumieć. I mówię, tej sprawy na pewno nie odpuszczę, 

mogę dostawać te same odpowiedzi, ale będę składał interpelację, bo tu jest poparcie mieszkańców, 

którzy mówię, może nie wszyscy, ale widzą tak samo te sprawy jak ja i tak samo mówią. Następna 

sprawa związana, tu chciałem też podziękować panu Skarbnikowi, bo ja składałem interpelacje, chodzi 

o złożoną interpelację na Radzie Powiatu. Zostały podjęte działania, poprawienie płynności 
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bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi od ronda Młyńska Góra do drogi wojewódzkiej 309. Znaczy 

troszeczkę jest inaczej, ja dałem taką propozycję, tu jeszcze do tego dołączył się pan przewodniczący, 

bo chodziło jeszcze o przejazdy dla rowerzystów, żeby był oznakowane. Ja złożyłem interpelacje, żeby 

wymalować linię ciągłą od ronda Młyńska Góra do salonu samochodowego i zamontowanie znaków 

zakaz wyprzedzania na odcinku. No troszeczkę inaczej, ale cieszy mnie to, że zostały podjęte te sprawy 

i pan Skarbnik, który jako radny powiatowy wysłuchał radnych miejskich, zebrał wszystko, złożył  

i zostało to można powiedzieć doprowadzone do końca i myślę, że poprawi to bezpieczeństwo na tym 

odcinku drogi, bo wiemy co się działo, gdy się skręcało do marketu, były wyprzedzania, różne, dziwne 

sytuacje kierowców i dochodziło tam naprawdę do takich, można powiedzieć, bardzo niebezpiecznych 

sytuacji. Teraz chciałem też do takich spraw, niezwiązanych z interpretacjami, ale ja tu kilkanaście razy 

to powtarzałem, no i chciałbym przypomnieć, bo mieszkańcy się pytają takich spraw. Pan wiceburmistrz 

kiedyś tłumaczył, ale jeszcze raz zapytam, czy zostanie zamontowany, bo to mieszkańcy się pytają, ja 

tu przekazuję, bankomat PKO? Czy dojdzie to do skutku? Bo wiem, że były tam gdzieś tam rozmowy. 

Nie doszło to do skutku, ale mieszkańcy zabiegają tu, też przychodzą do mnie, dzwonią i żebym te 

sprawy też również przedstawił na sesji, że taki bankomat, żeby wrócił z powrotem do nas do Następna 

sprawa. Ostatnio zauważyłem, jeszcze w sprawie bezpieczeństwa. Nasze lampy uliczne gasną  

o godzinie 7:00 rano. Teraz widzę, że tak 7:00 rano jest ciemno już i właśnie jeszcze w sprawie tej 

interpretacji, którą złożyłem tych przejść, tych wszystkich. Jak my jeszcze do tego dokładamy rano, że 

jeszcze jest zmrok bo jest ciemno o siódmej rano. Oświetlenie uliczne zgaszone, wyłączone to po prostu 

naprawdę, codziennie jeżdżę samochodem i naprawdę jest bardzo ciemno, jest bardzo niebezpiecznie 

bo jeszcze o tej godzinie jest ciemno. Nie wiem, szukamy oszczędności chyba, rozumiem wszystko, ale 

ja już wiele razy mówiłem też i o fotowoltaice, tych lampkach ledowych, te które, na przykład u mnie 

na osiedlu, większość starego typu, mogły być wymienione na ledowe, gdzieś by te oszczędności by się 

znalazły. Może idźmy w tym kierunku bo naprawdę o 7:00 rano jest bardzo ciemno. I takie mniejsze 

sprawy bo nie wiem już, mieszkańcy zgłosili problem, sprawa to już mu między 4 a 6 miesięcy, bo ja to 

zgłosiłem w urzędzie o naprawę zapadniętej kratki ściekowej tj. ulica Kościelna przy murze placu zabaw. 

Byłem tam to oglądać. No i mówię, tą sprawę no dajmy na to, że pół roku, ale 4 miesiące, około 4 

miesięcy już jest zgłoszona nic się z tym nie dzieje. I mieszkańcy nadal informują, że jeżeli bym mógł  

o tym powiedzieć to mówię i to mówię na sesji bo ja wiem, że to jest za mała sprawa na sesję, ale nie 

ma żadnych działań. Dla bezpieczeństwa, żeby to było zrobione, wyprostowane, jakoś podniesione, 

żeby po prostu tak. I na koniec, chciałbym złożyć tu gratulacje panu Sławkowi Zygnerowi i Leśnym 

Dzikom za to, że zostali Ludźmi Roku 2022. Prowadzi to gazeta ABC i portal Leszno24, jeżeli się nie mylę. 

Gratuluję bardzo. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

My się oczywiście przyłączamy do tego sukcesu. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Zanim 

oddam kolejnej osobie głos. Dwie sprawy. Szanowni Państwo, muszę państwu powiedzieć bo oczywiście 

gdzieś czuję się jakby zobowiązany do tego, jeśli chodzi o przyjęcie uchwały Zasłużony dla miasta  

i gminy Rydzyna dla Chóru Novum, nie wiem czy Państwo zauważyliście, ale było 13 głosów za, 1 

wstrzymujący się. Jak Państwo się domyślacie, wstrzymujący się to był pan radny Radosław Kulus, który 

jest członkiem Chóru Novum i po konsultacji z radcą prawnym panem Krzysztofem, tak radny 

postanowił, żeby nie głosować oczywiście we własnej sprawie, dlatego się wstrzymał. Jak Państwo się 

domyślacie, zawsze jest to konsultowane i takie uchwały przechodzą przez aklamację. No w tym 

przypadku akurat było troszeczkę inaczej, ale oczywiście pan radny Kulus jest jak najbardziej za tym, 

ale tak to wyszło. Oczywiście informuję, żeby nie było tak, że gdzieś tutaj jakiś taki niesmak pozostanie, 

że ktoś się wstrzymał. Więc tak tylko informuję. Za chwileczkę podam głos panu radnemu. Jeszcze jedno 

pytanie. Jeszcze jedna taka informacja. Tak jak w sprawozdaniu napisałem, brałem udział w radzie 

budowy, bardzo dziękuję tutaj za możliwość uczestnictwa. Bardzo profesjonalne prowadzenie rady 

budowy. Ja tylko tak poinformuję mieszkańców, jeśli chodzi o Rydzynę 2000, bo na pewno będzie to 

bardzo szeroki zakres, jeśli chodzi o przebudowę tych dróg. Tak jak pan Burmistrz powiedział, na pewno 

każda z ulic, która będzie w jakimś tam czasie wyłączona z ruchu, będzie mieszkaniec informowany, 

więc tu proszę się nie martwić. No wiadomo, że to nie jest tak, że idzie się spać i rano się wstaje i 
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wszystko jest zrobione, tak, więc żeby uniknąć jakichkolwiek problemów z tym związanych, to wiadomo, 

że będziemy informować, żeby uniknąć jakiś tam niepotrzebnych sytuacji. W tej chwili, tak naprawdę 

już też zauważyłem, że są gdzieś tam studzienki, no i nie każdy kierowca gdzieś widzi te kijki i trzeba po 

prostu uważać, więc bardzo proszę uczulcie na to i no tak to zawsze jest, że najpierw trzeba trochę 

zrobić bałaganu, żeby później było lepiej. Dobrze. Oddaje głos panu radnemu Radosławowi Kulusowi, 

bardzo proszę. 

RADNY RADOSŁAW KULUS: 

Ja tak tylko na moment. Dziękuję panu Przewodniczącemu, że wręczył mnie. Ja w imieniu swoim 

skromnym, bo jestem członkiem tego właśnie chóru, ale chciałbym bardzo podziękować w imieniu pani 

docent Aliny, w imieniu pana Prezesa Tomka oraz całego chóru. Podziękować panu Burmistrzowi oraz 

osobom, które się przyczyniły do złożenia tego wniosku oraz wam drodzy radni za pozytywne 

przegłosowanie. Zdaję sobie sprawę, jaka radość będzie wśród chóru bo to jednak motywuje do 

dalszego działania i daje znak do tego, że to co robimy jednak ma sens i będziemy się starać promować 

naszą gminę jak tylko możemy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Super, dziękujemy serdecznie. Gratulujemy serdecznie. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że ta 

Odznaka będzie przekazana 18 lutego podczas jubileuszowego koncertu właśnie związanego  

z pięcioleciem działalności Chóru Novum. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, 

pan sołtys Piotr Burda, bardzo proszę. 

SOŁTYS WSI NOWA WIEŚ PIOTR BURDA: 

Dzień dobry panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni goście. Ja tutaj 

chciałem się zwrócić do Państwa po ostatniej tej interpelacji, która była złożona w sprawie zalewania 

świetlicy wiejskiej. Zostało ustalone, że prace te będą wykonane jeśli będą środki i chciałem rozmawiać 

z naszym gminnym radnym, który mieszka w Nowej Wsi, niestety nie można było się skontaktować, na 

Sesji też go nie ma, dlatego muszę tutaj powiedzmy wystąpić, że tak powiem w dwóch rolach i teraz 

tutaj bym prosił bo to są składane wnioski i interpelacje i jakieś wnioski tak? Czy ja mogę złożyć jako 

wniosek tutaj? I to będzie zapisane rozumiem, tak? 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak, będzie. Tak, ale pan jako Sołtys może złożyć wniosek, nie interpelację, ale wniosek oczywiście 

będzie. Bardzo proszę. 

SOŁTYS WSI NOWA WIEŚ PIOTR BURDA: 

Bo mamy problem taki, że teraz po tej całej interpelacji, która została odpowiedziana, że to będzie 

zrobione, czekając na środki do tego. No to ja to wszystko ładnie rozumiem, na te środki możemy czekać 

pół roku, rok. Tutaj pan Patek w swoich interpelacjach czeka po ileś tam lat. A my na to czasu nie mamy, 

także tutaj ja bym się chciał zwrócić się do pana burmistrza bo to nie kosztuje nic, tylko powiedzmy, 

tylko kwestia pisma. Myślę, że prawnik tutaj jest cały czas na sesji i chętnie pomoże, bo to było na 

szkoleniu w Zamku w Rydzynie.  

WNIOSKI ZGŁOSZONE DO PROTOKOŁU PRZEZ SOŁTYSA WSI NOWA WIEŚ PANA PIOTRA BURDĘ NA 
LII SESJI RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY W DNIU 24 STYCZNIA 2023r. 

1. Sołtys prosi, aby pan Burmistrz wystąpił w drodze decyzji  na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
wodne i nakazał właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom. Nie będzie to wówczas rodziło konieczności posiadania wkładu własnego 
do wykonania ww. prac, a poza tym pozwoli zabezpieczyć świetlicę przed zalewaniem. 
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2. Sołtys zwrócił uwagę, że wyniesienie terenu na całej długości świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 
powoduje jej zalewanie, dlatego prosi również, aby Burmistrz wydał decyzję nakazującą przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego i aby to uczynił bez zbędnej zwłoki. Wówczas można by przystąpić do 
prac związanych z osuszaniem ścian i ich izolacją. 

c.d. SOŁTYS WSI NOWA WIEŚ PIOTR BURDA: 

I następnie możemy w miarę środków, przystąpić do osuszania i do izolacji ścian bo uważam, że trzeba 

coś zrobić na już, żeby dalej nie niszczyła ta świetlica wiejska, która jest, że tak powiem teraz 

najpiękniejszą ze świetlic tutaj w gminie i wychodzi, że największą. Zapraszam do korzystania z tej 

świetlicy i tutaj też nam pozwoli to, zaoszczędzić. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję pani sołtysie. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Panie Burmistrzu 

bardzo proszę o ustosunkowanie się do zapytań i wniosków. Proszę bardzo. I też taka prośba techniczna 

jak pan Burmistrz skończy, jeżeli ktoś by oczywiście chciał, żeby nie przerywać, to jeżeli ktoś by chciał 

jeszcze uzupełnić lub chciał jeszcze zabrać głos to proszę po zakończeniu wypowiedzi pana Burmistrza. 

Dziękuję bardzo. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zacznijmy od zapytań pana radnego Piotra 

Patka. Rynek, ruch okrężny, parkomaty, bezpieczeństwo tzn. ja powiem tak, ruch okrężny na pewno, 

jak pan wie zmiana organizacji ruchu i to nie jest tak, że... Na to się trzeba było spotkać. Zarząd Dróg 

Powiatowych, tak jak wiemy bo tu przechodzi przez Rynek droga powiatowa, ruch drogowy, projekt. 

Parkomaty, znaczy bo tutaj pan radny powołuje się na gminy ościenne. Ostatnio byliśmy tu z panem 

Wiceburmistrzem w gminie Osieczna na Rynku. Powiem tak, Rynek pełen i też mieliśmy problem  

z wyjazdem i tam parkomatów nie ma. Powiem tak, wszyscy stają, ale tam jest inna struktura Rynku. 

Ale powiem tak, że wszyscy wokół Rynku stają, jeżeli to co pan mówi mały skręt, No to jest jak na moje 

łamanie prawa. No ja powiem tak, że tutaj czy ja czy pan Burmistrz, my nie możemy stanąć z lizakiem 

i dawać mandaty. Ja kultury jazdy uczyć nie będę, nawet i nie mogę. I również to co mówiłem, tak  

o tym spotkaniu również jak wiemy, strefa konserwatorska. Pani Konserwator, oczywiście konsultacje 

z kupcami. Byśmy musieli zatrudnić pracownika, który by pilnował tego. I wytyczyć parking. 

Poprawienie bezpieczeństwa, poprawa płynności ruchu, ścieżka rowerowa. Ostatnio tutaj pan 

Skarbnik, pan radny powiatowy, przywiózł za sobą z Sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego odpowiedź. 

Powiem tak, mam nadzieję że tutaj te zmiany na tą poprawę bezpieczeństwa jakoś wpłyną, ale to co 

również pan tu wspomniał, tam jest pewien problem z ciągiem pieszo- rowerowym tak bo jak 

mieszkańcy wyjeżdżają z Biedronki i akurat przychodzi tutaj ciąg pieszo-rowerowy. Nie wiem, czy tam 

postawić stop. Nie jestem drogowcem, nie odpowiem tu na to pytanie. Bankomat PKO. To tutaj pan 

Wiceburmistrz został wywołany do tablicy. I tutaj 2 zdania na ten temat powie. Lampy, bezpieczeństwo. 

Sprawdzimy czy o 7:00. Mi się wydaje, że 7:15, ale jak najbardziej sprawdzimy to. Ja powiem tak, na 

Komisji Wspólnej i nie tylko na Komisji Wspólnej bo pan tu też wspomniał o tych lampach ledowych. 

Tutaj pan wiceburmistrz od a do z, przedstawił tak. Miał być program rządowy, tak że gminy mogły 

składać o dofinansowanie i my tutaj chcieliśmy z takiego dofinansowania skorzystać i wtedy całą gminę 

i oczywiście jakby było takie dofinansowanie i też nie wiadomo, ile byśmy całą gminę w te lampy ledowe 

zaopatrzyć. No ale z tego, tak jak pan widzi. Wycofano się z tego programu i tutaj nie będziemy składać 

wniosku. I naprawa kratki ściekowej przy placu zabaw, ja to sprawdzę. Pan radny mówi, że pół roku 

temu pan zgłaszał. Jak najbardziej spytam pracownika i jak to sprawa tutaj... Jak się to ma. Teraz 

odnośnie tutaj pana Sołtysa miejscowości Nowa Wieś, artykuł 29 no to jak najbardziej, zapoznam się  

z tymi artykułami i coś będziemy musieli zrobić. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Dobrze, dziękuję bardzo. Pan burmistrz w gwoli uzupełnienia zapytania pana Piotra Patka, bardzo 

proszę. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Kwestia tutaj, panie radny uzupełnienia bankomatu. Też już to na którejś tam, jednej, drugiej Komisji 

tłumaczyłem, dlaczego nie ta lokalizacja, która jest. My przedstawiliśmy PKO BP 3 lokalizacje inne, które 

mogły tutaj być. Pracownik tego banku był na wizji lokalnej. Natomiast jeżeli chodzi o lokalizację na 

Rynku tutaj Ośrodka Kultury, nie są zainteresowani. Proponowaliśmy też inne lokalizacje żadnej 

odpowiedzi na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy. Tak więc, też jesteśmy troszkę zdziwieni bo to wygląda 

tak, że my jako gmina, prosimy się prywatnego, mimo wszystko, Skarbu Państwa też z udziałem 

prywatnego kapitału banku, żeby bankomat ustawić gdziekolwiek w gminie. A bank nie jest w żaden 

sposób tym zainteresowany. Tak, więc żaden z innych banków też się do nas nie zwrócił, że chciałby 

taki bankomat ustawić. To też przecież jeżdżą państwo na wakacje w różne miejsca w okresach 

wypoczynkowych, są te bankomaty takie przenośne, tak więc w żaden sposób to też moim zdaniem, 

nie musi być bankomat gdzieś wmurowany w ścianę czy budynek. A po ostatnich pewnie wybuchach, 

które tutaj miały miejsce to przypuszczam, że wszyscy prywatni właściciele nieruchomości, też tego 

typu obiektu nie chcę mieć u siebie, ze względu na jakby nie patrzeć się okazuje niebezpieczeństwo, 

które temu w jakiś sposób grozi. I też jeszcze kwestia tutaj lamp ledowych. Tutaj też wielokrotnie 

mówiłem. Wszystko co projektujemy, tutaj też jest przetarg, kolejne lampy w Dąbczu. Projektujemy 

lampy w Kłodzie. Wszystkie od wielu lat, które budujemy i buduje gmina są lampami ledowymi od kilku 

lat również z możliwością zmiany natężenia w tych okresach nocnych. Natomiast lampy, które są 

własnością operator Enea oświetlenie to jest około 900 sztuk. To już też państwu radnym tłumaczyłem, 

jest problem prawny inwestowania w to źródło, że wymiana tego źródła oświetlenia. To się też wiąże 

w wielu przypadkach z przyjmowaniem części majątku czy też skablowaniem, ponieważ na słupach 

oświetleniowych, bardzo często nie tylko jest punkt oświetleniowy, ale również linia energetyczna, 

która zasila obiekty w danej okolicy. Wymiana jednego punktu oświetleniowego lampy tego starego 

typu na ledową, to jest około 2000 zł, netto, czyli łatwo policzyć, jeżeli mamy dziś 900 tego typu 

punktów na 2000 to daje nam to w okolicach 1 800 000 – 2 000 000 zł wymiana wszystkich punktów  

w całej gminie. Natomiast w ubiegłym roku za zużytą energię elektryczną na wszystkich punktach 

świetlnych przez cały 2022 rok, gmina Rydzyna wydatkowała kwotę w okolicach 220 000 zł. Tak więc, 

kiedy miałoby to się zwrócić to już inna kwestia, ale też uspokoję pana radnego wspólnie z firmą Enea 

oświetlenie, zawarliśmy pewnego rodzaju umowę, która będzie doprowadzać do tego, żeby stopniowo 

w ciągach dróg powiatowych wymieniać niektóre punkty świetlne, w ramach obowiązującej nas 

umowy na konserwację oświetlenia drogowego. Tak więc, będzie to gdzieś tam się systematycznie 

odbywało, ale nie na pewno na taką skalę, że jesteśmy w stanie w ciągu roku czy dwóch czy trzech, 

wymienić wszystkie 900 punktów. O tym też co pan burmistrz tutaj wspominał miał być program, była 

zapowiedź jesienią programu rządowego wymiany punktów świetlnych we wszystkich gminach na 

właśnie energooszczędne, ledowe. Jednak z tego projektu na dzień dzisiejszy, prawdopodobnie tutaj 

rząd się wycofał, bez jakiejś takiej informacji czy to będzie kontynuowane czy nie. Jeżeli będzie taka 

kontynuacja, będzie taki projekt na pewno gmina Rydzyna w niego będzie również wchodzić  

z wnioskiem o dofinansowanie. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Piotrka Patek, bardzo proszę. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, dwa słowa na temat tych lamp. Widzę 

nam się nic nie opłaca i nie tak dawno mówiliśmy o tym, że na hali wymieniliśmy na ledowe, żeby 

oszczędzić teraz uliczne nam się nie opłaca. Inni wymieniają, już wcześniej były różne programy, że też 

inne gminy miały bo też o tym czytałem. Były lampy należące do Enei, jakoś to powymieniali, to zrobili, 

gdzie są oszczędności, każdy szukał, one się nie opłacają. Nie wiem. Przepraszam, no trochę więcej niż 
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dwa słowa. Kiedy pan to mówił? No ale nie. Z tego co pan mówi bo pan mówi kiedy nam to się zwróci, 

to znaczy w podtekście... 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Piotrze. Nie padło słowo nie opłaca się, więc proszę w usta nie wkładać tego typu frazesów. Jasno 

i klarownie powiedziałem o kosztach i powiedziałem, kiedy to się ewentualnie może zwrócić. Czy mamy 

wolne 2 000 000 zł w budżecie gminy? 

RADNY PIOTR PATEK: 

Dobrze, ja to powiedziałem, że nie opłaca. Ale w podtekstach, że się nie opłaca. Ja wiem bo to się 

ostatnimi czasy nic nie opłaca. Na hali wyłączamy lampy, żeby oszczędzać, zmieniamy na ledowe, gdzie 

już ile razy o tym mówiłem. Teraz zostały zmienione i wyłączamy albo włączamy co drugą lampę. To o 

tym nie mówimy bo to najlepiej nie mówić, żeby nikt nie wiedział. Nie? To jest tak najlepiej. Wracając 

do spraw bankomatu, Ja rozumiem, mieszkańcy się boją, ale taki przykład, w Wilkowicach został też 

wysadzony bankomat był przy OSP i został wymieniony i wsadzony w to samo miejsce, tak. To jest nadal 

przy OSP. Jeżeli chodzi o sprawy z parkowaniem na Rynku. Ja już tu kiedyś mówiłem, jeszcze raz chyba 

muszę zanucić piosenkę: To takie proste… Wszyscy to mogli przejść tylko jeszcze dodam, życie ludzkie 

jest najważniejsze. A my jakieś to wymyślamy droga powiatowa, to niech trwa nawet to 2 lata, ale 

zróbmy to tak. Złóżmy pismo, jeżeli potrzeba, że jest zagrożenie bezpieczeństwa. Dlaczego my zawsze 

mówimy, pan Burmistrz daje przykład Osiecznej. Dlaczego my zawsze dajemy przykład tam gdzie to nie 

jest rozwiązane, jakby do końca. I też jest samochód na samochodzie. To ja inaczej, ja kiedyś już 

mówiłem. Dajmy sobie spokój z tymi, żeby nie były montowane parkometry. Ale nasi dzielnicowi niech 

działają. Jeżeli coś wytyczymy w sumie to niech działają. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze dziękuję bardzo. Tak, jeszcze pan Piotr Burda, bardzo proszę. 

SOŁTYS WSI NOWA WIEŚ PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Szanowni Państwo radni. Widzimy jak tutaj jest ze środkami, 

trudno o ośrodki. To ja tutaj jeszcze bym dodał do pana Burmistrza i tutaj żeby to też z tego skorzystał, 

żeby pozyskać środki na te izolacje i na osuszenie tej naszej świetlicy, zajęcie bezprawne gruntu przez 

osobę trzecią gminnego należy się do 5 lat wstecz zadośćuczynienie. Czyli można było skorzystać 

powiedzmy z tego, że to wyegzekwować i wtedy powiedzmy byśmy mieli fundusze na osuszenie czy tam 

na izolację tej ściany. I teraz jeszcze taką mam prośbę. Nie wiem czy pan Burmistrz albo pan 

wiceburmistrz, może do pana Wiceburmistrza zwrócę. Od stycznia do marca jest ogłoszony program 

zbieranie folii w tym roku. Nie wiem czy nasza gmina bo tu rolnicy się o to pytają, czy nasza gmina w 

tym będzie uczestniczyć i czy jakieś wnioski będą złożone? Bo to jest termin od... Został ogłoszony  

w styczniu i jest do końca bodajże marca. Także tutaj bym prosił, jeśli coś to jakieś kroki podjąć w tym 

kierunku, jak będziemy szli na tą zbiórkę folii. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz jeszcze odnośnie tej folii? Jedno słowo? To dobrze. Czy są 

jeszcze jakieś zgłoszenia? Dobrze. Dziękujemy serdecznie. Szanowni państwo, nie widzę więcej 

zgłoszeń. 

10.  Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

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

serdecznie. 
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                                                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                                                    Rada Miejska Rydzyny  

 

                                                                                                                                             Roman Skiba 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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