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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr LIII/2023 

LIII Sesja Rady w dniu 20 lutego 2023  

Obrady rozpoczęto 20 lutego 2023 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:02  

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 

 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo ja myślę, że już możemy zacząć. Dzień dobry Państwu. Otwieram LIII Sesję Rady 

Miejskiej. Skład rady liczy 15 radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 15 radnych co stanowi 

wymagane kworum przy którym rada miejska może podejmować prawomocne uchwały. Witam 

serdecznie radnych rady miejskiej. Witam Pana Burmistrza Kornela Malcherek wraz z 

współpracownikami,  

z Panem Łukaszem Bartkowiakiem Wiceburmistrzem, Panem Wojciechem Antoniak Skarbnikiem, 

Panią Patrycją Wdowiak Kierownikiem Referatu Organizacyjnego. Witamy serdecznie radcę 

prawnego Pana Krzysztofa Pietrzak. Witamy serdecznie Panią Igę Kamieniarz Dyrektor Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest również z nami Pani Magdalena Szymańska-Pietrzak 

Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Witamy serdecznie Panią Bogusławę Pawlik Dyrektor 

Przedszkola ''Kolorowy Wiatraczek''. Jest nami również Dyrektor Karol Olender Szkoły Podstawowej w 

Kaczkowie z siedzibą w Ręczynie. Witamy również Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbczu Pana 

Wojciecha Jędrzejczaka. Jest nami również Dyrektor Zamku w Rydzynie Pan Zbigniew Szukalski. 

Szanowni Państwo witam serdecznie sołtysów. Jest z nami Pan Piotr Burda Sołtys Nowej Wsi. Witamy 

serdecznie Pana Andrzeja Klaka Sołtysa Maruszewa i Pan Henryk Łaszczyński Sołtys Augustowa. 
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Witamy serdecznie Pana Karola Katarzyńskiego, który przeprowadza bezpośrednią transmisję z 

dzisiejszej sesji. Również witamy serdecznie Pana Sławomira Zygnera, który jest pracownikiem 

Rydzyńskiego Ośrodka Kultury i widzę gdzieś tam w pobliżu jest Łukasz Taterka - informatyk Urzędu 

Miasta i Gminy Rydzyna. Myślę, że nikogo nie pominąłem. 

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 LII Sesji Rady. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

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

związanych z wykonaniem uchwał Rady. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie ustalenia zwrotu kosztów   

dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna do  
szkół i przedszkoli.- druk nr 388, 

b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy     
Społecznej w Rydzynie – druk nr 389, 

c) zmiany Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Miejskiej w Rydzyny z dnia 28 stycznia 2021r.  
 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
 i Gminy Rydzyna – druk nr 390, 

d) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   
 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2023” – druk nr 391, 

e) zmiany uchwały Nr LI/372/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie    
 emisji obligacji – druk nr 392, 

f) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu    
rewitalizację obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno- 
społecznych w Rydzynie w ramach naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy  
Zabytków - druk nr 393, 

g) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu remont  
budynków komunalnych na terenie gminy Rydzyna w ramach naboru wniosków  
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – druk nr 394, 

h) nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla    
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie – druk nr 395, 

i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 396. 
7. Przyjęcie interpelacji radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
9. Zapytania i wolne głosy. 
10. 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 
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dzisiejsza sesja będzie przeprowadzona według porządku, którego przed chwileczką odczytałem.  

15 radnych za. 

Wyniki głosowania 
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
TAK (15) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

3. Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji. Jako przewodniczący nie wnoszę do niego żadnych 

przeciwwskazań więc proponuję go przyjąć bez odczytywania. Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy 

do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze. Teraz punkt 4. 

Wyniki głosowania 
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
TAK (15) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

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

dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna 
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do  

szkół i przedszkoli.- druk nr 388. 
 

Przewodniczący Rady pan Roman Skiba powiedziała, że temat był szczegołowo omawiany na Komisji 
wspólnej. Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu 
uchwały. Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/384/2023. 

 

Wyniki głosowania 
TAK: 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
TAK (15) 
Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 
Kulus, Jan Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Krystyna 
Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy     

Społecznej w Rydzynie – druk nr 389. 

 
Przewodniczący Rady pan Roman Skiba powiedziała, że temat był szczegołowo omawiany zarówno na 
dwóch posiedzeniach Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji, jak i na Komisji wspólnej. Do uchwały 
dołączone jest szczegółowe uzasadnienie.  
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/385/2023. 

 
Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

c) zmiany Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Miejskiej w Rydzyny z dnia 28 stycznia 2021r.  

 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  

 i Gminy Rydzyna – druk nr 390. 

 

Projekt uchwały przedstawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak, który powiedział, że 
konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, która zmienia zasady gospodarowania nieczystościami ciekłymi. W nowelizacji 
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zostały uszczegółowione i rozgraniczone kwestie zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz zmodyfikowano pojęcie nieczystości ciekłych. Przed dniem wejścia w życie 
nowelizacji pod pojęciem nieczystości ciekłych, kryły się tylko ścieki gromadzone przejściowo w 
zbiornikach bezodpływowych, natomiast po jej wprowadzeniu za nieczystości ciekłe uznajemy 
również ścieki gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt 
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Lesznie 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/386/2023. 

 
Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

d) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   

 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2023” – druk nr 391. 

 

Projekt uchwały przedstawił Wiceburmistrz MiG pan Łukasz Bartkowiak, który powiedział, że 

Rozwiązanie problemów bezdomności zwierząt zostało oparte głównie na działalności 

międzygminnego schroniska w Henrykowie, którego Gmina Rydzyna jest udziałowcem oraz innych 

podmiotów z którymi Gmina Rydzyna zawarła stosowne umowy. Projekt niniejszej uchwały, zgodnie 

z art. 11a ust.7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt został przesłany do 

zaopiniowania do Powiatowego Inspektora Weterynarii, Nadleśnictwa Karczma Borowa i Kół 

Łowieckich z obszaru Gminy Rydzyna. Projekt uchwały został przesłany także wszystkim 

zainteresowanym organizacjom społecznym działającym na terenie gminy Rydzyna, których celem 

statutowym jest ochrona zwierząt w formie komunikatu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa 

pismem z dnia 26 stycznia 2023r oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii pismem z dnia 19 stycznia 

2023r, wyrazili pozytywne opinie  

o przedstawionym projekcie programu. Projekt uwzględnia również stanowisko Sądu wyrażone  

w wyroku do poprzedniego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/387/2023. 
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Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

e) zmiany uchwały Nr LI/372/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie    

 emisji obligacji – druk nr 392. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak, który powiedział, że proponowana 
zmiana w uchwale emisyjnej dotyczy §3 ust.1, gdzie ilość serii emisji zmniejsza się z 8 do 3, natomiast 
kwota emisji 4,0 mln zł pozostaje bez zmian. Kolejna zmiana dotyczy §4 ust.1, który mówi o 
terminach wykupu poszczególnych serii i zmiana ta wynika ze zmniejszenia ich ilości. Zmiana ma 
charakter techniczny i nie powoduje konieczności dokonywania zmiany w uchwale budżetowej 
Gminy Rydzyna na 2023 rok jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i 
Gminy Rydzyna na lata 2023-2038, gdyż kwota planowanej emisji obligacji w 2023r. jak i kwoty spłat 
w poszczególnych latach 2031-2038 nie ulegają zmianie. Zmniejszenie ilości serii planowanych do 
wyemitowania obligacji z 8 na 3 spowoduje obniżenie kosztów opłat i prowizji związanych z 
przeprowadzeniem emisji o ok. 19.950 złotych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/388/2023. 

 
Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

f) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu    

rewitalizację obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno- 

społecznych w Rydzynie w ramach naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy  

Zabytków - druk nr 393. 

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak, który powiedział, że w związku  
z ogłoszonym w dniu 24 listopada 2022 r. naborem wniosków w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków (na mocy Uchwały Nr 232 /2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, przeanalizował 
możliwości ubiegania się o dofinasowanie zadań obejmujących swoim zakresem inwestycje wpisujące 
się w zakres naboru. Wyniki analizy wskazują na zasadność ubiegania się o dofinansowanie 
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planowanego do realizacji w latach 2023-2026 projektu mającego na celu rewitalizację obiektów 
zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno-społecznych w Rydzynie. Wartość projektu 
zgłaszanego do konkursu oszacowano na kwotę 3 600 000,00 zł, z czego do 98 % wartości tego 
zadania inwestycyjnego stanowić może dofinansowanie ze środków Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. W związku z powyższym konieczne będzie zabezpieczenie w budżecie Gminy 
Rydzyna oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej udziału własnego o wartości nie mniejszej niż 2% 
wartości ww. projektu oraz całości kosztów niekwalifikowanych zadania tj.np. nadzoru 
inspektorskiego. Biorąc pod uwagę wpływ planowanej inwestycji na rewitalizację obiektów 
zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno-społecznych w Rydzynie podjęcie niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/389/2023. 

 
Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

g) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu remont  

budynków komunalnych na terenie gminy Rydzyna w ramach naboru wniosków  

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – druk nr 394. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak, który powiedział, że w związku  
z ogłoszonym w dniu 24 listopada 2022 r. naborem wniosków w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków (na mocy Uchwały Nr 232 /2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, przeanalizował 
możliwości ubiegania się o dofinasowanie zadań obejmujących swoim zakresem inwestycje wpisujące 
się w zakres naboru. Wyniki analizy wskazują na zasadność ubiegania się o dofinansowanie 
planowanego do realizacji w latach 2023-2026 projektu mającego na celu remont budynków 
komunalnych na terenie gminy Rydzyna w ramach naboru wniosków z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. Prace będą dotyczyły: Rydzyna, ul. Wolności 4, Rydzyna, ul. Plac Zamkowy 6, 
Rydzyna, ul. Kościuszki 3, Dąbcze 39. Wartość projektu zgłaszanego do konkursu oszacowano na 
kwotę 3 600 000,00 zł z czego do 98 % wartości tego zadania inwestycyjnego stanowić może 
dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z powyższym 
konieczne będzie zabezpieczenie w budżecie Gminy Rydzyna oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 
udziału własnego o wartości nie mniejszej niż 2% wartości ww. projektu oraz całości kosztów 
niekwalifikowanych zadania tj.np. nadzoru inspektorskiego. Biorąc pod uwagę wpływ planowanej 
inwestycji na stan i zabezpieczenie budynków komunalnych na terenie gminy Rydzyna podjęcie 
niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/390/2023. 

 
Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

h) nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego 

dla   Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie – druk nr 

395. 

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak, który powiedział, że zgodnie  

z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami do wyłącznej kompetencji Rady 

Miejskiej Rydzyny należy wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy użytkowania, o której mowa w przedmiotowej uchwale. W związku z powyższym 

podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/391/2023. 

 
Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 396. 

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik MiG pan Wojciech Antoniak, który 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 310.782,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 
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 zwiększenie dochodów (750-75095-0870) o kwotę 65.000,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży 
składników majątkowych (ciągnik rolniczy), 

 zwiększenie dochodów (758-75814-2100) o kwotę 19.026,00 zł z tytułu środków z Funduszu 
Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy, 

 zwiększenie dochodów (852-85231-2100) o kwotę 4.039,71 zł z tytułu środków z Funduszu 
Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy, 

 zwiększenie dochodów (852-85295-2100) o kwotę 70.472,00 zł z tytułu środków z Funduszu 
Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy, 

 zwiększenie dochodów (853-85395-2180) o kwotę 59.160,00 zł z tytułu środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19, 

 zwiększenie dochodów (855-85595-2100) o kwotę 1.040,00 zł z tytułu środków z Funduszu 
Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy, 

 zwiększenie dochodów (900-90005-2460) o kwotę 9.044,79 zł z tytułu środków  
z otrzymanych od WFOŚIGW w Poznaniu w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”. 
 

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększanie wydatków 
o kwotę 310.782,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

 zwiększenie wydatków (750-75023-6069) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 252 tys. złotych na 
realizacją programu „Cyfrowa Gmina” m.in. na zakup serwerów, na zadanie Gmina otrzymała 
z UE dofinasowanie 202 tys. złotych, 

 zwiększenie wydatków (801-80195) o kwotę 19.026,00 zł na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania 
oświatowe), 

 zwiększenie wydatków (852-85231) o kwotę 4.039,71 zł na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (fundusz pomocy, świadczenia 
300+, pesel art.4 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy), 

 zwiększenie wydatków (852-85295) o kwotę 70.472,00 zł na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (art.13), 

 zwiększenie wydatków (852-85295-4300) o kwotę 7.700,00 zł na realizację programu korpus 
wsparcia seniorów, 

 zwiększenie wydatków (853-85395) o kwotę 59.160,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatek dla gosp. domowych,  refundacja 
kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikająca z opłaconych faktur dokumentujących 
dostarczenie paliw gazowych), 

 zwiększenie wydatków (855-85595) o kwotę 1.040,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne), 

 zwiększenie wydatków (900-90005) o kwotę 9.044,79 zł na realizacją programu „Czyste 
powietrze”, 

 zwiększenie wydatków (921-92109-4270) o kwotę 25.300 zł  do kwoty 130.600,00 zł na prace 
remontowe na świetlicach wiejskich, 

 zwiększenie wydatków (921-92120-6050) w kwocie 65.000,00 złotych na nowe zadania 
majątkowe pn. „Rewitalizacja obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług 
administracyjno-społecznych w Rydzynie”. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Pytań nie było. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Uchwała przyjmie 
numer LIII/392/2023. 

 
Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Zakończyliśmy 6 punkt dzisiejszego porządku. Przychodzimy do punktu 7 - przyjęcie interpelacji 
radnych. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie 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: 

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: 

Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Bardzo proszę, udzielam głosu Pan Radny Piotr Patek. 
Proszę bardzo. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Teraz jak tu stoję to 
powinienem powiedzieć nie komentuję tych odpowiedzi, które dostaje na interpelacje związane  
z zamontowaniem parkomatów ruchu okrężnego, bo już nie o to, że się poddaję, bo na pewno się w 
tej sprawie nie poddam, ale już nie wiem, jak to wytłumaczyć najlepiej, żeby to zostało zrozumiane. 
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Tu nie chodzi o to, że Radny Piotr Patek sobie coś tam wymyślił i bez przerwy to powtarza. Tu chodzi  
o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ja nie mogę tego zrozumieć Państwa Burmistrzów, Pana 
Skarbnika. Idziecie do urzędu do pracy czy wychodzicie i że was to po prostu nie denerwuje w pewnym 
sensie to co się dzieje na rynku z tym parkowaniem samochodów. Ja już powiedziałem. Te parkomaty 
odpuszczam tylko uporządkujemy naprawdę rynek bo to jest bezpieczeństwo ruchu. Już kilkadziesiąt 
razy powtarzałem. Blokowanie się, zajeżdżanie sobie drogi. Naprawdę zróbmy coś z tym, oznakujmy 
to dobrze i tak samo ruch okrężny w koło naszej trójcy. Nie dość, że to usprawni na pewno ruch to 
będzie bezpieczniej. Już nie mówię o tym zajeżdżaniu po małym łuku od strony kłody jak ktoś 
podjeżdża do urzędu miasta czy do sklepu i po małym łuku. Cały czas Pan Burmistrz odpowiada, że 
jakby były parkomaty to musimy zatrudnić dodatkowych pracowników. Nie trzeba, policja może 
sprawdzać. Nikt nie musi tam stać cały dzień. Policjanci mają swoje rewiry przydzielone. Przecież nic 
się nie stanie, jeżeli jadą na przykład na patrol i przejdą rynek w koło i zobaczą przez szybę czy jest 
bilet w danym samochodzie czy nie. Nikt im nie każe stać, bo w Lesznie też nikt nie stoi i nie czeka 
tylko straż miejska chodzi. Pracownicy są wyznaczeni i kontrolują to ale nikt tam nie stoi nad tym 
wszystkim. Nie wiem naprawdę co takiego musi się stać. Nie wiem jak jeszcze dotrzeć, bo daje 
przykłady różnych miejscowości. My cały czas mówimy, że nasz Rynek jest inna specyfika Rynku. 
Włączcie sobie Panowie nawigację. Nawigacja traktuje rynek jako rondo. Naprawdę wreszcie dobrze 
oznakować. My mówimy, że cały czas jest dobrze, że wszystko tylko kierowcy nie respektują. 
Zobaczcie przykładowo sam wyjazd z parkingu dajmy na to na ulicę Główną. Nie ma znaków. Jedni 
mówią, że trzeba zasadę prawej ręki bo nie ma ustąp. Oznakujmy to raz a dobrze. To jest 
bezpieczeństwo nas wszystkich, a my się tłumaczymy, że droga powiatowa, nie możemy. 
Organizujemy następne spotkania, następne i to w ogóle nic nie daje. Już byłem jak tu były 
organizowane w Ośrodku Kultury spotkania z policją drogową to zawsze Pan Komendant mówił, że 
wszystko jest okey, wszystko jest dobrze oznakowane. Coś nie zdaje egzaminu. Skończę na tym, bo już 
mówię tyle, ale na pewno, jeżeli nic nie będziez tym zrobione na pewno się w tej sprawie nie poddam, 
bo już mieszkańcy o tym mówią i przyznają mi rację. To jest temat w tym momencie nie do 
ogarnięcia, bo każdy się zatrzymuje, gdzie chce i jak chce. Następna sprawa związana z oświetleniem 
przejść dla pieszych. Ja rozumiem, że współpracujemy z powiatem. Dostałem taką odpowiedź, że nie 
są zabezpieczone środki w budżecie. Rozumiem. W dalszej odpowiedzi, że współpracujemy  
z powiatem i założyliśmy wyświetlacz prędkości i zostało doświetlone przejście dla pieszych koło 
szkoły. Fajnie wszystko tylko możemy się kiedyś umówić i tak się przejdziemy wieczorem. Zapraszam. 
Możemy się umówić, przejdziemy się i pokażę wam miejsca, gdzie nie widać. Byłem świadkiem takiej 
sytuacji, gdzie Pan kierowca stanął i wyzywał tego, który tam przechodzi przez te pasy. Ja mówię Pan 
nie widział tego człowieka, bo ten człowiek był na czarno ubrany. Naprawdę to nie są jakieś wymysły. 
Proponuję do gminy Poniec. W Poniecu wjeżdżacie od miasteczka lampy są dodatkowo przejścia 
doświetlone. Zobaczcie Leszno na ul. 17 Stycznia. Lampy są plus przejścia doświetlone. To nie jest 
żaden wymysł. To Radny Patek sobie nie wymyślił, bo tak to wszystko wygląda. To jest 
bezpieczeństwo, a mieszkańcy chcą czuć się bezpieczni, korzystać z dróg żeby to wszystko 
funkcjonowało i było bezpieczne. Koleżanka Kasprowiak już złożyła interpelację ale muszę powtórzyć 
bo mieszkańcy też się zgłosili. Plac Zabaw w Moraczewie. Jak byłem u Pana Burmistrza rok temu jeżeli 
się nie mylę. Panie Burmistrzu tak było z tym placem? Miała już firma montować te urządzenia nowe 
ale to się przedłużyło w czasie. Ja mam takie pytanie bo mieszkańcy kontaktowali się również ze mną. 
No to jak już się kontaktowali to kazali zadać to pytanie no to realizuję. Kiedy zostanie to 
zrealizowane? W jakim czasie? Czy za miesiąc, dwa, pół roku? Jakaś konkretna odpowiedź żeby była. 
Następna sprawa, też taka sytuacja. Ktoś powie, że drobna sprawa i że to nie powinno być na sesji ale 
mieszkańcy mówili, że ten problem zgłaszali pracownikowi i nie ma żadnego odzewu, a chodzi o to, że 
na ulicy Zamkowej była awaria wody. Tam został wycięty asfalt. Zostało to w jakiś sposób ubite, 
zabezpieczone, zasypane ale teraz jest wysypany taki drobny tłuczeń jakby. Coś takiego, ja się 
fachowo nie znam no dajmy na to mówi się stłuczeń taki drobny i było takie zdarzenie drogowe 
można powiedzieć. Przejeżdżał przez to samochód i spod kół wyskoczył kamień i dostało dziecko  
w nogę. To mi mieszkaniec mówił bo był świadkiem tego. Tak troszeczkę tam niebezpiecznie się 
zrobiło i też takie pytanie. Kiedy by była realizacja tego żeby zrobić to dobrze i żeby to było 
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bezpieczne? Takie pytanie jeszcze związane. Pan Burmistrz był na koncercie, Pan Przewodniczący, ja 
też byłem, Pani Patrycja. Ale o co chodzi? Mieszkańcy się pytają (...) Ładnie koncert, wszystko ale jest 
parking za Malagą i tam jest ciemno. Już było kiedyś zabieganie o tą lampę żeby tam było 
doświetlone. Ja wiem, że ktoś powie teraz, że nie ma szkoły to już nie musi być ale jest tam bardzo 
ciemno i żeby jakieś oświetlenie tam może zamontować. Teraz są różne rozwiązania na czujniki. Ona 
nie musi świecić cały czas tylko jak ktoś jest. Może w tym kierunku iść żeby po prostu też nadaremnie 
może nie świeciła. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo ja też jeszcze chciałbym jedną rzecz poruszyć. Wiem, że  
w tamtym tygodniu Panie Burmistrzu wpłynęło pismo od jednej z firm ze strefy przemysłowej. Ja 
chciałbym tutaj wzmocnić ten przekaz. Nie robię interpelacji ale też konsultowano się ze mną Chodzi  
o bezpieczeństwo na drodze dojazdowej od właśnie tego cmentarza w stronę strefy. Tam w tej chwili 
niestety podczas korka o godzinie 14.00-16.00 tworzą się zatory i niektórzy po prostu nie czekając 
jadą sobie lewym pasem wymuszając pierwszeństwo. Wiem, że takie pismo zostało złożone żeby nie 
zrobić nam zakaz wyprzedzania. Ja myślę, że ten temat bo wiem, że Pan Przewodniczący Marcin Otto 
jednak Panie Piotrze będzie robił Komisję przed jeszcze marcową sesją. Marcowa sesja jest też 
powiązana ze sprawozdaniami można powiedzieć bezpieczeństwa, czyli będzie Komendant Straży 
Pożarnej, również tutaj Asystent Zespołu Dzielnicowych więc też będzie przed tym jedna komisja 
dedykowana również bezpieczeństwu i na Rynku, ale również poruszę ten temat związany ze strefą 
przemysłową. Wiem, że jest problem, że jest tylko jeden wyjazd. Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Pan z sali, 
Pan Sołtys Piotr Burda. Bardzo proszę. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja na piśmie nie 
otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek do protokołu. Chciałbym usłyszeć tą odpowiedź teraz od 
Pana Burmistrza jeśli można. No dlatego tutaj zadaję Panu Burmistrzowi pytanie, czy może 
odpowiedzieć czy nie może odpowiedzieć.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

To pozwólmy bo generalnie procedura jest taka, że po wypowiedziach później Pan Burmistrz 
ustosunkowuje się do każdej interpelacji i wtedy. Bardzo proszę mówić i później.  

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Czyli rozumiem, że nie mam odpowiedzi dlatego zadaje pytanie do Pana Burmistrza. Dlaczego tak to 
przewlekle wszystko trwa? Czy została wydana jakaś decyzja do sąsiada działki świetlicy wiejskiej w 
celu zaprzestania zalewania świetlicy wiejskiej, niszczenia oraz usunięcia nasypu, który wykonał na 
gminnym gruncie i tym samym zajął gminy grunt? Czy w tym temacie została wystawiona jakaś 
decyzja lub jakieś pismo? 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Za chwileczkę Pan Burmistrz ustosunkuję się do wszystkich zapytań, które miały miejsce więc bardzo 
proszę. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

To ja poczekam aż Pan Burmistrz odpowie i później zajmę głos jeszcze raz. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobra, okey. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę? Oddaję głos Panu 
Burmistrzowi. Oczywiście tak jak zwyczajowo, jeżeli ktoś jeszcze chciałby dodać coś po odpowiedziach 
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Pana Burmistrza, jeszcze jakieś uzupełnienie no to wtedy jest możliwość więc oddaję głos Panie 
Burmistrzu. Bardzo proszę. 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Odnośnie zapytań i interpelacji Pana 
Radnego Piotra Patek Rynek w Rydzynie. No powiem tak, tutaj Pan Radny już sobie w wielu kwestiach 
sam odpowiedział. Będę mówił krótko, już nie będziemy wracać do historii jak to było, jak był 
budowany. W ogóle postoju nie miało być, później radni, kupcy również no odbywały się spotkania no 
i tutaj sytuacje mamy jaką mamy, też to powtórzę odnośnie tych parkomatów. My nie mamy ani 
straży miejskiej ani straży wiejskiej także na nie mamy pracownika, który by chodził. To są również też 
koszty dla urzędu, który by chodzi i kontrolował. To po pierwsze. To co się też Pan cofnął do historii bo 
odbywały się te debaty bezpieczeństwa. Ktoś pod tym ruchem okrężnym tutaj z fachowców się 
podpisywał bo jak Pan mówi, że policja mówiła, że wszystko zgodnie z prawem. Droga powiatowa 
przebiega przez Rynek i Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych i policja i przecież również Pani 
Konserwator bo jak wiemy Rynek jest pomnikiem historii i tutaj bez Pani Konserwator podpisu na 
pewno ta decyzja by nie została pozytywnie zaopiniowana. Jeżeli chodzi o mały łuk no to tak jak Pan 
mówi strzałka jest wokół. Od pilnowania tutaj porządku no bo jest Pan sam kierowcą i sam Pan wie, 
że to jest łamanie przepisów nie jechanie wkoło tylko skracanie sobie drogi. Tutaj respektować 
powinna policja. Tak samo jeżeli stają samochody pod znakiem zatrzymywania się no to tutaj też 
również tym powinna zająć się policja. No ja po prostu nie mam nawet uprawnień żebym mógł wyjść 
z ratusza i lizakiem zatrzymać czy wypisać bloczek mandatowy. Ale tak jak tutaj Pan Przewodniczący 
wspomniał Pan Przewodniczący Komisji organizuje pod koniec marca spotkanie ze wszystkimi 
służbami i tutaj na pewno będziemy nad tym tematem również dyskutować. Oświetlenie przejść dla 
pieszych. Pan tutaj przykład Leszna Ponieca. Na przykładzie Ponieca to nie wiem ale na przykładzie 
Leszna ten projekt był kilka lat do tyłu i tutaj miasto Leszno dostało prikaz z Komendy Wojewódzkiej. 
Musiało oświetlić te przejścia dla pieszych na których miały miejsce jakieś zdarzenia na przykład 
potrącenie tak. Z tego co wiem 10 przejść w Lesznie zostało doświetlonych, a na temat Ponieca nie 
wiem. Spytam Pana Burmistrza Jacka czy to jest na drogach powiatowych, czy gminnych. Nie mam 
pojęcia, nie przyglądałem się temu tematowi w sąsiedniej gminie, czyli w gminie Poniec. Plac Zabaw 
w Moraczewie. Działamy. O konkretnym terminie realizacji zadania na pewno poinformujemy ale 
jesteśmy w trakcie. Pan u mnie był w tamtym roku Jest tutaj mały problem z wykonawcą. Ale projekt  
i środki są zabezpieczone i na pewno poinformujemy tutaj Państwa Radnych i mieszkańców gminy. 
Ulica Zamkowa. Asfalt został tak pocięty, rozkopany jak zwał tak zwał, uszkodzony ponieważ 
wystąpiła awaria wodociągu no i pracownicy Zakładu Usług Wodnych musieli coś w tym temacie 
zrobić i dlatego ta nawierzchnia bitumiczna została uszkodzona i zostało zabezpieczone tłuczniem ale 
tutaj poprosimy Pana Kierownika, który ma swoje biuro obok gminy żeby wylali tą masę bitumiczną, 
uzupełnili te braki tej masy bitumicznej bo tak jak Pan mówi czy dziecko czy dorosły czy przejeżdżający 
samochód mijając się może ten kamień naprawdę tutaj zrobić bardzo dużo złego, a tak jak Pan tutaj 
też mówi i my również mówimy, że bezpieczeństwo jest tutaj ważne i najważniejsze. Lampa. Dzisiaj 
rada miejska i tutaj dziękuję, że podjęła decyzję także tutaj będziemy składać na Malagę i na drugi 
budynek wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa do Pana Ministra, do Pana Wicepremiera bo jak 
wiemy tutaj Pan Profesor Gliński jest wicepremierem. Nie wiem, może uwzględnimy we wniosku. Jak 
Pan wie lampa tam kiedyś była. Pan pamięta i ja pamiętam jak była szkoła i została ściągnięta. Nie 
wiem dlaczego. Nie odpowiem Panu na to pytanie. Odnośnie interpelacji i zapytania Pana 
Przewodniczącego linia ciągła to na pewno również też Pan poruszy tutaj ten temat bo wystąpiła 
jedna z firm ze strefy przemysłowej o linię ciągłą no bo jak widzimy tam też odbywają się wyścigi bo 
droga prosta, utwardzona no to ile fabryka. Odnośnie zapytania Pana Sołtysa. Panie Sołtysie wszystko 
jest w piśmie i 29 marca zapraszamy na spotkanie. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Pan Piotr Burda, bardzo proszę. 
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SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, czyli tak jak zawsze wszystko w piśmie, czyli wszystko i nic 
czyli nic nie wiemy. To jest dla mnie nic nowego. Pamiętam jak u Pana gdzieś 3 miesiące temu byłem 
w gabinecie. To był raczej mój monolog niż rozmowa z Panem bo Pan tak samo też nic nie powie. 
Miesiąc mija, lata mijają. O problemie nawet wie Pan Przewodniczący. Był na obiekcie, widział, 
aczkolwiek też tylko widział, że sala jest zalewana, że są elementy niszczone, a okazuje się, że tylko 
widział na szerokości 4 metrów w lewą stronę, a już nie widział z prawej strony tego nasypu. No każdy 
widzi to co chce. Oczywiście władze gminy problemu nie widzą ale widzą, że tak powiem dobro 
przedsiębiorcy, czyli kolesiostwo dalej się rozwija. Wszystko jest w dobrym kierunku. Gminne mienie 
bo to jest niczyje, gminne to można traktować (...) Nie chcę takich słów używać brzydkich, a lobbować 
firmę. Na tym polega dobro mieszkańców, dobro interesu publicznego. Wystarczyło tylko wydać 
decyzję, wydać pisma tak jak się traktuje wszystkich innych mieszkańców, innych co do gminy piszą  
i tam potrafi Pan Burmistrz czy ktoś inny napisać pismo i przewlekać to w 7 lat, 8 lat, 10 lat albo tak 
jak w naszym przypadku jeśli chodzi o sołectwo. Napisałem do Pana w czerwcu. Od czerwca do dzisiaj 
nie mam odpowiedzi na pismo bo po co odpowiadać. Co tam będę odpowiadał Sołtysowi Nowej Wsi. 
Przecież to nie jest sołtys bo go nie wybrali. Wybrało go chyba 7 osób. Rozumiem Pana. Tutaj Pan 
Radny od 15 lat jest radnym i też ciężko wszystkie sprawy mu się załatwia. Ja podaję przykłady 
Święciochowy i innych gmin. Tam traktuje się ludzi jakoś inaczej. Tam ktoś kto przychodzi do urzędu 
jest szanowany, a tutaj przychodzi do urzędu i takie jest patrzenie po co on tu przyszedł, co on ode 
mnie znowu chce. Najlepiej na piśmie, a ja ci odpowiem w tym roku, a jak da radę to w drugim roku 
ale odpowiem. I tak z tego pisma wyjdzie, że nic z tego się nie rozumie. Ja uważam, że to się zmieni bo 
tak Pan Radny tutaj kiedyś powiedział, że może on niewyraźnie mówi, może on jest taki ale też taki 
jestem, że nie wiedzą o co nam chodzi. Ja uważam, że jeśli w innych urzędach wiedzą i idzie wszystko 
załatwić, wszystko zgodnie z prawem, a w Rydzynie jak tylko słyszę gdzieś to przewlekłość. Skąd 
jesteś? Z Rydzyny? No to tam załatwisz za 2 lata, za 3, 7 lat. Takie są to sprawy związane i mówi tak. 
Czy tam można Pan Patyk powiedział a czemu u nas nie można? Czemu tam, a nie tu? Ja twierdzę, że 
przyjdzie tak, że tu też się będzie załatwiać tylko jeszcze musimy trochę poczekać. Po prostu muszę się 
ludzie zmienić żeby byli tacy ludzie jak w innych gminach, czyli prospołeczni, a nie antyspołeczni. Tak 
trzeba do tego podejść. Trzeba jeszcze wytrzymać ten krótki czas i będzie normalność. Dziękuję 
bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo Panie Sołtysie. Czy ktoś jeszcze? Pan Radny Piotr Patek. Proszę bardzo. Proszę bardzo, 
jest możliwość więc jak najbardziej. Wszyscy mają prawo wypowiedzi. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja krótko. Ja do Pana Sołtysa. Nie jestem 
15 lat radnym, ledwie drugą kadencję. 3 lata chodziłem jako mieszkaniec, a teraz jestem drugą 
kadencję. Tak ad vocem do Pana Burmistrza. Nie żeby tam coś na złość czy cokolwiek ale fajne były te 
słowa, które Pan powiedział, że zalepimy, zalejemy asfaltem tą dziurę, to wycięcie gdzie asfaltu 
brakuje bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przedtem mówi Pan o przejściach, mówi Pan  
o parkowaniu, że tego nie idzie załatwić. Jak bezpieczeństwo jest najważniejsze to my musimy zrobić 
wszystko, żeby pozałatwiać te sprawy. Jak współdziałamy z powiatem to współdziałajmy na każdej 
linii jak to się mówi. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę Panie Burmistrzu. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Nie chciałem wchodzić w polemikę ale jakoś chyba 
wejdę w polemikę. To co? Pizza? Przepraszam. To taki żarcik oczywiście. Absolutnie proszę nie 
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protokołować tego… Panu Radnemu Piotrowi Patkowi ileś razy odpisujemy. Nie rozumie, czy nie chce 
rozumieć to już inna kwestia, ma inne patrzenie na pewne sprawy. Pan Radny wielokrotnie mówi, że 
mieszkańcy mu zgłaszają, że on tutaj jest głosem mieszkańców. Mieliśmy taką sytuację. Nie wiem czy 
to było w zeszłym tygodniu czy już 2 tygodnie temu. Ja mówię, że mieszkańcy też mi zgłaszali, że Pan 
jak jeździ samochodem w godzinach pracy to parkuje na kopercie dla osób niepełnosprawnych na 
Rynku i wychodzi gdzieś tam do sklepów. Nie wiem Panie Radny, ja mówię Panie Piotrze wtedy czy 
Pan może bo nie wozi Pan wtedy dzieci. Mówię niech Pan to sprawdzi czy jest taka możliwość. No  
i mieszkaniec mi też w zeszłym tygodniu dzwoni czy mówiłeś. Ja mówię no rozmawialiśmy. Ja mówię 
nie jestem do tego, od tego jest policja czy jest legalność czy nielegalność w tym zakresie parkowania 
czy nie parkowania na Rynku. No bo Pan Piotr tak często mówi o tym Rynku, a sam parkuje 
samochodem na kopercie dla niepełnosprawnych. No nie ukrywam, że zacząłem gdzieś tam też czytać 
czy w ogóle to jest legalne czy nielegalne. Prawo o ruchu drogowym określa kto jest podmiotem 
uprawnionym do tego, żeby na tych kopertach dla niepełnosprawnych parkować, czyli wszystkie 
osoby z katalogu osób niepełnosprawnych plus też jest katalog podmiotów prawnych które do tego są 
uprawnione. Ten katalog rozporządzenie tutaj Ministra Transportu, dosyć stare bo chyba z 1997 roku 
reguluje i daje taką możliwość no ale dalej idziemy w kierunku też ustawy prawo o ruchu drogowym. 
To jest art. 8 który mówi, że osoba niepełnosprawna legitymująca są kartą parkingową kierującą 
pojazdem, samochodem oznaczonym tą kartą może nie stosować się do niektórych znaków, czyli też 
może parkować dla osób niepełnosprawnych. §2 tego artykułu mówi, że przepis ust. 1 stosuje się 
również do kierującego pojazdem, który przewozi osobę bądź osoby niepełnosprawne legitymujący się 
tą kartą lub też podpunkt 2 kierującego pojazdem należącym do placówki przewożącego osoby 
mające znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się, czyli też jakby osoby będące 
pod opieką takiej placówki w tym przypadku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. To też troszeczkę ad 
vocem. Panie Piotrze też proszę, jeżeli mieszkańcy proszą żeby również Pan stosował się do znaków, 
stosował się do ograniczeń pewnego rodzaju więc też proszę tutaj cytując te ustawy i te przepisy to 
sobie jeszcze sprawdzić, natomiast myślę, że w tym zakresie nie ma tutaj innych przepisów prawnych 
bo jakby trzy artykuły tutaj to regulują. Jeszcze kwestia tutaj do Pana Sołtysa, tutaj Pana Piotra 
Burda, które postępowania bo mówimy, że tyle postępowań, tyle lat trwają, brak odpowiedzi. Ja nie 
mam takiej informacji od pracowników, które więc konkretnie które postępowanie tak wiele lat trwa 
administracyjne. Chciałbym również pewną kwestię przedstawić czy wyjaśnić a propos tego czy my 
czy też ja nie jesteśmy osobami, które wykonują coś nie dla dobra mieszkańców. Ja rozumiem, że tutaj 
jest pewnego rodzaju spór, który od wielu lat chcemy załagodzić w jakiś sposób. Ja też Pana 
informowałem na którymś spotkaniu, że również kancelaria prawna w imieniu podmiotu z Nowej Wsi 
się zwróciła do gminy stąd też nasza prośba i też pismo żebyśmy porozmawiali wszyscy bo za chwilę 
sprawa trafi do sądu i w ogóle temat nie zostanie rozwiązany i to o co nam wielokrotnie chodziło 
żebyśmy to rozwiązali jak ludzie, czyli porozmawiać. Ten przedsiębiorca też nie jest z kosmosu. On jest 
na terenie naszej gminy i od wielu lat mieszka bo też jest mieszkańcem gminy, prowadzi działalność 
na terenie gminy. Powinniśmy go tak samo traktować jak każdego innego mieszkańca i tak staramy 
się wszystkich traktować. Nikt z urzędu nie jest wyrzucany. Każdy jest do urzędu przyjmowany. To że 
Pan Burmistrz, ja czy pracownik akurat w danej chwili ma inne obowiązki to też staramy się znaleźć 
inny dzień żeby się spotkać. Nikogo z urzędu nie wyrzuciliśmy i nie wyrzucamy. Zawsze z otwartymi 
rękoma. Pan jest można powiedzieć dosyć krótko sołtysem, na pewno dosyć długo mieszkańcem 
gminy ale też to co mieszkańcy nam też bardzo często mówią. Zobaczcie ile wy po ostatnich latach 
zrobiliście. Taki jeden mieszkaniec mi też tą w zeszłym tygodniu przysłał wieczorem na messengera 
informację. Notabene bym powiedział nie taki co tak bardzo kocha administrację jeszcze więc byłem 
zdziwiony pod tym kątem a to, że nie wszystko no to jasne, że nie wszystko. Przez wiele lat jeszcze 
wszystkiego nie zrobimy czy to ten czy inny burmistrz. Obiecywać to można tam niestworzone rzeczy. 
Jak się wchodzi w tą administrację, w ten samorząd gminny to można popatrzeć ile jest potrzeb 
jeszcze na terenie gminy. Też tą gminę, ten samorząd należy utożsamiać z mieszkańcami. Staramy się 
to zawsze w jakiś równy sposób dzielić ale ten tort czy to prześcieradło no niestety jak w jedną stronę 
trochę więcej no to dalej brakuje. Udało się zrobić w Rydzynie szkołę no ale w Kaczkowie nie mamy 
hali sportowej, której Pan Dyrektor pewnie by oczekiwał. Ale może to się za jakiś czas spełni. Wchodzą 
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programy rządowe do budowy przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji. W zeszłym roku był 
pilotażowy program, a teraz ma być realizowany. Proszę pamiętać też o jednej rzeczy. Samorząd, ten 
samorząd również gminy Rydzyna on nie jest w żadnej przestrzeni sam. On musi funkcjonować  
z innymi podmiotami, również finansowo. Każdego z nas i to też wielokrotnie Pan Skarbnik mówi 
dotyka drożyzna, podwyżki. Samorząd również. Proszę Państwo Radni zobaczyć o ile podwyższyliśmy, 
Państwo podjęli taką decyzję lokalne podatki, a o ile poszły koszty funkcjonowania tej administracji, 
funkcjonowania szkół, przedszkoli, hal sportowych, orlików, utrzymania terenów zielonych i tak dalej, 
inwestycji realizowanych. Bardzo często sołtysi mówią, też gdzieś tutaj był głos plac zabaw. A co  
w tym placu zabaw tyle kosztuje? To jedno urządzenie tyle pieniędzy? By się wydawało prosta rzecz. 
Dzisiaj też poinformowałem mieszkańców ulic w Dąbczu, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę 
oświetlenia. Fajnie, ucieszyli się, podziękowali. To co im mówiłem kiedyś. Dokumenty robiliśmy 1,5 
roku, a wy teraz się nie zdziwcie, że za 3 tygodnie będziecie mieć lampy, które będą świeciły. My też 
jako administracja funkcjonujemy w pewnym porządku prawnym. My też musimy te wszystkie decyzje 
od wszystkich organów uzyskać. Nie zawsze też otrzymujemy pozytywne decyzje od innych organów, 
czy opinie. Teraz coś od siebie powiem. Coś co wielokrotnie gdzieś stwierdziłem, że nie będę o tym 
mówił ale jednak gdzieś tam się przelało. Pan Piotr czy Pan drugi Piotr, Pan Radny, Pan Sołtys. Ja też 
się czuję dotknięty w pewien sposób tą informacją, że my coś nie robimy dla mieszkańców. Ja 
Państwu przekażę dwie takie informacje. Tylko dwie z takich bym powiedział kuchni funkcjonowania 
administracji. Jak to wszystko wygląda od wewnątrz, od środka. Jacy my jesteśmy nie życiowi, jak my 
w kierunku mieszkańców nie wychodzimy. Realizowaliśmy jedną z pierwszych inwestycji związanych  
z dofinansowaniem ze środków unijnych. Super, ucieszyliśmy się, że dostaliśmy w 2007 roku środki na 
trzy świetlice, w tym przede wszystkim świetlicę w Kłodzie co mieszkańcy Kłody od X lat prosili i udało 
się zrealizować. To też bym powiedział jako gmina też poprzedni burmistrz uczyliśmy się tych środków 
unijnych. To było też pewnego rodzaju nową dla nas. Nie będę się rozwodził jak to daleko wyglądało 
pod kątem procedur bo to też było dla nas pewne novum terminów, godzin czy czasem minut, które 
decydowały, że coś zostało czy nie zostało przyjęte do dofinansowania, czy też czas, który został nam 
wyznaczony na uzupełnienie dokumentów został czy też nie został spełniony. No i pod koniec grudnia 
2007 roku realizowaliśmy już ten projekt świetlicy ale dostaliśmy wezwanie do uzupełnienia 
dokumentów wniosku o płatność. Fakt, że trzeba było całość inwestycji zrealizować bodajże do 
któregoś marca to też w ciągu kilku miesięcy tą świetlicę zbudować no to też podziękowania dla 
ówczesnego wykonawcy i termin składania tych dokumentów minął doskonale to pamiętam na dzień 
7 stycznia 2008 roku na godzinę 15.00. Nie wiem czy Państwo wiedzą czy nie wiedzą tak więc tymi 
wnioskami, czy wtedy czy teraz taki Pan Bartkowiak się zajmuje. Pan Bartkowiak miał wtedy życiowy 
problem, może nie problem. Początkowo problem. 6 stycznia mu się urodził syn w niedzielę i on nie 
wziął urlopu tego 7 stycznia mimo, że mu się należy. Przyszedł do pracy, wykonał te obowiązki, które 
miał, pojechał do Poznania, przed 15.00 złożył te dokumenty i wracał w śnieżycy, a dziecko można 
było zobaczyć do godziny 17.00 bo tak porodówka była tylko czynna. Teraz podziękowania dla jednej 
pielęgniarki, która wpuściła ojca żeby zobaczył na drugi dzień swoje dziecko. To jest takie nieżyciowe. 
Drugi przypadek, a propos nieżyciowych rzeczy. Grudzień 2015 roku. Realizowaliśmy jeden  
z projektów i też czas na złożenie pewnego wniosku minął konkretnie (...) Już nie pamiętam 
przypadku. 12 albo 13 grudnia. Mając ojca w szpitalu na intensywnej opiece w Katowicach, będąc na 
urlopie przyjechałem do pracy, przygotowałem co należy nie wiedząc wtedy czy może robiąc to co 
robię ojca już nie zobaczę. Takie to nieżyciowe. Jeden z takich i ostatni bym powiedział też wspólnie 
wniosek na oczyszczalnie ścieków. Też akurat tak się bym powiedział dziwnie zdarzyło, że mieliśmy 
wniosek na oczyszczalnie ścieków uzupełnić do 7 stycznia 2017 roku i do 15.00 wysłać go do Poznania, 
zawieść. 6 stycznia jest od jakiegoś czasu dniem wolnym. Mieliśmy 7 dni czasu jako gmina i 6 stycznia 
2017 roku przyszliśmy z Panem Skarbnikiem o godzinie 6.00 rano urzędu czy może przed 6.00 po to 
żeby ten wniosek przygotować, wypełnić. Takie nieżyciowe. Ja się w żaden sposób nie żalę, natomiast 
mówienie o tym, że my wychodzimy, nie robimy czegoś dla mieszkańców. Szkoda, że tu mojej żony nie 
ma akurat to by trochę inaczej to może powiedziała. Naprawdę Panie Piotrze to boli. Oczywiście ktoś 
się zdecydował na to stanowisko jeden czy drugi i staramy się to robić w najlepszy możliwy sposób. 
Patrząc po tych inwestycjach, które są w ostatnich latach zrealizowane może błędnie nam się wydaje, 
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że tak robimy. Chociaż ostatnia informacja ze wspólnoty, że gmina Rydzyna jest jedną z tych gdzie się 
najlepiej żyje na podstawie 50 paru różnych wskaźników obiektywnie, ponieważ ja nie znam tych osób 
nawet, które to oceniały gdzieś tam profesorów z Krakowa czy z Warszawy. Obiektywnie chyba 
komuś to się podoba. To, że subiektywnie jest wiele uwag do nas to jasne. My też wiele rzeczy 
uważamy, że chcielibyśmy zrealizować może szybciej. To nie jest tak, że my czegoś nie chcemy 
zrealizować ale staramy się z jednej strony pogodzić prawo, a z drugiej strony staramy się pogodzić 
oczekiwania różnych mieszkańców z każdej miejscowości, z każdej części gminy. Przepraszam, że  
w takiej formie ale gdzieś tam myślę, że od jakieś czasu chciałem żebyście Państwo to może wiedzieli, 
może dzisiaj taka informacja. To nie jest tak, że my tam siedzimy już na stołkach i sobie dopowiedzcie. 
Staramy się zawsze coś zrobić dla tej gminy pozytywnego. Nie zawsze nam się udaje tylko ten co nic 
nie robi ten nie popełnia błędów, a im więcej się robi tym popełnia się więcej błędów siłą rzeczy. Też 
popatrzcie proszę Państwa na strukturę tego urzędu. Gdy operowaliśmy budżetem 10 000 000,00 
złotych, a operujemy budżetem 70 000 000,00 złotych pracowników jest tyle samo. Sami popatrzcie 
na prawo, na przepisy prawa, które w tym kraju są tworzone, na ogrom tego wszystkiego. Ktoś to 
musi obrobić. Potem mają Państwo do nas pretensje na przykład czy mieszkańcy, że coś jest 
niezgodnie z przepisami albo przykład dzisiejszej jednej z uchwał na Panią Dyrektor skargi Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Przecież Pani Dyrektor nie chciała nie wydać decyzji pozytywnej, ale przepisy  
w międzyczasie czterokrotnie się zmieniły w tym zakresie. Pierwsze co my musimy robić tak jak 
urzędnicy w tym kierunku to przestrzegać przepisów prawa. Czy zawsze znamy prawo w 100%? 
Proszę zobaczyć samemu czy jesteśmy w stanie nadążyć za tymi zmianami, które są. Po to też jest 
między innymi radca prawny. Przepraszam, że może tutaj za długo na pizzę za krótko ale myślę, że 
chciałem to powiedzieć nie w żadnej złej woli czy też żalenia się ale gdzieś tak czułem od jakiegoś 
czasu, że chciałem to powiedzieć. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Już za chwileczkę, ja tylko chciałbym dodać bo myślę, że już tak będziemy 
podsumowywać powoli. Za chwileczkę Panu Sołtysowi również oddam głos. Szanowni Państwo 
bywam bardzo często na szkoleniach przewodniczących rad z WOKISS i gdzieś rozmawiamy na ten 
temat jaka jest współpraca między radnymi, burmistrzami czy wójtami. Szanowni Państwo jeżeli  
w Rydzynie nie ma normalności to muszę powiedzieć, że w innych miejscowościach faktycznie może 
jest normalność ale na przykład wójt się nie pojawia na sesjach, radni spotykają się (...) Ogólnie 
mówię. Radni spotykają się tylko w gabinecie Pana Burmistrza czy wójta, nie ma komisji, nie 
odpowiada na sesji. Szanowni Państwo nikomu ale to nikomu przez moją drugą kadencję, to jest 8 rok 
nie chciałem w ogóle czegoś takiego, że ktoś nie mógł się wypowiedzieć. Szanowni Państwo ja mam 
prawo nie dać komuś dojścia do głosu. Mogę powiedzieć Panie Sołtysie Pan nie ma tu prawa się 
wypowiadać ale my to robimy, my chcemy słuchać bo my jesteśmy otwarci również na krytykę. Mnie 
też to boli bo Szanowni Państwo ja również jestem pracownikiem firmy prywatnej i również udzielam 
się społecznie. Każdy tutaj z radnych którzy siedzą nie tylko jest to pozycja siedząca na sesji ale 
również przecież pracuje na swoim terytorium na którym został wybrany. Dożynki, jakieś inne rzeczy 
które gdzieś tam robi. Szanowi Państwo jeżeli my nie jesteśmy frontem do petenta no to ja już nie 
wiem, to naprawdę aż szok. Jeszcze tylko dodam, że tutaj siedział kiedyś w pierwszej kadencji radny 
już nie powiem który i dokładnie gdzieś pół roku temu zadzwonił do mnie i mówi tak a propos 
współpracy samorządu. Wiesz co Roman? Kurczę tu wydawało się, że faktycznie czasami trudno było 
gdzieś tam uzyskać bo ja na sesji tak czasami czytałem długo i długo ale powiem ci jak ja idę tam na 
sesję to nawet mnie nie chcą słuchać, nawet mi nie dadzą się wypowiedzieć. Najpierw Pan Sołtys Piotr 
Burda, a później Pan Radny. Po kolei jak chcecie. Dobrze. Bardzo proszę Pan Radny. 

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja chcę się odnieść tylko do dwóch 
spraw bo nie będę przedłużał. Pan Wiceburmistrz tak wypowiada i taka ironia w głosie, że ja tu 
reprezentuję mieszkańców, jestem głosem mieszkańców. Może nie wszystkich ale jestem. Jest ważna 
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sprawa. Mogę być jednego mieszkańca, to znaczy jak on to usłyszy i wie, że jest dla mnie ważny, że 
przedstawiam jego sprawy. Pan mówi, że ja tego nie rozumiem. Wy tego nie rozumiecie. Jak można 
doprowadzić do takiego stanu Rynek? To jest auto komis czy salon samochodowy? Co to jest? Bo nie 
wiem. Wracając do parkowania. Ja bardzo się cieszę bo już nie wiem czy Pan to słyszał ale ja bardzo 
się cieszę, że władze trzeba kontrolować. Bardzo się cieszę. Ja bardzo się z tego cieszę. Już Panu 
wstępnie tłumaczyłem. Jak wożę dzieci to z dziećmi mam przyjechać na Rynek, to znaczy to są dorosłe 
osoby, mają siedzieć w samochodzie i mieszkaniec ma widzieć, że wtedy jestem w pracy, tak? Już 
tłumaczyłem Panu. Jeżdżąc tym samochodem załatwiamy różne sprawy. Z szefem jadę, stajemy. Straż 
miejska, policja, nikt nigdy nie miał żadnych jakichkolwiek pretensji do tego, że my tam stajemy. Po 
drugie nie jesteśmy Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym tylko warsztaty terapii zajęciowej  
w Rydzynie. Po trzecie. Jeżeli karta to ja nie mam imiennej karty. Jeszcze raz proszę żeby naprawdę tą 
ironię w głosie, że jestem reprezentantem mieszkańców. Tak jestem, jeszcze raz powtórzę, jestem. 
Pan mówi, że ja nie neguję. Ja nie mówię, że nie ale są takie małe sprawy. Ile o tym Rynku już jest 
mowa? Widzi Pan, że to nie zdaje egzaminu. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję. Bardzo proszę Panie Sołtysie o zabranie głosu. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Też będę się starał atmosferę podnieść 
tak jak Pan Zastępca. Będę mówił wolniej, spokojniej. Mamy czas. Panie Wiceburmistrzu ja się cieszę i 
ja zawsze mówię, ja wszystkich szanuję i wszyscy powinniśmy się szanować, lubić się nie musimy, 
szanować się oczywiście. To co Pan powiedział to we mnie wzbudziło wiarę w ludzi. Jeszcze nic nie 
straconego. Są ludzie jeszcze którzy jak przyjdą tak jak Pan mówił na takie stanowisko on idzie, że tak 
powiem z głosem serca i powiedzmy z świadomością i robi społecznie, działa społecznie i nie raz 
trzeba poświęcać. Takich przykładów jak Pan podał to można powiedzieć, że w każdej rodzinie są 
jakieś przykłady, każdy ma swoje jakieś tam sprawy i się nimi nie obnosi. Zbudził Pan nadzieję, że jest 
to jeszcze nic straconego. Jeszcze z tej Rydzyny ludzie nie uciekli i jeszcze może wrócą i pokażą, że 
można inaczej, można tak jak wszędzie, a potem podam przykłady jakie wszędzie. Nigdy nie neguję i 
zawsze chwalę to co się udaje zrobić dobrze czy jedna szkoła, czy druga szkoła. Aczkolwiek w tym 
Dąbczu tą szkołę to troszeczkę żeśmy się pogubili albo w czasie żeśmy się zmieścili bo teraz tam taka 
jest duża szkoła, duże budynki ale dzieci będą miały gdzie wyjść? Nie wiem czy jakieś boisko tam 
będzie czy nie będzie. Może trzeba było spróbować jak było te 4 hektary ziemi, tutaj dostaliście 
Państwo, może tu rozbudować i szkołę i boisko i taki kompleks zrobić w innym miejscu. Teraz słyszę 
tutaj dzisiaj też, że policja przyjeżdża i tam każe rodziców co przyjeżdżają po dzieci mandatami bo 
stoją tam na tym takim zjeździe. Pan Dyrektor wie chyba o co chodzi. Tam dzisiaj karali. Teraz 
wracamy do tego tematu. Bardzo też się cieszę, że jak mam powiedział traktować wszystkich 
jednakowo, wszystkich równo. Też przedsiębiorca jest i też. To dlaczego nie traktujemy mieszkańców 
wszystkich równo? Dlaczego jedni mogą, a drudzy nie? Dlaczego jedni się budują na trzeciej klasie 
gruntów, a drugi się nie może budować na szóstej klasie gruntu? Bo gmina sobie zażyczyła, że zrobi 
przejście dla zwierząt. Walczyliśmy o to 1,5 roku i w końcu udało się, że będzie można zrobić siedlisko. 
Dlaczego się ciągnie ten temat? W Nowej Wsi wszystko się ładnie i pięknie układa ale ciągle mamy 
jeden problem od 4 lat. Pan uważa, że tego nie idzie rozwiązać wcześniej? Macie przykład 
przewlekłości. 8 lat rozgraniczenie między drogą powiatową, a moimi działkami. Na swoim 
przykładzie. 8 lat. W gminie trwało to 3 lata. 2 lata chodziłem do gminy i udowadniałem wam, że to 
Państwo jako gmina przeprowadzacie rozgraniczenie. Na co Pan powiedział, że to powiat. W końcu 
wyszło, że to faktycznie gmina no i co wyszło? Nawet do tego doszło, że gmina wydała dwie decyzje 
jedną wysyłając do mnie powiadają mnie, a drugą albo nie wydała albo mnie nie powiadomiła. Jest 
jedna. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Panowie przepraszam, ale szczegóły to myślę, że razem możecie się spotkać. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Chodzi o przewlekłość. Co stoi na przeszkodzie aby zajęty grunt gminny gmina zgodnie z prawem, z 
decyzją unormowała? Przecież byli przed tym postępowaniem miernicy. Dlaczego innych się traktuje 
inaczej, a kogoś się lobbuje. Na tym polega równouprawnienie? Teraz powiem Panu też tak od siebie. 
Proszę sobie wyobrazić, decydując się na to żeby zostać sołtysem argument jeden mnie przekonał. Dla 
dobra mieszkańców, że tylko ty możesz zrobić, że tej świetlicy nie stracimy bo tylko ty możesz to 
wywalczyć bo ty powiesz. Ja mówię co my tam innego chcemy. Co takiego ja chcę? Jeśli wchodzimy 
chwała wam bo to też było, że tego 6 lutego jechaliście Panowie czy Pan Radek jechał zawieźć do 
Poznania na te dotacje 500 00,00. To też wszystko było na ostatni moment. W ciągu tygodnia żeśmy 
to załatwili. Teraz jeżeli to idzie w tym kierunku, robimy pięknie różne rzeczy to dlaczego my 
niszczymy od dołu mury i fundamenty? A myśmy powinni od tego zacząć. To nie trzeba wkładu 
gminnego tylko trzeba dobrej woli i sąsiada i władz gminy i wszystko załatwić, że tak powiem od ręki. 
Wystarczy tylko jedno pismo, jedna decyzja proszę zlikwidować nasyp, wodę ze swojej działki 
odprowadzić do rowu i my mamy problem już na dzień dzisiejszy załatwiony. Można? Można. Teraz 
przypomnę Panu. Jeszcze nie byłem sołtysem, może Pan pamięta sprawę stawu? Dlaczego 
wystąpiłem o oczyszczenie stawu? Pan pamięta tą sprawę? No i jak się skończyło? Mieliśmy to 
wyczyścić wspólnie z gminą mieszkańcy chcieli. Ja oczywiście do końca to utrzymałem. Koszt tego 
wyczyszczenia stawu miał być z mieszkańcami razem ze mną 10 500,00 złotych. Walczyliście z 
mieszkańcami, walczyliście ze mną najpierw pismami, później nasyłaliście policję, później 
oszkalowaliście mnie w prasie. Później daliście mnie do sądu. Ja mogę przynieść te wszystkie wyroki 
jak gminę opisali, że nie są ponad prawem. Mogę przynieść wyrok, że należy to wszystko na mnie 
wyprostować, że nie było zgodnie z prawem. Mogę ten wyrok przeczytać. Wszystko mogę ale to nie o 
to chodzi. Ja o tym zapominam bo chodzi o dobro mieszkańców. Nie można przy wielkich sprawach 
zapominać o małych, o zwykłych, codziennych. Nawet o takiej folii na którą rolnicy czekają kiedy 
będziemy zbierać bo ostatni termin, do końca marca gminy się muszą zgłosić. A co słyszę? My nie 
będziemy o folię występować. Czyli nie chcecie rolnikom pomóc. Ja rozumiem, że przy wielkich 
sprawach nieraz te małe unikają. Może trzeba zatrudnić więcej ludzi może pochylić się nad czymś. Ja 
nie mówię zerojedynkowo po to, że jest źle tylko ja mówię zrozumcie także nas, zrozumcie mnie. 
Proszę sobie wyobrazić sytuację. Moja żona, wigilia, jedziemy do kościoła do Leszna na pasterkę. 
Wracamy -5 stopni. Odwożę żonę i co robię? Jadę na świetlicę wiejską, włączam ogrzewanie bo tylko 
włączam wtedy kiedy jest mróz żeby oszczędzać i nie palić. Poprzednik mój jak włączył ogrzewanie w 
październiku, wyłączył w kwietniu na 30 stopni dzień, noc. Dokumenty u was w gminie. Jakie koszty 
ponosicie utrzymania świetlicy teraz, a jakie mieliście wcześniej? Czy ja chcę coś innego niż to? Ja nie 
jestem tutaj ani radnym ani żadnym urzędnikiem żeby martwić się o całą gminę. Ja się muszę martwić 
o mieszkańców mając na uwadze dobro wszystkich. Nie możemy mówić, że jakaś szkoda się zrobi. 
Pamięta Pan jak był problem z bramami z tym wszystkim? Było mówione co on tam chce, co wymyśla, 
wszystko było dobrze, firma padnie. I co było? To samo. Najpierw strasznie, potem nasłanie policji, 
potem pisma od prawników, do sądu, do pobicia się brali mnie pracownicy. I jak to się skończyło? 
Firma nie padła, firma się rozwija i dalej służymy. A najlepsza hipokryzja to jest tutaj taka, że (...) 
Nawet to sołtys z Jabłonny powiedział, że takiego przedsiębiorcę to trzeba po rękach całować. Ja mu 
powiedziałem wyraźnie. Ja takiego człowieka po rękach nie będę całował bo te ręce ukradły moje 
mienie. Nie mogę całować złodzieja po rękach. Jak to jest możliwe? Jeszcze absurd następny, 
hipokryzja. Taka hipokryzja jak mówi się żeby sołtys współpracował dobrze z przedsiębiorcą to wtedy 
by było w wiosce dobrze. To wytłumaczcie mi Panowie. Ten przedsiębiorca był sołtysem, a zarazem 
przedsiębiorcą. Co zrobił dla wioski? Co zrobił? Miał takie możliwości. Ja wam powiem co zrobił. 
Pierwsze to zrobił to postawił dwa słupki takie metalowe i łańcuch w poprzek, zabronił wjeżdżania na 
boisko. Jak mieszkańcy wyjeżdżali z drugiej strony to tam postawił kamienie. To było jedyne co 
pamiętam co zrobił dla mieszkańców. Dlaczego teraz, że tak powiem nie wspieracie osoby, której 
zależy żeby było dobrze dla dobra mieszkańców? Ja z tą żoną wracam i ona mówi no gdzie ty po nocy 
jedziesz. Ja mówię, bo jestem za to odpowiedzialny. Teraz następne. Niedziela godzina 12.00. Żona 
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szykuję obiad. Ulewa. Ja mówię ''Wiesz co skoczę na salę bo tam na pewno już piec będzie pływał''. 
Pojechałem. Wie Pan o której wróciłem? O 19.00. Musiałem straż wołać bo już mieszkańcy nie chcą 
pompować. Ile można próbować tą wodę tam? Ile mogą poświęcać swój czas? A od was zero. O 19.00 
to żona mnie przywitała ze łzami w oczach powiedziała ''To ja naszykowałam, a ty co?''. Ja mówię ''A 
co mam zostawić? Powiedzieć to nie moje? Niech się zalewa? Co mnie to obchodzi bo to jest gminne 
więc niczyje?''. Proszę mnie też zrozumieć. Czy ja o coś walczę dla siebie? Czy ja w tym czasie coś dla 
siebie zrobiłem, coś dla siebie tutaj prosiłem od was? Jeszcze jak ten staw żeśmy czyścili to pomimo 
tych szkalunków co na mnie poszły, tej policji, w prasie i w sądach mówiłem ''Dobrze, weźcie to błoto 
wywieźcie do mnie na pole żeby kosztów nie robić, żeby było taniej.'' Tak. A ktoś inny by powiedział za 
co? Za to, że tak mnie poniewierali? Nie. Tutaj trzeba zrozumieć dwie strony. My nikomu nie 
przeszkadzamy ale nie możemy kłaść pieniędzy 100 000,00 na kuchnię, 100 000,00 na sufit, a mury 
rozsypią się i po co ta robota? Dlaczego jeden może, a drugi nie? O to właśnie mi chodzi żeby 
traktować wszystkich równo. Ja nie mówię do Pana gorzej, nie. Ja z tym Panem rozmawiam. 
Spotkaliśmy się ostatnio w sobotę nawet i żeśmy się przywitali ładnie. Nie ma problemu. Tylko to jest 
takie napuszczanie, hejtowanie w terenie. Nawet tu siedzą osoby, które hejtowały mnie. Siedzą na tej 
sali. Ja też mam rodzinę, ja też chcę spokojnie żyć. Proszę sobie wyobrazić, że jak ten staw czyściliśmy 
w tym samym czasie, wtedy nie byłem sołtysem ale starałem się o co? Pamiętacie? O lampy bo na 
końcu wioski w kierunku jak się wjeżdża od Pawłowic tam nie ma światła, jest ciemno. Trzy budynki 
stoją i jest ciemno. Tutaj Radny z Nowej Wsi pamięta, pisałem do niego, mówiłem, że z nim 
rozmawiałem i o stawie i o tym. I co? Do dzisiaj lamp nie ma. Czy ja będąc sołtysem w tym czasie 
zwróciłem się o lampy? Nie. A wiecie czemu nie? Nikt mi nie zarzuci, że ja się zwróciłem jak jestem 
sołtysem, że sobie lampy załatwiłem. Jak skończę sołectwo to wtedy będę o lampy was prosił i chodził. 
Taki jestem. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu ale już naprawdę. 

WICEBURMISTRZ ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Jedna rzecz. Panie Sołtysie dlaczego my wysyłamy zaproszenie na spotkanie tego 29? Pan dał 
propozycje wydania decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej każdej można się odwołać. 
No i co to spowoduje? Spowoduje znowuż przeciągnięcie tego postępowania. To ja Panu 
powiedziałem, że w grę zaczęła wchodzić kancelaria prawna, która będzie reprezentować to 
przedsiębiorstwo i po co teraz będziemy się po sądach? Po to jest żebyśmy usiedli, jak ludzie 
porozmawiali i doszli do logicznego końca czy w jedną czy w drugą stronę ale porozmawiali, a nie 
decyzjami się przerzucali. Tylko z tego powodu jest to spotkanie. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Szanowni Państwo, sam Pan mówił Panie Wiceburmistrzu, że trwały rozmowy, były rozmowy. My o 

tym rozmawiamy 4 lata. Wie Pan jak to się kończy? To się tak kończy jak zawsze. Jeśli to będzie z 
korzyścią dla przedsiębiorcy to jest okej, a jak ma być sprawiedliwie nie z korzyścią dla niego, 
sprawiedliwie no to wtedy jest źle. A wie Pan czemu? Ja rozmawiałem z przedsiębiorcą pół roku na 
początku. Pamiętacie Panowie jak mówiłem pomyślmy i z przedsiębiorcą rozmawiałem i z jego ojcem. 
Pomyślimy. Może tą salę sprzedać, może przedsiębiorca tą salę kupi. Wartość tej świetlicy za którą 
przedsiębiorca zapłaci plus to co mamy włożyć w remont wybudujemy nową salę gdzieś w innym 
miejscu. I co było? Nie bo nie. A jak mówiłem to tamto to była odpowiedź, którą dobrze znacie ''Nic mi 
nie zrobisz, ja mam znajomości w gminie, mam znajomości w powiecie i nic mi nie zrobisz.'' I na tym 
polegało. Proszę bardzo. Następna sprawa. Pamiętacie radni, tutaj radny w Nowej Wsi co mieszka 
wynajęcie placu pod reklamę. 177 ileś metrów za 300,00 złotych na rok brutto. To jak to ludzie słyszą i 
mówię to komuś to się śmieją ''Co ty mówisz?''. 300,00 złotych brutto na rok za plac 170 metrów pod 
reklamę gdzie zwykła reklama metr na metr kosztuje 500,00 złotych na miesiąc. O co chodziło? 
Zawalić tą salę z prawej strony, z lewej strony. Oszpecić tak jak teraz oszpecona jest. A po co na wsi 
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sala? Niech do roboty idą. To jest tak, jak będą się spotykać to będą mówić i będziemy mieć problem. 
Lepiej żeby się nie spotykali, niech robią i będzie spokój. Takie podejście. Przedsiębiorca, czyli 
budowlaniec to przedsiębiorca budowlaniec podnosząc grunt to nie wie jakie będą skutki? 
Przedsiębiorca budowlaniec, który robi grunt i są granice wytyczone to chyba jak robi różnicę gruntów 
no to chyba muruje jakiś murek oporowy i w granicy i ten. Nie zasypuje powiedzmy kogoś gruntu, a 
później płot stawia. A sobie wyobraźcie co by było jakby to było odwrotnie? Jakby to gmina zrobiła? 
Już byśmy dawno to sprzątali, pozagrabiali i by było w granicy. Co by to było jakby to spotkało którąś 
osobę prywatną? Tak samo. Tylko co? Gminne, niczyje. Po co? Kto się będzie upominał? Poczekamy 
jeszcze potem roku, kadencja przejdzie, tego złego sołtysa wywalą no i będzie jak będzie no i potem 
się dogadamy. Jak będzie dobrze to nawet po co będziemy ten. Sale się rozwali, grunt się wyrówna i 
będzie wyrównane. Przyjdzie walec i wyrówna. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. 

SOŁTYS NOWEJ WSI PIOTR BURDA: 

Jeszcze bym prosił bo zapomniałem. Chodzi o te folie. Ja do tego będę wracał bo to i Sołtys 
Maruszowa mówił na ostatnim spotkaniu sołtysów. My mamy czas do końca marca gmina żeby złożyć 
te folie. Panowie Nowa Wieś to dużo rolnictwa, dużo ma bydła i jest dużo folii. Tak samo Maruszewo. 
Tak samo podejrzewam, że tam gdzieś tutaj Kaczkowo, Jabłonna gdzieś tam też. Także nie 
zostawiajmy rolników. Oni mają dosyć problemów. Te folie (...) Może nie będzie osoby co się będzie 
tym zajmować. Coś musimy zrobić i złożyć. Jeszcze jest coś takiego, że nie wiadomo czy ta folia będzie. 
Mamy jeszcze czas. Można na Rydzynie ogłosić żeby mieszkańcy jakie mają folię, ile i czy warto to 
ruszać. Może pod tym kątem podejść. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo tak jak powiedziałem na początku oczyszczenie czasami 
jest warto zrobić. Złożę wniosek na kolejną albo po prostu zdecyduję żeby nie było tak, że burmistrz 
może, a Pan Sołtys nie może, a Pan Radny nie może. Dyscyplina będzie czasowa 10 minut. Myślę, że 
wystarczy na wypowiedź więc nie będzie po prostu takiej możliwości żeby przedłużać. Szanowni 
Państwo trzeba po prostu merytorycznie do pewnych rzeczy podejść. Teraz przyjąłem to jako po 
prostu takie wypowiedzi luźne. Każdy chciał po prostu się oczyścić. Super, no ale myślę, że sesja nie 
jest od tego. 

 

10.  Zakończenie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

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

                                                                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                                                                    Rada Miejska Rydzyny  

 

                                                                                                                                             Roman Skiba 

Przygotował(a): Patrycja Wdowiak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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