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RADA MIEJSKA RYDZYNY 
 

Protokół Nr XXV/2020 
 

Z PRZEBIEGU OBRAD XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY, 
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2020r. 

 

Sesja trwała od godziny 15:00 do godziny 16:32. 

Skład Rady liczy 15 radnych, w Sesji Rady uczestniczy 11 radnych. 

Nieobecni:  

- radny pan Jan Nawrotkiewicz (nieobecność usprawiedliwiona),  

- radna Emilia Kraśner (nieobecność usprawiedliwiona),  

- radny pan Marcin Otto (nieobecność usprawiedliwiona),  

- Wiceprzewodniczący Rady pan Leszek Skrobała (nieobecność usprawiedliwiona). 

 

 

1.  Otwarcie obrad Sesji. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Witam bardzo serdecznie, 
otwieram XXV Sesję Rady Miejskiej Rydzyny. Szanowni Państwo skład Rady liczy 15 radnych, w dniu 
dzisiejszym w Sesji uczestniczy 11 radnych, co jest wymaganym kworum, przy którym Rada Miejska 
może podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie Wysoką Radę, witam Burmistrza 
Kornela Malcherka wraz ze współpracownikami: panem Wiceburmistrzem Łukaszem Bartkowiakiem, 
panem Skarbnikiem Wojciechem Antoniakiem, jest również z nami pan Bonifacy Skrzypczak 
Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Witam panią Patrycję 
Wdowiak, jak również jest z nami pan Krzysztof Pietrzak – radca prawny. Witam także pana Łukasza 
Wojciechowskiego – redaktora portalu rydzyna24.pl. Od strony technicznej Sesję będzie obsługiwał 
pan Sławomir Zygner z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Myślę, że nikogo nie pominąłem. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Państwo wraz z zaproszeniem otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji. Odczytam go w tej 
chwili: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    

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

   z wykonaniem uchwał Rady. 
6. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym       

   2019/2020.  
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7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń  
   majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników   
    jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu  
    burmistrza.  

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń     
    majątkowych radnych Rady Miejskiej. 

9.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie 

Rydzyna – druk nr 177, 
 zmiany Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2018r. 

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny – druk  
nr 178, 

 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk  
nr 179, 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w Kłodzie, pomiędzy linią kolejową nr 271 a drogą ekspresową S5 – druk 
nr 180, 

 określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 181, 
 określenia stawek podatku od środków transportowych – druk nr 182, 
(dzisiaj Państwo otrzymaliście ten druk, ze względu na to, że w dniu dzisiejszym zostały 

ogłoszone stawki mimimalne). 

 zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 183, 
 zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 
2029 ze zmianami – druk nr 184. 

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

 
Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi do porządku, który przed chwilą odczytałem? Jeżeli nie, to 
przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, który przed 
chwileczką przedstawiłem. 

 
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 głosami 
za.  
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dziękuję bardzo, informuje Wysoką Radę, że dzisiejsza sesja będzie zgodna z porządkiem obrad, który 
przed chwileczką został przegłosowany.  
 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dobrze, przechodzimy do punktu trzeciego: przyjęcie Protokołu z XXIV Sesji. Protokół zwyczajowo był 
włożony w Biurze Rady. Jako Przewodniczący nie wnoszę do niego zastrzeżeń, proponuje go przyjąć 
bez odczytywania. Czy są inne głosy? Nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest 
za przyjęciem Protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej? Bardzo proszę o podniesienie ręki naciśnięcie 
przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Informuję, że Protokół z XXIV Sesji został 
przyjęty jednogłośnie 11 głosami za. 
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Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu - sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 
Informacja dotyczy okresu pomiędzy XXIV a XXV Sesją Rady Miejskiej. 

- 7 października uczestniczyłem w pogrzebie śp. Wacława Mroza, wieloletniego 
przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów w Rydzynie, 

- 16 października wraz z Burmistrzem przekazaliśmy osobiście mieszkańcom Osiedla Rydzyna 
2000 zaproszenie na konsultacje, 

- 19 października uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy, które było 
poświęcone epidemii COVID-19 i zgłaszaniu propozycji rozwiązań techniczno –
informatycznych prowadzenia Sesji i Komisji branżowych w sposób zdalny, 

- 21 października na sali sportowej odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Osiedla 
Rydzyna 2000 dotyczące dokumentacji projektowej ulic znajdujących sie na w/w terenie, 

- W dniu wczorajszym odbyłem spotkanie robocze w Urzędzie dotyczące bieżącej sytuacji  
w gminie. Obecni na spotkaniu byli: Burmistrz, Wiceburmistrz, Skarbnik oraz Kierownik 
Referatu Organizacyjnego, 

- Wraz z pracownikami Urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiejszej Sesji i dokonałem wstępnej 
oceny poszczególnych projektów uchwał, 

- Zapraszam serdecznie mieszkańców na dyżury radnych oraz Przewodniczącego Rady w każdy 
poniedziałek. Istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnie. 

Czy są jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę.  
 

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

uchwał Rady. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Burmistrzu bardzo proszę o zabranie głosu. 

 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 
Sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Składam je za okres międzysesyjny od dnia 22 września do 
dnia 27 października br. 
W zakresie spraw gospodarczych: 

 W dniu 15 października  podpisałem umowę z firmą Budowlaną A. Matuszak Sp .J. na budowę 
kanalizacji sanitarnej dla ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Rydzynie na kwotę 247 110,73 zł. 

 Drugą umowę z firmą VIPRO Sp. z o.o. z Leszna podpisałem w dniu 21 października na 
pobudowanie kanalizacji sanitarnej dla ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka na kwotę 599 
958,72 złotych. Na zakres prac wynikający z obu umów Gmina otrzyma pożyczkę  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 Dobiegają końca prace drogowe podczas przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w miejscowościach: Dąbcze, Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Moraczewo, Rojęczyn, 
Tarnowa Łąka. 

W zakresie spraw społecznych:  
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 W dniu 21 października odbyłem konsultacje społeczne z zachowaniem reżimu sanitarnego  
w związku z projektem dokumentacji projektowej dot. Osiedla 2000 w Rydzynie  
i przebudowy tamtejszych ulic: M. Konopnickiej (numery 8,8a,8b), J. Kochanowskiego,  
J. z Czerniny, M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej, J. Brzechwy,  Plac Pisarzy Polskich, W. 
Reymonta, M. Konopnickiej (od nr 2 do 7), Jana Pawła II, B. Prusa, A. Fredry, J. I. 
Kraszewskiego i M. Reja. Jednocześnie informuję, że można jeszcze zgłaszać swoje uwagi 
dotyczące planów do dnia 6 listopada br. 

 Zarządzeniem nr 102 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 12 
marca 2020 r. odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród 
Mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna poleciłem odwołanie wszelkich imprez, wydarzeń  
i zajęć organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, jak również przez niżej 
wymienione jednostki organizacyjne. Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Gminy. 

Dziękuję bardzo. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo, czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę.  
 

6. Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych 
w gminie w roku szkolnym 2019/2020. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Bardzo proszę o przedstawianie informacji z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 
2019/2020 pana Bonifacego Skrzypczaka – Kierownika Referatu Organizacyjnego.  
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jak co roku składana jest 
informacja Pana Burmistrza odnośnie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rydzyna za rok 
2019/2020. Był to szczególny rok z uwagi na to, że mieliśmy sytuacje taką, że praktycznie od dnia 12 
marca była prowadzona nauka zdalna. W naszych szkołach podstawowych trwała do końca roku 
szkolnego i dlatego właśnie ten rok był rokiem szczególnym, gdzie mierzyliśmy się również z sytuacją 
taką, że musieliśmy przetestować wszystkie systemy informatyczne odnośnie przekazywania  
i nauczania zdalnego. Niestety znowu praktycznie jesteśmy w tym samym punkcie. Mamy w klasach 
IV – VIII już od poniedziałku naukę zdalną. Klasy I – III oraz przedszkole na razie chodzą jeszcze  
w trybie stacjonarnym.  
Szanowni Państwo nie będę odczytywał informacji, z uwagi na to, że ją Państwo otrzymaliście na 
piśmie. Dzisiaj dodatkowo pozwoliłem sobie załączyć taką krótką informację procentową odnośnie 
wyników nauczania, jeśli chodzi o klasyfikację egzaminu klas ósmych za rok 2019/2020 oraz na boku, 
na czerwono macie Państwo zapisane wyniki dla porównania w roku 2018/2019. 
Jeśli chodzi o wyniki nauczania i klasyfikację to w Rydzynie – 100% uczniów zostało promowanych, do 
klas programowo wyższych oraz opuściło szkołę, jeśli chodzi o Dąbcze to są dwie osoby, które nie 
otrzymały promocji, a w Kaczkowie jedna osoba. 
Odbyły się też egzaminy nauczycielskie na wyższe stopnie awansu zawodowego. Wyszczególniłem to 
w przedłożonej informacji oświatowej. Wszyscy nauczyciele, którzy przystąpili do egzaminu otrzymali 
pozytywne opinie i uzyskali odpowiednio stopnie nauczyciela: mianowanego, kontraktowego i 
dyplomowanego. 
Egzaminy odbyły się praktycznie bez zakłóceń, egzamin mianowany odbył się w siedzibie gminy, 
kontraktowy w siedzibie placówek oświatowych, a dyplomowany w Kuratorium Oświaty w Lesznie. 
Uczestniczyłem praktycznie we wszystkich egzaminach, które sie odbywały. Poziom był wysoki  
i wszyscy nasi nauczyciele się dobrze zaprezentowali. Myślę, że tyle skrótowo Państwu przedstawię, 
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jeśli macie Państwo jakieś pytania, to ja służę swoją skromną osobą i udzielę odpowiedzi na tyle ile 
będę mógł. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Proszę bardzo, Pani radna Grażyna Dembicka. 
 
RADNA GRAŻYNA DEMBICKA: 
Panie Kierowniku, ja się cieszę, bo Pan mówi, że nauczyciele wszyscy są wysoko wykształceni, ale po 
wynikach, które tu mamy to widać, że matematyka w Rydzynie najgorzej stoi. W innych szkołach - 
w Kaczkowie, czy w Dąbczu bardzo ładne są tutaj te procentowe wyniki, a Rydzyna cały czas idzie  
w dół. Co się tam w tej szkole dzieje? Może należy, nie wiem, czy z dyrekcją, czy z nauczycielami 
porozmawiać, czy to dzieci są mniej zdolne, ale to jest zatrważające, bo może się okazać, że 
wybudujemy szkołę, a będzie poziom tak niski, że dzieci będą nam uciekać do Leszna, czy do innych 
miejscowości. To jest sprawa bardzo niepokojąca.  
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Ma Pani radna rację. W tym układzie egzaminy w Szkole w Rydzynie są na najniższym poziomie.  
W tym roku najlepiej jeśli chodzi o egzamin ośmioklasisty wypadła Szkoła w Dąbczu, powyżej średniej 
powiatowej i średniej województwa. Kaczkowo utrzymało swoją tendencję, nawet z lekkim 
wzrostem, szczególnie jeśli chodzi o język polski. Faktycznie wyniki w Szkole w Rydzynie są niskie, 
szczególnie porównując ze średnimi powiatu i województwa. Szczególnie niski wynik jest jeśli chodzi 
o język polski. Było w Urzędzie spotkania, w którym uczestniczyli pan Burmistrz, Wiceburmistrz i moja 
osoba z Państwem Dyrektorami. Omawialiśmy wówczas te wyniki i tutaj rzuciliśmy uwagę, że te 
wyniki które są nieco niższe w Szkole w Rydzynie niż w Dąbczu, czy Kaczkowie może mieć na to 
wpływ wiele czynników. Zawsze większa ilość dzieci, tutaj są trzy klasy, tam po jednej klasie dziesięcio 
i 18 osobowej. Myśmy się nad tym pochylili, była rozmowa, poprosiliśmy Dyrektora o ewaluację 
wewnętrzną, aby wdrożyć pewne procedury, czy pewne zasady, aby ten wynik w przyszłym roku był 
wyższy. Co również na plus, to jest to, że z tego co mi wiadomo od poniedziałku, te zajęcia są 
prowadzone on-line i są prowadzone na takim dobrym, czy bardzo dobrym poziomie. Myślę, że ten 
system zadziałał, jeśli chodzi o przekazywanie informacji on-line i ma nadzieję, że ten poziom w tym 
roku będzie na tych egzaminach wyższy i że będę mógł za rok powiedzieć Państwu, że jest zwyżka, 
zarówno w Dąbczu, Kaczkowie oraz Rydzynie. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Panie Kierowniku, takie uzupełniające pytanie. Pan mówi, że będą wdrożenia, będzie 
przeprowadzona jakaś ewaluacja, a proszę mi powiedzieć, czy Dyrektor otrzymała jakiś cel, czy 
zadowalający będzie wynik gminny, czy powiatowy za rok. Naprawdę ta szkoła mocno dołuje, czy 
zatem zadowoli nas jeden punkt procentowy, dwa, czy trzy. Wydaje mi się, że trzeba równać do 
lepszych. 
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Ma Pan rację, trzeba równać do lepszych. Trzeba patrzeć na Dąbcze, które juz dwa lata z rzędu 
utrzymuje bardzo dobre wyniki, powyżej średnie powiatowej, a nawet powyżej średniej 
wojewódzkiej. Dąbcze trzeba pochwalić, Pana Dyrektora również pochwalić za te wyniki. Tam 
szczególnie matematyka jest na bardzo dobrym poziomie. Trzeba po prostu równać do lepszych i na 
tych patrzeć. 
 
RADNY PIOTR PATEK: 
Ja powtórzę pytanie, które było na Komisji Oświatowej i o tym rozmawialiśmy. Miało być spotkanie 
po Komisji z Panem Dyrektorem ze Szkoły w Rydzynie, z Panem Burmistrzem, Panem 
Wiceburmistrzem i panem Kierownikiem. Ja mam konkretne pytanie, bo Pan Kierownik nie 
odpowiada do końca. Co wyszło z tego spotkania? W jaki sposób Pan Dyrektor tłumaczy, dlaczego są 
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tak słabe wyniki z języka polskiego i matematyki. Czy był wstanie wyjaśnić, dlaczego w Szkole  
w Rydzynie są najsłabsze wyniki w naszej gminie. Pan Kierownik nie odpowiedział mi na Komisji, czy 
teraz usłyszę odpowiedź? Widzę, że na Sesji jest to samo. 
 

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Panie radny, powiedziałem, że poprosiliśmy Pana Dyrektora o przeprowadzenie ewaluacji 
wewnętrznej, aby wskazać w pierwszej kolejności, co było powodem tak niskiego wyniku nauczania,  
a zarazem co należałoby wdrożyć, żeby te wyniki były lepsze.  
 
RADNY PIOTR PATEK: 
To co wdrożymy? Czekam na odpowiedź. Co wdrożymy, żeby np. poprawić wyniki z języka polskiego? 
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Ja myślę, że tutaj w tym temacie musi wypowiedzieć się Pan Dyrektor, ja nie będę wyprzedzał myśli, 
czy słów Pana Dyrektora. Poczekajmy jeszcze chwilę, teraz jest faktycznie trudny okres na wdrożenie 
nauki zdalnej. Ja myślę, że w najbliższym czasie taką informacje otrzymamy. 
 
RADNY PIOTR PATEK: 
Ja tylko dopowiem, to co mówiłem na Komisji. Wszyscy uczniowie uczyli się zdalnie i w Dąbczu, 
Kaczkowie oraz Rydzynie. W Kaczkowie i w Dąbczu w ostatecznym rozrachunku to wyszło lepiej niż  
w Rydzynie.  
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Ma pan racje Panie radny, trzeba jednak zwrócić jeszcze uwagę na inne kwestie, takie jak ilość dzieci 
przystępujących do egzaminu w poszczególnych szkołach. Panie radny poczekajmy jeszcze chwilę, 
jest trudny okres, wchodzimy w naukę zdalną, jest bardzo dużo problemów w oświacie, od września 
do dnia dzisiejszego. Dajmy sobie trochę czasu. Niech będzie wdrożona nauka zdalna, zobaczymy co 
po 8 listopada, czy wrócimy do nauki stacjonarnej, czy będziemy kontynuować naukę zdalną. 
Informacja spłynie do Państwa radnych na ten temat i na pewno wnioski w tym zakresie otrzymacie. 
 
RADNY PIOTR PATEK: 
Dwa słowa. Znowu nie otrzymałem odpowiedzi, na co liczyłem. A druga sprawa w Rydzynie zawsze 
było najwięcej uczniów do zdawania egzaminów.  
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
W zeszłym roku Rydzyna mimo wszystko otrzymała dużo lepsze wyniki, bo faktycznie w zeszłym roku 
były dużo lepsze wyniki, nawet jeśli chodzi o język polski. W zeszłym roku był na poziomie 61,76%  
a w tym roku 45,32%. Tutaj może ta zniżka jest spowodowana nauką zdalna, która odbywała się od 
marca do czerwca. Poczekajmy nie chcę tutaj wyprzedzać jakiś faktów, czy wysnuwać wniosków. 
Będzie informacja ze szkoły. Myślę, że wtedy Państwo radni taką informację otrzymacie. Trzeba 
patrzeć globalnie na ten rok i zwrócić uwagę, że w poprzednich latach te wyniki były dużo lepsze.  
 
RADNY PIOTR PATEK: 
Co Pan sugeruje, że te dzieci nie były tak zdolne jak poprzednio. A może idźmy w innym kierunku, że 
jeden dobry nauczyciel z języka polskiego odszedł na emeryturę i cały system się wali w Rydzynie. 
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Z tego co wiem, jeszcze ten nauczyciel uczy jedną klasę, więc całkowicie nie odszedł, ale nie 
uprzedzajmy pewnych faktów i dajmy Dyrektorowi się na ten temat wypowiedzieć, nauczyciele też 
zapewne wyciągają wnioski, bo na pewno nauczycielom zależy na tym, by wynik był jak najlepszy, bo 
to świadczy i o szkole i o nauczycielach i o Dyrektorze. W związku z tym wszystkim nam powinno 
zależeć, aby te wyniki w Rydzynie były jak najlepsze, żeby ta młodzież nie odstawała w tych 
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egzaminach, a zarazem aby w przyszłości te dzieci, które trafią do szkoły w Rydzynie - trafiły do 
dobrej szkoły. 
 
RADNY PIOTR PATEK: 
Czekam z niecierpliwością na konkretną odpowiedź, bo znowu jej nie otrzymałem. Dziękuję. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Ja jeszcze odniosę się do tego tematu, bo tak naprawdę radna Grażyna i radny pan Piotr Patek mówili 
o faktach. To są informacje, które otrzymaliśmy i pracujemy na nich. Żałuję i ubolewam nad tym, że 
niestety nie ma Państwa Dyrektorów, ale niestety pandemia wymogła, żebyśmy byli tylko w ścisłym 
gronie radnych oraz Urzędu. Myślę, że uda się, czy to zdalnie, czy w późniejszym terminie na Komisji 
Oświaty, jednak zaprosić Pana Dyrektora, żeby mógł wyjaśnić te kwestie, aczkolwiek muszę 
powiedzieć, bo nie do końca się zgodzę z tym, że tutaj więcej, a tutaj mniej dzieci, bo średnia przez 50 
osób, czy przez 18 jest taka sama. Średnia to średnia. No to patrząc globalnie na powiat, to jest tam 
500 – 600 dzieci i jest tam wyższa średnia.  
 

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Rozumiem, tylko mówię. Zapewne nauczycielom zależy na tym, aby ten wynik z danego przedmiotu 
był jak najwyższy, bo to również świadczy o ich powiedzmy zaangażowaniu, o ich wiedzy, którą 
przekazują uczniom. Każdy się cieszy, ja sam byłem i jeszcze jestem nauczycielem i wiem, że wynik 
ucznia cieszy nauczyciela i wychowawcę. W związku z powyższym, to co uczeń osiągnie jest również 
osiągnięciem nauczyciela, a pośrednio dyrektora, który zarazem kieruje tą jednostką i w całości 
odpowiada za poziom nauczania w szkole. Ja nie mogę kogokolwiek zwalniać z odpowiedzialności za 
te wyniki. No niestety matematyka i procenty są takie, jakie są, no i wynik jest taki jaki jest. Analiza 
sytuacji i wdrożone działania, czy to ewaluacja wewnętrzna w szkole jest to rzeczą, która obliguje 
później dyrektora do wypracowania sobie pewnego sposobu postępowania i wskazania na to, co jest 
dobre oraz tego, co należałoby jeszcze poprawić. Myślę, że taką ewaluację Pan Dyrektor 
przeprowadzi w szkole i przedstawi nam późniejsze wyniki, a po drugie, mam nadzieję, że kolejne 
wyniki egzaminów będą dużo lepsze i jak się spotkamy następnym razem będę mógł Państwu 
przekazać dużo lepsze informacje na ten temat. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo, jeszcze pan radny Karol Dembicki, proszę bardzo. 
 

RADNY KAROL DEMBICKI: 
Mam pytanie do Pana Kierownika odnośnie właśnie zdalnego nauczania. Chodzi mi o to, że jesteśmy 
na początku tego zdalnego nauczania. Wiadomo, że jest pandemia, czy są  prowadzone rozmowy 
tego typu, gdy na przykład będzie za mało nauczycieli, czy mamy już jakieś plan obmyślony, gdy  
w danej szkole po prostu zabraknie nauczycieli i nie będzie miał kto tych lekcji prowadzić. Czy takie 
rozmowy są z dyrektorami prowadzone, jak my ten problem widzimy. 
 

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Panie radny, rozmawialiśmy już na ten temat nie raz, bo faktycznie jest część nauczycieli w każdej 
szkole, którzy przebywają na kwarantannie, czy na zwolnieniu lekarskim z różnych przyczyn. Nie 
mówię, że ktoś jest chory, czy zakażony. Dyrektorzy widzą ten problem i muszą sobie poradzić we 
własnym zakresie. I tutaj no nie widzę możliwości, żeby ewentualnie się przemieszczali nauczyciele 
pomiędzy szkołami, bo tak naprawdę każda szkoła się boryka z tym problemem i wiem, że  zarówno 
Dyrektor z Rydzyny, jaki i z Kaczkowa robią wszystko, żeby te zastępstwa uzupełniać i na razie się to 
udaje. Niektóre zajęcia są ewentualnie odwoływane. Dyrektorzy na razie sobie radzą i żadnych 
problemów nie sygnalizują. Ten problem widzimy i o tym wiemy Panie radny, ale miejmy nadzieję, że 
zastępstwa będą i przedmioty będą realizowane zgodnie z planem.   
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo, jeszcze jakieś pytania? Nie ma, dziękuję. 
 

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej 
analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę 
burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu burmistrza. 

 
BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 
Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713) przedkładam informację o wynikach realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 
przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych za rok 2019. 
Informuję, że oświadczenia majątkowe za rok 2019 złożyło: 

 5 kierowników oraz pracowników Urzędu wydających decyzje w imieniu Burmistrza, 

 2 pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, 

 6 dyrektorów placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych gminy.  
Dodatkowo pierwsze oświadczenie majątkowe na początek zatrudnienia złożyły 3 osoby. 
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 zostały złożone w terminie na ręce Burmistrza w dwóch 
egzemplarzach wraz z kopią zeznania rocznego PIT. Jeden z egzemplarzy został przekazany do Urzędu 
Skarbowego w Lesznie, celem weryfikacji.  
W związku z tym, że Urząd Skarbowy w Lesznie weryfikuje oświadczenia majątkowe do dnia  
30 października br. i na dzień dzisiejszy nie przekazał informacji w tym zakresie, w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych osoby składające 
zostaną wezwane do złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo. 
 

8. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej 
analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713) przedkładam informację o wynikach realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 
przez Radnych Rady Miejskiej Rydzyny za rok 2019. 
Informuję, że oświadczenia majątkowe za rok 2019 złożyło 12 radnych Rady Miejskiej Rydzyny, 
natomiast w związku z wyborami uzupełniającymi radna pani Emilia Kraśner oraz radny pan Julian 
Kruczek złożyli oświadczenia majątkowe na początek kadencji. 
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 zostały złożone na moje ręce w terminie tj. do dnia 31 maja 
2020r. w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania rocznego PIT. Termin składania oświadczeń 
majątkowych został wydłużony przepisami specustawy związanej z pandemią koronawirusa. 
Wszystkie oświadczenia zostały poddane wstępnej analizie, następnie jeden z egzemplarzy został 
przekazany do Urzędu Skarbowego w Lesznie, celem weryfikacji.  
Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady zostały przekazane w terminie 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Pismem z dnia 12 października 2020r. Wojewoda Wielkopolski 
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poinformował o występujących w oświadczeniach brakach, na które zarówno Burmistrz, jak  
i Przewodniczący Rady złożyli stosowne wyjaśnienia na piśmie. 
W związku z tym, że Urząd Skarbowy w Lesznie weryfikuje oświadczenia majątkowe do dnia 30 
października br. i na dzień dzisiejszy nie przekazał informacji w tym zakresie, w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej 
zostaną oni wezwani do złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie. 
 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie 

Rydzyna – druk nr 177. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo przechodzimy już do kolejnego punktu - punktu dziewiątego - podjęcie uchwał 
w sprawie. Pierwszy druk nr 177. Bardzo proszę o uzasadnienie projektu pana Bonifacego 
Skrzypczaka – Kierownika Referatu Organizacyjnego. Bardzo proszę. 
 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, to jest uchwała, która porządkuje można 
powiedzieć stan rzeczy z uwagi na to, że na terenie Młyńskiej Góry w miejscowości Dąbcze powstała 
nowa ulica - ulica Macieja Rataja, którą proponuje się dopisać do obwodu szkolnego w Rydzynie. 
Mamy również w tej sprawie pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. W związku z powyższym proszę 
o przegłosowanie uchwały i włączeniem tej ulicy do obwodu szkolnego Rydzyna. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania do projektu. Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. 
Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, 
że uchwała przyszła jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała przyjmie Nr XXV/176/2020. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

 zmiany Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 178. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, kolejny druk. Szanowni Państwo jeśli chodzi o druk numer 178 odczytam: 
Podstawa prawna, 
§ 1. 1. W związku z wnioskiem radnego Pana Juliana Kruczka z dnia 23.09.2020r. w sprawie wyrażenia 
woli udziału w pracy Komisji powołuje się go do składu Komisji Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej 
Rydzyny. 
2. Wskutek zmiany dokonanej postanowieniem przepisu ust. 1, § 1 ust. 1 i ust. 3 Uchwały Nr 
II/9/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu  
i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny otrzymują kolejno brzmienie: 
„1. Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w liczbie 4 radnych. 
3. Powołuje się do składu Komisji następujących radnych: 
1) Pietrzak Marek – Przewodniczący Komisji  
2) Kraśner Emilia – Członek Komisji 
3) Kruczek Julian – Członek Komisji 
4) Otto Marcin – Członek Komisji”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Pytania? Nie widzę, więc przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie 
przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyszła jednogłośnie 11 głosami za. 
Uchwała przyjmie Nr XXV/177/2020. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk  
nr 179. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę Panie Wiceburmistrzu, projekt na druku numer 179.  
 
WICEBURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA: 
Szanowni Państwo radni, projekt uchwały na druku nr 179 dotyczy wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Tyczy się to działki położonej w miejscowości Nowa Wieś 
o numerze ewidencyjnym 253/6. Do tej pory działka dzierżawiona była przez dotychczasowych 
dzierżawców, którzy zwrócili się do Burmistrza z prośbą o wyrażenie zgody na kolejny okres 
dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Jest to możliwe po zaciągnięciu stosownej 
uchwały i wyrażenia zgody przez Państwa radnych, stąd też stosowna uchwała. Jeżeli są pytania to 
służę odpowiedzią.  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę o zgłoszenia. Nie widzę, więc przychodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki  
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo, informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 11 
głosami za. Uchwała przyjmie Nr XXV/178/2020. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w Kłodzie, pomiędzy linią kolejową nr 271 a drogą ekspresową S5 – druk nr 180. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Wiceburmistrzu projekt uchwały na  druk 180. Bardzo proszę. 
 
WICEBURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA: 
Projekt uchwały na druku nr 180 dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłodzie pomiędzy linią kolejową nr 271 a drogą 
ekspresową S5. Są to tereny, które w Studium przeznaczone są pod działalność przemysłową i 
usługową. Tereny położone za przejazdem kolejowym po prawej i po lewej stronie jadąc w kierunku 
Tarnowej Łąki, aż do linii drogi ekspresowej S5. Na dzień dzisiejszy są to tereny, które przeznaczone 
są między innymi pod firmę Agro – Rydzyna. Po rozmowach i prośbach tej firmy, która zakupiła część 
nieruchomości położonych po prawej stronie, jadąc w kierunku na Tarnową Łąkę i zwróciła się do 
Gminy Rydzyna o rozpoczęcie procedury planistycznej oraz wywołania tej uchwały, aby sporządzić 
plan miejscowy, żeby w przyszłości firma miała możliwość rozwoju i stworzenia nowych miejsc pracy. 
Stąd prośba do Państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały, która daje możliwość rozpoczęcia 
całej procedury związanej z przygotowaniem projektu, a na końcu uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie ma. Panie Burmistrzu dziękuję bardzo. Przychodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Informuję Wysoką 
Radę, że uchwała przyszła jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała przyjmie Nr XXV/179/2020. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

 określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 181. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Teraz projekty przygotowane przez pana Skarbnika. Najpierw rozpoczynamy od druku numer 181.  
 
SKARBNIK MIASTA I GMINY WOJCIECH ANTONIAK: 
Szanowni Państwo radni, Szanowni goście, mamy dwa projekty uchwał o podatkach lokalnych. Jak co 
roku w październiku zajmujemy się tematami podatkowymi na rok następny. Szczególnie ten druk 
numer 181 był przedmiotem prac komisji branżowych Wysokiej Rady. W skrócie tylko powiem, że 
zarówno druk numer 181 czyli stawki podatku od nieruchomości, jak również druk numer 182, czyli 
stawki podatku od środków transportowych, wzrastają o wskaźnik ministerialny.  Minister określił, że 
stawki w stosunku do roku bieżącego wzrosną o 3,9% i taki wzrost proponujemy.  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Proszę, czy są jakieś pytania. Nie widzę, zamykam zatem 
dyskusję i przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Dziękuję bardzo. Informuje Wysoką Radę, że uchwała na druku numer 181 przeszła jednogłośnie 11 
głosami za. Uchwała przyjmie Nr XXV/180/2020. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

 określenia stawek podatku od środków transportowych – druk nr 182. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Pan Skarbnik już omówił uchwałę na druku nr 182, więc też zwyczajowo zapytam, czy są jakieś 
pytania? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki  
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyszła jednogłośnie 11 
głosami za. Uchwała przyjmie Nr XXV/181/2020. 
 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

 zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 183. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Skarbniku druk nr 183. 
 
SKARBNIK MIASTA I GMINY WOJCIECH ANTONIAK: 

Szanowni Państwo druk nr 183 nie był przedmiotem pracy komisji,  dlatego też go szeroko omówię. 
Nie jest to może kwotowo duża zmiana, ale jest w wielu pozycjach zmieniana. Wynika to z tego, że 
jesteśmy po analizie z Państwem radnymi informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, 
także w niektórych stawkach podatków mamy większe wartości, a w niektórych mniejsze. 
Uporządkowaliśmy stronę dochodową jak również wydatkową. W miesiącu wrześniu odbyły się 
zebrania w sołectwach, dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2021. Ale przy okazji niektóre sołectwa 
zmieniały w związku z tak zwanym covidem realizację imprez kulturalno-oświatowych i przeznaczenie 
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tych środków. W związku z tym jest również zmiana tego załącznika o funduszu sołeckim. W skrócie 
postaram się omówić wszystkie te zmiany. 
W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów 

o kwotę 376.947,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 

- Zwiększenie dochodów o kwotę 330.696,00 złotych z tytułu dokonania korekty wpływów  
z podatków lokalnych, w związku z wykonaniem ich w I półroczu oraz zmiany wysokości 
przypisów w poszczególnych tytułach zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

- Zwiększenie dochodów o kwotę 52.749,90 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie 
grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 w ramach projektu „STOP COID-19. Bezpieczne systemy społeczne  
w Wielkopolsce”. Projekt będzie realizowany przez MGOPS w Rydzynie, 

- Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.050,00 zł do kwoty 100.440,00 złotych w związku  
z rozliczeniem wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 
Prezydenta RP w 2020 r., 

- Zmniejszenie dochodów (801-80153-2010) o kwotę 1.104,89 zł do kwoty 101.834,81 złotych 
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie  wydatków 

o kwotę 376.947,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

- Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 38.000,00 zł (z czego f. Sołecki 

28.000,00 zł) na zadanie pn.: „Budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie” – dotyczy zmiany 

funduszu sołeckiego w m. Kłoda, 

- Zmniejszenie wydatków o kwotę 18 tys. zł do kwoty 0,00 złotych na zadanie pn.: „Budowa 
wiaty za przedszkolem w Kłodzie” – dotyczy zmiany funduszu sołeckiego w m. Kłoda, 

- Zwiększenie wydatków o kwotę 58.611,00 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie 
grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne  
w Wielkopolsce”. Projekt będzie realizowany przez MGOPS w Rydzynie, 

- Zwiększenie wydatków (801-80104-2310) o kwotę 100 tys. zł. do kwoty 800 tys. zł na dotacje 
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy 
jst, (z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli w ościennych gminach), 

- Zwiększenie wydatków (801-80104-2540) w kwocie 10.000,00 zł do kwoty 510.000,00 złotych 
dotyczy nakładów dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rydzyna 
realizujących zadania związane z wychowaniem przedszkolnym, 

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załączniki Nr 3,4,5,7 i 10 (fundusz sołecki) 

do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr od 3 do 7 do niniejszej uchwały. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. Radna Grażyna Dembicka.  
 
RADNA GRAŻYNA DEMBICKA: 
Ja mam takie pytanie jeśli można. Jaki jest koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu? Jak to 
jest wyliczane? 
 
SKARBNIK MIASTA I GMINY WOJCIECH ANTONIAK: 

Kwota jest wyliczana na początku roku, a następnie potem bodajże w miesiącu październiku jest 
aktualizowana. Jesteśmy właśnie w trakcie takiej aktualizacji. Jaki jest to koszt co do złotówki to 
przekażę pani radnej telefonicznie, ale będzie on różnie w różnych gminach wyglądał i będzie gdzieś 
na poziomie około 6,000 zł. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Tak, dziękuję bardzo, czy jeszcze jakieś pytania? Ja Panie Skarbniku zadałem pytanie na poprzedniej 
Sesji lub  komisji, ale tylko powtórzę. Pan Skarbnik mówił, że będzie kontrola w przedszkolu z Urzędu, 
bo wiadomo, że są to pieniądze z budżetu gminy. Czy takie kontrole będą się odbywały  lub się 
odbyły. Jeżeli tak, to jakie były ich wyniki? 
 
SKARBNIK MIASTA I GMINY WOJCIECH ANTONIAK: 

Chcemy przeprowadzić kontrolę w ramach audytu wewnętrznego, który miał już się odbyć  
w miesiącu październiku. Taki audyt miał się odbyć właśnie w Przedszkolu Niepublicznym  
w Maruszewie, ale ze względu na problemy zdrowotne audytora kontrola nie odbyła się. 
Najprawdopodobniej odbędzie się w miesiącu listopadzie. Na pewno w tym roku taką informację 
przedstawimy, jeśli taka będzie wola Rady i udzielimy informacji na komisji.  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dobrze dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma to przechodzimy do głosowania nad 
projektem uchwały na druku numer 183. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przyszła jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 
przyjmie Nr XXV/182/2020. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

 zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 

ze zmianami – druk nr 184. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Ostatni druk nr 184. Bardzo proszę Panie Skarbniku.  
 
SKARBNIK MIASTA I GMINY WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt na druku 184 dotyczy korekty załącznika  
w zakresie przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej polegającej na: 

 zwiększeniu nakładów w 2021 roku o 372.836,00 złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: 
„Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez gminę Rydzyna do realizacji 
Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”. 

 zmniejszeniu nakładów w 2021 roku o 800 tys. złotych do kwoty 2 mln 300 tys. złotych na 
przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”  
w związku z rozstrzygnięciem przetargowym. 

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w celu wyeliminowania niespójności w związku  
z uchwałą Nr 24/1086/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 
października 2020 r., gdzie stwierdzono, że uchwała Nr XXIV/174/2020 RMR z dnia 22.09.2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zm., 
gdzie wskazano, że uchwała została podjęta z naruszeniem zasad spójności. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo, czy są pytania do tego projektu. Nie widzę. Jeżeli nie ma to przechodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję 
Wysoką Radę, że uchwała na druku numer 184 przeszła jednogłośnie 11 głosami za. Uchwała 
przyjmie Nr XXV/183/2020. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
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10. Przyjęcie interpelacji radnych. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Zakończyliśmy punkt dotyczący podjęcie uchwał. Przechodzimy do punkty 10. Do dnia dzisiejszego 
wpłynęły dwie interpelacje. Bardzo proszę  Wiceprzewodniczącego Rady o zabranie głosu. 
Interpelacje odczyta Wiceprzewodniczący Rady Marcin Urbanowicz.  
 
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

1. Interpelacja do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna pana Kornela Malcherka. interpelacja  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku przestrzeni publicznej. Proszę o montaż 
dwóch lamp ulicznych w miejscowości Robczysko. Lampy miałyby się znajdować: pierwsza 
między posesją 21 a posesją nr 22, druga między posesją 1 a posesją nr 2. Mieszkańcy 
Robczyska już od kilku lat proszą o tą inwestycję. Brak oświetlenia na tych odcinkach zagraża 
ich bezpieczeństwo i jest szczególnie uciążliwe w okresie zimowym dla dzieci, które muszą 
dotrzeć w godzinach porannych oraz wrócić w późnych godzinach popołudniowych ze szkół. 
Podpisana Radna Rady Miejskiej Rydzyny Emilia Kraśner. Załączniki graficzne są dołączone.  

2. Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny, proszę o przedłużenie na ręce Burmistrza Miasta  
i Gminy Rydzyna pana Kornela Malcherka następujących interpelacji:  

 Obserwuję niebezpieczne sytuacje podczas przejazdu i odjazdu uczniów Szkoły 
Podstawowej przy ulicy Zamkowej. Interpeluję, aby dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dzieci, autobus szkolny zatrzymał się przy parkingu znajdującym się za szkołą.  

 Naprawy nawierzchni Rynku - luźna oraz ruchoma kostka brukowa.  

 Doprowadzenie ulicy Konstytucji 3 Maja do stanu bezpiecznego komfortowego  
i spokojnego przejazdu.  

 Większego zaangażowania osoby powołanej, która wraz z służbami mundurowymi, 
na podstawie artykułu 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony 
Środowiska będzie dokonywać kontroli domowych palenisk pod względem spalania 
odpadów komunalnych. Stop smog! Z wyrazami szacunku Radny Rady Miejskiej 
Rydzyny Piotr Patek  

 

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu punkt kolejny, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej Sesji.  
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KORNEL MALCHEREK: 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo - odpowiedzi zgłoszone na poprzedniej Sesji 
zostały udzielone na piśmie. Dziękuję bardzo. 

 

12. Zapytania i wolne głosy. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję serdecznie. Przychodzimy do punktu 12 – zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę  
o zgłoszenia. Bardzo proszę pani radna Grażyna Dembicka. 
 
RADNA GRAŻYNA DEMBICKA: 
(radna odczytała wniosek) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, na posiedzeniu w dniu 29 września 
2020 roku Zarząd w związku z zakazem organizowania masowych imprez kulturalnych postanowił 
środki przeznaczone dla Samorządu Mieszkańców przeznaczyć na utwardzenie nawierzchni przy 
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mogiłach i pomniku rozstrzelanych mieszkańców Rydzyny na Cmentarzu Parafialnym w Rydzynie. 
Wiadomo, że są to małe środki, ale jak mówi powiedzenie “od mała do wiela”, będzie to jakiś 
początek kosztów z tym związanych. Podpisane. Z poważaniem Przewodnicząca Samorządu 
Mieszkańców - Grażyna Dembicka, jak również wypisani wszyscy członkowie, którzy byli obecni na 
posiedzeniu Zarządu. Chciałam dodać, że na posiedzenie Zarządu był zaproszony Pan Burmistrz, ale  
w tym czasie coś się w szkołach odbywało i nie mógł być obecny, ale był Pan Skarbnik, z którym o tym 
rozmawialiśmy, ażeby to było jakoś utwierdzone. Postanowiliśmy to przedstawić na piśmie. Dziękuję 
bardzo. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 
(Odczytał dwie petycje) 

 

1. Petycja do Burmistrza Miasta I Gminy Rydzyna. Na podstawie artykułu 2 ustawy 11 
lipca 2014 roku o petycjach w my niżej podpisani mieszkańcy ulicy Konstytucji 3 Maja 
w Rydzynie wnosimy o przebudowę chodnika po lewej stronie ulicy, idąc od Rynku. 
Stan chodnika jest w złym stanie. Jest pozapadany, krzywy, ma ubytki. Psuje to  
wizerunek zabytkowej części Rydzyny I stwarza możliwość powstania urazów. 
Prosimy o budowę nowego chodnika oraz podanie przypuszczalnego terminu jego 
wykonania lub uzasadnienie odmowy. Podpisani mieszkańcy ulicy Konstytucji 3 Maja. 

2. Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Kornela Malcherka. Mieszkańcy ulicy 
Konstytucji 3 Maja zwracają się z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego 
kanalizacji sanitarnej, ponieważ bardzo często wydobywa się z niej cuchnący zapach. 
Ponadto są sytuacje, kiedy gazy cofają się do domów, co powoduje nieprzyjemny 
zapach w domu oraz szkodzi zdrowiu, gdyż owy jest szkodliwy. Prosimy o udzielenie 
informacji, kiedy będzie przeprowadzona kontrola techniczna oraz jakie są plany 
dalszego działania. Czy będzie naprawa kanalizacji, czy wymiana na nową? Zwracamy 
się z prośbą o podanie przewidzianego czasu rozpoczęcia prac lub uzasadnienie 
odmowy wszczęcia prac. Podpisani mieszkańcy ulicy Konstytucji 3 Maja. 

 

RADNY PIOTR PATEK: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo rozpocznę od tego, że jest potrzeba żeby 
zostały wyrównane lub uzupełnione tłuczniem – ulica Ferrariego, ulica Czarnieckiego i ulica 
Łopuszańskiego. Wiadomo, że ulica Ferrariego, jest prawie cała zrobiona, ale ten kawałek wymaga 
wyrównania. Na ulicy Czarnieckiego i Łopuszańskiego nierówności wypełniane były ostatnio 
tłuczniem. Teraz chciałbym przyjść do spraw, które złożyłem w interpelacjach. Chciałbym się kilka 
spraw dopytać i dowiedzieć. Interpolowałem  kolejny raz, nie wiem, który już rok z kolei w sprawie 
ścieżki pieszo-rowerowej Kłoda – Kaczkowo. Ale chodzi mi o najgorszy jej odcinek to jest między 
Augustowem a rondem w miejscowości Kaczkowo. Dostałem pismo wysłane do Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich i tutaj mam datę 29 września. Dzisiaj mamy 27 października i mam takie 
pytanie, czy jakakolwiek odpowiedź przyszła? Jeżeli tak, to kiedy zostaną jakiekolwiek podjęte pracę  
w tej sprawie, na tym odcinku ścieżki. Druga sprawa - chodzi mi o materiały promocyjne naszego 
miasta i w ogóle o promocję miasta. Dostałem, praktycznie można powiedzieć, wyczerpującą 
odpowiedź, ale jeszcze chciałbym dopytać o kilka spraw. Zajrzałem na naszą nową stronę, 
przeczytałem, faktycznie jest ładny opis naszego miasta, zdjęcia ładnie pokazują nasze miasto. Jest 
pokazany nawet, jeżeli wszyscy byli na tej stronie i oglądali zakładkę o zabytkach, zbór i jego środek, 
bo tak z zewnątrz, to nie za bardzo to wygląda, bo sami wiemy jak. I właśnie o to mi chodzi,  na 
zdjęciach pokazany jest środek budynku i jego potencjał, co można tam zrobić. Szkoda tego budynku. 
Jeszcze chciałbym dodać, że w tym okresie międzysesyjnym pozwoliłem sobie i myślałem, że podam 
tu taką miłą wiadomość, że gdzieś tam jakieś pieniądze pozyskano i może będą na powstrzymanie 
kruszenia cegły w elewacji budynku. No ale niestety, przy wejściu do zboru wisi tablica, która jest 
obecnie bardzo wyblaknięta, ale wisi tam, że wspólnie został zrobiony dach i osuszone chyba 
fundamenty, przy współpracy z Fundacją polsko-niemiecką. Zadzwoniłem tam i rozmawiałem  
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z panem, który w tych sprawach jest kompetentny. No i niestety od kilku lat nie finansują takich 
dużych przedsięwzięć. Były na to pieniądze, ale powiedział, że od kilku lat takich dużych środków nie 
mają na to, żeby dofinansować, czy pomóc w remoncie.  
Następna sprawa, chcę wrócić do spraw promocji. Mam takie pytanie, czy my mamy takie rozkładane 
mapy, takie coś, że ja mogę sobie przyjść i sobie wziąć. My mamy wszystko na stronie internetowej,  
a ja jestem na przykład w Rydzynie, idę sobie i mi się rozładuje komórka.  Chodziło o takie coś, tylko  
o naszych najważniejszych zabytkach w Rydzynie: Trójca, Rynek, Zamek. Następna sprawa 
najważniejsza, wchodzę na pocztę i tak się ucieszyłem. Mówię sobie wreszcie radny Patek tyle razy 
zabierał głos i o tym mówił. Jest to co chcę proszę Państwa - magnes naszego miasta. Ja mam jeden, 
bo tam jest na poczcie wybór i pytam się tych pań, czy to z Urzędu i działu promocji te magnesy,  
a panie powiedziały, że nie, że to jest ich własna inicjatywa, żeby promować nasze miasto. I tak 
zaczęliśmy o tym rozmawiać. Ja się pytam, czy my mamy takie materiały pisane dajmy, np. broszurki, 
jakiekolwiek magnesy, mapy, gdzie ja mogę wejść i to otrzymać. I to co ja kiedyś mówiłem, takie jak  
w informacji turystycznej gdziekolwiek się wejdzie, leżą te mapy, z których po prostu wydziera się 
mapę z najważniejszymi punktami, co można zwiedzać. Czy jest takie coś, bo ja tak jeszcze spojrzałem 
w sprawy finansowania promocji i jest na ten cel zabezpieczona kwota 50 000 na cały rok 2020. Jak 
chcemy promować Rydzynę, to mówiłem, że jest odcinek programu Zakochaj się w Polsce, jest film  
o Rydzynie - Polska z góry. Film o Rydzynie może być np. załącznikiem na stronie. Takie proste rzecz,  
które możemy zrobić. To promocja miasta powinna z takimi rzeczami występować. Ja już tak 
myślałem i czekałem, bo każdy mi powie – ty tylko zarzucasz, a nie zaproponujesz. Dlaczego Rydzyna 
nie uczestniczy w Nocy Muzeów na przykład? Proste przedsięwzięcie, ogłaszamy, że Rydzyna zgłasza 
taką chęć. Rozmawiamy z panem dyrektorem, który  jest na tyle elastyczny, że na pewno by się 
zgodził na nocne zwiedzanie zamku i parku. Następna sprawa ławeczka na przykład Łopuszańskiego, 
można też zrobić ławeczkę pierwszego właściciela miasta Jana z Czerniny. Naprawdę dużo takich 
rzeczy, którymi można promować nasze miasto. Jeszcze mam kilka propozycji, ja deklaruję, że 
możemy się spotkać i porozmawiać, mogę coś doradzić i jeszcze raz chcę powtórzyć, bo ostatnio ktoś 
mi powiedział, że ja chcę z Rydzyny zrobić Kraków - nie chcę z Rydzyny zrobić żadnego miasta 
Krakowa, tylko naprawdę temu miastu to się należy i w takim małym miasteczku jak Rydzyna, które 
ma tak bogatą historię, że możemy się nią tylko chwalić. Na razie dziękuję i liczę na konkretną 
odpowiedź, że pan Burmistrz powie mi, że są takie materiały fizyczne, a nie tylko elektroniczne. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Dziękuję bardzo i bardzo proszę o ustosunkowanie się Pana Burmistrza.  
Panie Burmistrzu jeszcze ja, przed Sesją rozmawiałem z Panem Wiceburmistrzem, że mieszkańcy 
zgłaszają się w sprawie światłowodu, który oczywiście wykonuje prywatna firma, ale zdarzają się 
takie sytuacje, że w pewnych lokalizacjach i to nie tylko w Nowej Wsi, ale również na Osiedlu Rydzyna 
2000, że niektóre nieruchomości są omijane. Mieszkańcy nawet sami zgłaszali się do tej firmy, ale 
firma rozkłada ręce, że taki jest projekt i tak zostało to zrobione. Jest prośba, aby wysłać pismo takie 
urzędowe w tej sprawie. Wtedy będziemy również mogli mieszkańcom przekazać informację, w 
którym kierunku to pójdzie i czy w ogóle jest taka możliwość.  
 

BURMISTRZ KORNEL MALCHEREK: 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeżeli jest taka wola Pani Przewodniczącej Samorządu 
Mieszkańców, to jak najbardziej. Był Pan Skarbnik na spotkaniu i ja powiem tak, mieliśmy złożony 
wniosek do Pana Wojewody o dofinansowanie, tak jak na Kłodzie, odnowienia nagrobków. Pilotował 
to jeszcze Pan Sekretarz Szargan, ale z tego co się orientuję, zostały okrojone środki w Urzędzie 
Wojewódzkim i nie otrzymaliśmy takiego dofinansowania. Na petycje odpowiemy na piśmie. Jeśli 
chodzi o drogi Ferrariego, Czarnieckiego, Łopuszańskiego to ja na ostatniej Sesji mówiłem, że wniosek 
na dofinansowanie został złożony, ocena formalna przeszła pozytywnie. Od pana Wojewody wnioski 
zostały przekazane do pana Premiera. Czekamy na decyzję. Mam nadzieję że będzie pozytywna.  
A jeżeli chodzi o obecny stan na pewno puścimy równiarkę, ja sprawdzę czy mamy tłuczeń, aby tam 
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w tych miejscach najbardziej newralgicznych to wysypać. No i ścieżka pieszo-rowerowa Kłoda - 
Kaczkowo (rondo) - jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jeżeli ją otrzymamy na pewno panie radny 
poinformujemy pana. Materiały promocyjne – magnesy. Nie mamy takich magnesów, ale mamy 
torby, albumy, długopisy, smycze, kubki, opaski (nawet mam taką opaskę i ją noszę z napisem 
Rydzyna). Mamy również piękny napis Rydzyna, którego inicjatorem była pani Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Mamy też ładny napis Dąbcze, którego inicjatorem był pan Sołtys Wleklik. No ja 
powiem tak, bo pan tutaj wspomniałem o tej nocy muzeów, mogę porozmawiać z panem 
Dyrektorem Zamku, jak na moje nasza współpraca z Zamkiem układa się bardzo dobrze, mamy 
wspólne inicjatywy, takie jak: Piknik Militarny, czy Rajd Samochodów Zabytkowych, który się niestety 
nie odbył ze względu na pandemię. Ale jak najbardziej możemy o tym rozmawiać.  Co do 
światłowodu, niejednokrotnie również mieszkańcy zwracali się do mnie z tym tematem np. z ul. 
Kościuszki, czy z innych miejscowości. Panie Przewodniczący wyślemy pismo i mam nadzieję, że 
sytuacja się tutaj wyjaśni. Poinformujemy Pana Przewodniczącego o uzyskanej odpowiedzi. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Chodzi o to, żeby wyłącznie wysłać pismo, aby ktoś nam nie zarzucił, że Urząd będzie się zajmował 
prywatną inwestycją, prywatnej firmy. Chodzi przede wszystkim o te osoby które 2 lata temu były na 
spotkaniach i podpisywał listy intencyjne zgadzając się na te światłowody. Okazuje się, że o nich 
zapomniano i ani z podwykonawcą, ani z tą firmą nie można się skontaktować i uzyskać jakichkolwiek 
informacji. Dlatego może na urzędowe pismo odpiszą i wtedy będziemy mogli naszym mieszkańcom 
przekazać te informacje.  
Dziękujemy, dobrze Szanowni Państwo, czy jakieś pytanie jeszcze? Nie ma. Ostatnia informacja  
w punkcie 12. Ósmego października, czyli już po śmierci świętej pamięci pana Wacława Mroza na 
moje ręce wpłynął wniosek o nadanie mu tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna pośmiertnie. 
Uzasadnienia nie będę czytał, ale chciałbym żebyście państwo dosłownie na chwileczkę pozostali po 
zamknięciu Sesji, na takie krótkie spotkanie robocze. Dobrze, nie ma pytań? 
 

13. Zakończenie obrad Sesji. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
Tak więc, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXV Sesję Rady Miejskiej – dziękuję. 
 
Protokół sporządziła: 

PATRYCJA WDOWIAK 

 
        Przewodniczący Rady  

   /-/ Roman Skiba 


