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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XXVI/2020 

z XXVI Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się w dniu 24 listopada 2020r.  

Obrady rozpoczęto 24 listopada 2020r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:51 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków. 

Obecni: 

1. Grażyna Dembicka 

2. Karol Dembicki 

3. Agnieszka Kasprowiak 

4. Emilia Kraśner 

5. Julian Kruczek  

6. Radosław Kulus 

7. Jan Nawrotkiewicz 

8. Marcin Otto 

9. Piotr Patek 

10. Marcin Pierzchała 

11. Marek Pietrzak 

12. Krystyna Rypińska 

13. Roman Skiba 

14. Leszek Skrobała 

15. Marcin Urbanowicz 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Otwieram XXVI Sesję Rady Miejskiej. Sprawdzamy 
kworum. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie Sesja trochę nietypowa, ponieważ po raz pierwszy 
będziemy również korzystać z tabletów, które otrzymaliście. Proszę o naciśnięcie przycisku kworum, 
po lewej stronie od dołu, przycisk kworum. Wszyscy nacisnęli? Tak, zgadza się. Dobrze. Szanowni 
Państwo, skład rady liczy 15 radnych. W dniu dzisiejszym uczestniczy 12 radnych, co stanowi 
wymagane kworum, przy którym Rada Miejska może prawomocnie podejmować uchwały. Witam 
serdecznie radnych Rady Miejskiej, witam Pana Burmistrza Kornela Malcherka wraz z jego 
współpracownikami: Panem Wiceburmistrzem Łukaszem Bartkowiakiem, Panem Skarbnikiem 
Wojciechem Antoniakiem. Jest z nami Pan Kierownik Referatu Organizacyjnego Bonifacy Skrzypczak. 
Witamy serdecznie radcę prawnego Pana Krzysztofa Pietrzaka. Witam serdecznie Panią Patrycję 
Wdowiak. Jest z nami Pan Łukasz Tatarka, który będzie dzisiaj nadzorował ze strony administratora, 
właśnie program e-sesja, który po raz pierwszy jest na naszej Radzie. Jest również z nami Łukasz 
Wojciechowski, redaktor naczelny rydzyna24 oraz Pan Sławomir Zygner z Rydzyńskiego Ośrodka 
Kultury. 

2. Przyjęcie porządku obrad 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, odczytam w tej chwili porządek obrad, który otrzymaliście Państwo wraz  
z zaproszeniem. Zanim odczytam, Szanowni Państwo, krótka informacja. Jeżeli ktokolwiek z radnych 
będzie miał jakieś problemy techniczne, uwagi, to proszę informować, będziemy robić techniczną 
przerwę, żeby można było wszystko oczywiście tutaj ogarnąć. Jest to po raz pierwszy więc myślę, że 
każdy będzie wyrozumiały. A więc tak: 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Malwowa w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 185, 

 przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2021 rok – druk nr 186, 

 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Rydzyna – druk nr 187, 

 nadania nazwy „ULICA IGLASTA” drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 

188, 

 przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dąbcze, Kłoda i Tarnowa Łąka – druk nr 189, 

 zmiany Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 października 

2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – 

druk nr 190, 

 zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 191, 

 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 192, 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części 

obrębu Nowa Wieś – druk nr 193. 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

9. Zapytania i wolne głosy. 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

 

I Szanowni Państwo jeśli chodzi o druk 193, ten druk proszę wykreślić. Otrzymałem wniosek od Pana 
Burmistrza, który uzasadnił w ten sposób, że: "powodem wycofania uchwały jest zmiana ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie obowiązków wprowadzania jako 
załącznika do uchwały danych przestrzennych utworzonych dla miejscowego planu. Na dzień 
dzisiejszy występują problemy techniczne związane z wygenerowaniem powyższych danych 
przestrzennych”. Czyli proszę wycofać ten druk 193. Czy Państwo macie jakieś pytania? Dobrze, jeżeli 
nie ma żadnych zgłoszeń, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. I teraz głosowanie. 
Szanowni Państwo widzicie, że pojawiły się: „za", "przeciw", "wstrzymuję się”. Będzie tak długo ta 
informacja widniała, aż nie dokonacie wyboru. I teraz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 
proponowanego porządku obrad? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję bardzo. Nie mamy wyświetlone? O jest. I tak jak Państwo widzicie, również na swoich 
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tabletach, ja to widzę, że za było 12, przeciw 0, wstrzymuję się 0, a więc dzisiejsza Sesja będzie 
prowadzona według przedstawionego przeze mnie porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu 3: przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji. Tak jak Państwo wiecie, zwyczajowo 
był wyłożony w Biurze Rady. Jako Przewodniczący nie wnoszę zastrzeżeń. Proponuje go przyjąć bez 
odczytywania. I teraz sekundka. Tak jak Państwo widzicie, przeszliśmy do punktu 3, jest podkreślony 
na szaro. Kto nie był na szkoleniu, więc od razu tak będę starał się tutaj też na bieżąco mówić. Dobrze. 
A więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję 
bardzo. Informuję Wysoką Radę, że 12 było za przyjęciem protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej. 
Dziękuję. Zawsze Szanowni Państwo możecie zobaczyć na swoich tabletach wyniki głosowania, 
można w to wejść i sobie sprawdzić, można się cofnąć do punktu.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Przechodzimy do punktu 4: moja informacja, jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności  
w okresie międzysesyjnym. Informacja dotyczy okresu między XXV a XXVI Sesją Rady Miejskiej. 
Szanowni Państwo, chyba po raz pierwszy tak się zdarzyło, że w związku z pandemią Covid-19, jako 
Przewodniczący, tych wydarzeń, w których reprezentuję Państwa, nie było tak wiele. Tak naprawdę 
nie odbyły się wcale. Związane jest to oczywiście z odwołaniem wszelkich imprez. Ale oczywiście 
skupiam się na bieżącej pracy i jako Przewodniczący Rady i Państwa reprezentuję oczywiście czy to na 
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forum urzędu, czy zdalnie, czy przez telefon. 20 listopada odbyłem spotkanie robocze w Urzędzie 
Miasta dotyczące między innymi sytuacji bieżącej gminy oraz omówiliśmy zasady przeprowadzenia 
szkolenia, które odbyło się dzisiaj i dotyczyło udziału radnych w Sesji zdalnej. Obecni na spotkaniu byli 
Wiceburmistrz, Skarbnik oraz Kierownik Referatu. W dniu wczorajszym przeprowadziłem obrady 
komisji wspólnej przed dzisiejszą Sesji. I oczywiście tak jak zwyczajowo, wraz z pracownikami Urzędu 
ustaliłem porządek dzisiejszej Sesji i dokonałem wstępnej oceny poszczególnych uchwał. Również 
przygotowałem Państwu zaproszenia na dzisiejszą Sesję. Czy są jakieś pytania? I też, jeżeli Państwo 
będziecie mieli jakieś pytania, głosowanie, wtedy wyskakuje informacja o zebranie głosu, czy to 
formalny wniosek czy ad vocem, jeżeli ktoś chciałby do wypowiedzi poprzednika lub po prostu zwykłe 
zgłoszenie. Nie ma. Dobrze. To przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 5.  

5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, 

zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Burmistrzu bardzo proszę.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. 
Składam je za okres międzysesyjny od dnia 27 października do dnia 24 listopada. W zakresie spraw 
gospodarczych: trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy kardynała Wyszyńskiego w Rydzynie, 
prace wykonuje firma budowlana Pana Matuszaka spółka jawna, na kwotę około 250 000 złotych 
oraz na ulicy Wyspiańskiego, Kossaka w Rydzynie na kwotę około 600 000 złotych, gdzie prace 
wykonuje firma Vipro sp. z o.o. z Leszna. Za zakres prac wynikających z obu umów gmina otrzyma 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Zakończono i odebrano do końca prace drogowe podczas przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w miejscowościach: Dąbcze, Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Moraczewo, Rojęczyn, 
Tarnowa Łąka oraz przy budowie parkingu przy świetlicy w Rojęczynie. W dniu 20 listopada br. 
otrzymaliśmy dobrą informację dla Gminy Rydzyna. Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że 
wniosek na przebudowę ulic: Łopuszańskiego i Czarnieckiego w Rydzynie ma szansę na 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania to ponad 1,4 mln złotych, 
całość prac ok. 2,8 mln złotych. Czekamy na zatwierdzenie listy przez Premiera. W przypadku realizacji 
tej inwestycji dokończona zostanie ze środków Gminy przebudowa ul. Ferrariego i Kilińskiego na 
Osiedlu Młyńska Góra. W dniu 30 listopada wykonawca firma Drogbud Gostyń Sp. z o.o. wchodzi na 
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kłoda, która jest dofinansowana ze środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W zakresie spraw społecznych: w dniu 13 listopada złożyłem Radzie Miejskiej 
Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy na 2021 oraz 
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029 celem zaopiniowania. 
Nad projektem budżetu, tak jak i nad Wieloletnią Prognozą Finansową będziemy dyskutować w dniu 
2 grudnia z Wysoką Radą oczywiście. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń. Panie Burmistrzu nie ma zgłoszeń, więc 
dziękuję bardzo. Też Szanowni Państwo, tak jak radnym mówiłem przed chwileczką, będzie to 
dwutorowo. Oczywiście, jeżeli będzie już Sesja zdalna, wtedy trzeba nadusić przycisk dyskusja, zgłosić 
się i tutaj będę widział poszczególne osoby, które się zgłaszają. I wtedy można po prostu zabrać głos. 
Udzielę głosu po kolei według zgłoszeń. Tutaj będzie to w ten sposób, że też proszę zgłaszać się do 
dyskusji i wtedy podchodzimy do mikrofonu, żeby już sobie utrwalić ten proces przed e-sesją.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Przechodzimy  już do punktu 6: podjęcie uchwał w sprawie.  

 rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Malwowa w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 185. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Najpierw bardzo proszę pana Wiceburmistrza o przedstawienie projektu  na druku 185.  

WICEBURMISTRZ MiG RYDZYNA ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Uchwała dotyczy rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy 
Malwowej. W związku z tym, że dokonano kolejnego podziału w tym rejonie, nowi mieszkańcy 
chcieliby się zameldować. Ulicę Malwową poszerzamy o działkę o numerze 69/23, zgodnie  
z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. Stąd też prośba o podjęcie stosownej uchwały, aby 
to rozszerzenie, miało miejsce.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Czy zgłoszenia? Ja będę tak dwutorowo. Widzę, że nie ma zgłoszeń, 
więc rozumiem że przechodzimy do głosowania. Tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu 
uchwały na druku nr  185 proszę o podniesienie ręki i naciśnięciu przycisku. Dobrze jeszcze chwilę. Na 
razie zagłosowały 3 osoby. Nie, przepraszam 3 osoby nie zagłosowały. Tak już jest, jeszcze Marcin 
tylko. Super. Myślę, że już wszystko się udało. A więc informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła 
jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVI/184/2020.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

 przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi     

   oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok – druk nr  

   186. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Przechodzimy do druku numer 186. Również Panie Burmistrzu, bardzo proszę 
o przedstawienie.  
 

WICEBURMISTRZ MiG RYDZYNA ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Projekt uchwały na druku 186 dotyczy przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rydzyna  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2021 rok. Jak co roku, aby mieć możliwość realizacji konkursów i wsparcia dla organizacji 
pozarządowych, w naszym przypadku przede wszystkim organizacji w zakresie stowarzyszeń 
sportowych, jest potrzeba przyjęcia stosownej uchwały, na podstawie której będzie można rozpisać 
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konkursy. Można powiedzieć, że ten projekt uchwały, to co też Państwu wczoraj wyjaśnialiśmy, jest 
identyczny do tego, co ma miejsce w roku obecnym. Przepisy prawa w tym zakresie się nie zmieniały 
w ostatnich 12 miesiącach. Stąd też zapisy tego programu są, można powiedzieć, identyczne.  
W ramach konsultacji społecznych przed przyjęciem tego programu, nie zostały złożone żadne wnioski 
i uwagi żadnych stowarzyszeń, czy też osób fizycznych. Prośba do Państwa radnych  
o podjęcie stosownej uchwały.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Jest, już patrzę, że zgłosił się pan radny Karol Dembicki. Udzielam głosu, bardzo 
proszę. Można podejść tutaj do tego mikrofonu.  
 

RADNY KAROL DEMBICKI: 

 

Panie Burmistrzu, a na terenie naszej gminy ile mamy klubów sportowych?  
 

WICEBURMISTRZ MiG RYDZYNA ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest dokładnie tych klubów sportowych. Natomiast te, które 
korzystały do tej pory ze wsparcia, bodajże w 2020 roku to było 8 klubów sportowych związanych 
 z piłką nożną, z koszykówką, z taekwondo, z tenisem stołowym oraz Pit Bike i R-team w zakresie 
kolarstwa. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zakończyłem dyskusję, nie widzę więcej zgłoszeń. A więc przechodzimy do 
głosowania. Jesteśmy gotowi, Tak? Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na 
druku nr 186? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? Nie widzę. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 12 głosami za. 
Uchwała przyjmie numer XXVI/185/2020.  
 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna      

   - druk nr 187. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I również bardzo proszę kolejny projekt Panie Burmistrzu. 
 

WICEBURMISTRZ MiG RYDZYNA ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Projekt uchwały na druku 187 dotyczy przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Rydzyna". Zgodnie z obowiązującymi i zmienionymi przepisami prawa 
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stosowna nowa uchwała musi obowiązywać od przyszłego roku. W związku z powyższym, ta  
z czerwca 2016 roku będzie traciła moc prawną. Podlega oczywiście uchwała opublikowaniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Jest to związane przede wszystkim ze 
zmianą przepisów prawa w zakresie tutaj utrzymania i porządku na terenach gmin. O tym dosyć 
szczegółowo wczoraj Pan Kornel Klefas wyjaśniał, tłumaczył. Jeżeli są jakieś pytania ze strony 
Państwa radnych służę odpowiedzią. To już też to wspominałem, trwają kolejne prace, kolejne nad 
zmianą w tym zakresie. Tak więc może być sytuacja taka, że w przyszłym roku będzie po raz kolejny 
potrzeba bądź to zaktualizowania, bądź też podjęcia nowego regulaminu. Ale to będziemy Państwa 
radnych informować na bieżąco po zmianach ewentualnych przepisów prawa.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Otwieram dyskusję. Czy jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Dobrze. No to zamykam dyskusję. Przechodzimy 
do głosowania. Głosujemy nad projektem uchwały na druku numer 187. Bardzo proszę o podniesienie 
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze. Szanowni Państwo, informuję iż uchwała przeszła 
jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVI/186/2020.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 nadania nazwy „ULICA IGLASTA” drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 188. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk nr 188. Również Panie Burmistrzu proszę o przedstawienie.  

WICEBURMISTRZ MiG RYDZYNA ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Projekt uchwały na druku 188 dotyczy nadania nazwy ulica Iglasta drodze położonej w obrębie 
miejscowości Dąbcze. Właściciele nieruchomości zwrócili się do Pana Burmistrza z prośbą o nadanie 
nazwy ulicy, drodze wewnętrznej. Jest to można powiedzieć odnoga od ulicy Brzozowej w Dąbczu. 
Propozycja tych Państwa  to ulica Iglasta. Stąd też prośba, żeby podjąć stosowną uchwałę, aby móc 
dać możliwość tym Państwu zameldować się na terenie Gminy Rydzyna pod nowym adresem.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do 
głosowania. Dobrze. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dobrze, Szanowni 
Państwo, Wysoka Rado informuję, iż uchwała na druku 188 przeszła jednogłośnie 12 głosami za. 
Uchwała przyjmie numer XXVI/187/2020. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 
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ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dąbcze, Kłoda i Tarnowa Łąka – druk nr 189. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Na tym zakończyliśmy projekty przygotowane przez Pana Burmistrza. Przechodzimy do druku nr 190. 
Panie Skarbniku, bardzo proszę o zabranie głosu i przedstawienie najpierw druku 190 i później 
kolejne. Przepraszam bardzo, tak, to jest mój błąd. Czyli najpierw zabierze głos Pan Kierownik 
Referatu Bonifacy Skrzypczak. Tak ominąłem przyjęcie sołeckiej strategii. Dziękuję za czujność.  

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO BONIFACY SKRZYPCZAK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo radni. W uchwale z dnia 17 grudnia 2019 
roku, Państwo podjęliście uchwałę o zgłoszeniach sołectw do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi". 
Zostały zgłoszone trzy sołectwa do tego programu, zostały napisane również jakby programy, czyli 
sołectwo wsi Dąbcze, sołectwo wsi Tarnowa Łąka, sołectwo wsi Kłoda. Na dzień dzisiejszy w celu 
dopełnienia obowiązku i uzyskania przy ewentualnym naborze kolejnych punktów, proszę Wysoką 
Radę o przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sołeckiej strategii rozwoju dla wsi Dąbcze, Kłoda 
 i Tarnowa Łąka". W 2019 roku była uchwała odnośnie zgłoszenia sołectw. Dzisiaj proszę o przyjęcie 
tej, celem dopełnienia, jakby obowiązku domknięcia tego projektu.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Zgłoszeń nie widzę. A więc przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za 
przyjęciem uchwały na druku nr 189? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? Nie widzę. Okej. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła 
jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVI/188/2020. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 zmiany Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 października 2020r.  

   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr  

   190. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę Panie Skarbniku o zabranie głosu i przedstawienie projektu na druku numer 190.  

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 
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Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Przedstawiam druk numer 190. Na ostatniej Sesji 
podejmowaliśmy dwie uchwały podatkowe. W jednej z nich, w zakresie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych proponujemy nowe brzmienie w paragrafie 1 punktu 7. Różni się 
to tym od wcześniejszego, które żeśmy pierwotnie uchwalili słowami "poza miejscem kierowcy", czyli 
całość zdania będzie brzmiała: " od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy". Także o to Państwa radnych proszę, o doprecyzowania tego zapisu tutaj, który 
jest w ustawie, tych trzech słów nam zabrakło w tym pierwotnym projekcie. Także proszę Państwa  
o dokonanie, można powiedzieć, nowego brzmienia tej uchwały. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. I również otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję i przechodzimy 
do głosowania. Dobrze. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. 
Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała  przyjmie numer 
XXVI/189/2020.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 191. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. I Panie Skarbniku bardzo proszę kolejny druk 191 - zmiany bieżące.  

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. W zakresie druku nr 191. Ten druk ma duże 
znaczenie dla tegorocznego budżetu, a w sumie można powiedzieć, że jeszcze większe dla 
przyszłorocznego budżetu, z tego tytułu, że wprowadzamy po dochodach dwie duże kwoty. Jedna 
kwota jest to kwota 1 253 000 zł, którą w tym roku przyjmiemy na lokatę, a w przyszłym roku ta 
kwota nam posłuży do sfinansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Kłoda". Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a dotyczy to Małej Kłody. I to co Burmistrz 
tutaj mówił w sprawozdaniu międzysesyjnym, rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 30 listopada, termin 
zakończenia 30 maj. I również planujemy i wprowadzamy do budżetu kwotę, którą otrzymaliśmy od 
Rady Ministrów z funduszu przeciwdziałania Covid-19. Jest to rządowy fundusz inwestycji lokalnych. 
Jest to kwota 719 000 zł. Też w tym roku wprowadzamy tę kwotę po dochodach i również 
przekazujemy na lokatę, a środki te posłużą też jako wkład własny do zadania , o którym mowa była 
powyżej, czyli przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kłoda. Przypomnę, że całość nakładów, 
które są określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na drogę gminną na Małej Kłodzie jest to 2,3 
miliona złotych. Także to jest taka główna zmiana. To powoduje, że zmienia się wynik finansowy, czyli 
już nie deficyt, a będzie nadwyżka. I tą nadwyżkę w kwocie 1 150 000 zł przeznaczamy, na spłatę 
zobowiązań oraz na te przelewy na rachunek lokat. I ta zmiana, oczywiście potem ma odbicie też  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, bo te dwie rzeczy musza się zazębiać. Stąd potem też 
propozycja zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dziękuję.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Widzę, że nie ma zgłoszeń radnych do dyskusji, a więc zamykam dyskusję  
i przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. 
Jeszcze dwie osoby. Jeszcze Pan radny Marek Pietrzak i Pan Marcin Otto. Już Pan Łukasz podchodzi, 
poczekamy. Dobrze. Otrzymałem informację, że już wszyscy zagłosowali. Informuje Wysoką Radę, że 
uchwała przeszła jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVI/190/2020. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

 

 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 192. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

 Już Pan Skarbnik wspomniał o druku numer 192, ale bardzo proszę o uszczegółowienie i przejdziemy 
do głosowania.  

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, faktycznie ta zmiana jest ważna, gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa zawsze 
opiniując wskazuje, że projekt budżetu musi być zgodny z zapisami  Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
I tak jak powiedziałem, dlatego to jest o tyle ważne, żeby te rzeczy wprowadzić w tegorocznym 
budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Także wprowadzamy te środki otrzymane z tych 
funduszy rządowych. Także to jest ta główna zmiana, która, jest w tym projekcie umiejscowiona. 
Oprócz tego też wprowadzamy dwa przedsięwzięcia bieżące, czyli nie mają one charakteru 
majątkowego, inwestycyjnego, dotyczy to ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego gminy 
na lata 2021-2023. Taki przetarg planujemy jeszcze w miesiącu grudniu rozpisać. I również tutaj, 
umieściliśmy dowożenie uczniów do szkół. Tutaj też trwa dyskusja czy tego typu zadania wpisywać do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, czy nie. Stwierdzili, że dla przejrzystości taką umowę zawartą na te 
2 lata, też wpiszemy do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Zgłoszeń nie widzę do dyskusji, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Informuje Wysoką Radę, że uchwała 
przeszła jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVI/191/2020. Na tym zakończyliśmy 
punkt 6. Tak jak Państwu przedstawiłem, wykreśliliśmy druk 193. Na komisji wspólnej w dniu 
wczorajszym najbardziej ten punkt był dyskutowany. Wrócimy do niego jak już Pan Burmistrz 
powiedział, gdy zostanie określone urzędowo jak ma wyglądać ten druk.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
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Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Radosław Kulus, Jan 

Nawrotkiewicz, Marcin Otto, Piotr Patek, Marcin Pierzchała, Marek Pietrzak, Roman Skiba, Marcin 

Urbanowicz 

NIEOBECNI (3) 

Julian Kruczek, Krystyna Rypińska, Leszek Skrobała 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

No dobrze, przechodzimy już do punktu 7: przyjęcie interpelacji radnych. Wpłynęła w dniu dzisiejszym 
interpelacja Pana radnego Piotra Patka. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o odczytanie.  

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

"Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny Pan Roman Skiba. Proszę o przedłożenie na ręce Pana 
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka następujących interpelacji. Pierwsza: 
kiedy ruszą prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na Alei Sułkowskiego? Druga: 
kilkukrotnie byłem świadkiem niebezpiecznych sytuacji na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiego  
i Beniowskiego. Interpeluję o wymalowanie linii rozdzielającej pasy ruchu w tym miejscu  
(powtórzenie). Trzecia: odnawialne źródła energii. Dużo się o tym teraz mówi i pisze. Montaż paneli 
fotowoltaicznych na naszych budynkach użyteczności publicznej daje podwójną korzyść - ekologiczną  
i finansową. Więc na co jeszcze czekamy? Z wyrazami szacunku. Radny Miasta i Gminy Rydzyna Piotr 
Patek".  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo dziękuję.  

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Punkt 8. Panie Burmistrzu bardzo proszę. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo - odpowiedzi zgłoszone na poprzedniej Sesji 

zostały udzielone na piśmie. Dziękuję bardzo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję za informację.  

9. Zapytania i wolne głosy. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9: zapytania i wolne głosy. I też bardzo proszę  
o zgłaszanie się do dyskusji. Otwieram dyskusję. Będziemy testować. Już widzę pierwsze zgłoszenie. 
Zgłosił się Pan radny Piotr Patek. Udzielam głosu, bardzo proszę.  
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RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni radni. Ja jeszcze teraz się skonsultowałem  
z Panem Skarbnikiem, bo Pan Skarbnik też nie powiedział ważnej rzeczy, że została wykonana, o co ja 
kilkadziesiąt razy interpelowałem, w sprawie budynku przy ulicy Plac Zamkowy 6, przy boisku, że 
została, wykonana dokumentacja na ratowanie tego budynku, jeżeli dobrze rozumiem. I myślę, że  
w końcu uratujemy ten budynek, bo jakby nie patrząc, to jest nasza historia, naszego miasta i nie 
tylko. Ja mam takie pytanie jeszcze z tym związane: co z tym prywatnym mieszkaniem tej Pani? Czy 
już jesteśmy na jakieś ścieżce, ścieżka ugody, czy jak to wygląda? Następna sprawa. Cieszy mnie też, 
że zaczęto myć dzisiaj płytki wkoło Rynku. Myślę, że zostaną te prace dokończone, gdzie będzie cały 
ten chodnik okalający Rynek zrobiony, bo o płycie Rynku już nie będę mówił, bo już też kilkadziesiąt 
razy mówiłem. Chociaż tu dostałem w odpowiedzi, że Pan Burmistrz mi tak ładnie odpowiedział, że 
niezwłocznie będzie to naprawione, zrobione. I wreszcie, ja już mówiłem, żeby raz a dobrze, tak. Ale 
widzimy, że prace można powiedzieć reanimują na kilka miesięcy wygląd tej naszej płyty. Później 
widzimy jak to wygląda. Kostki brukowe są luźne i stwarzają jakby nie patrząc niebezpieczeństwo. Też 
mówiłem, że już o tej sprawie nie będę mówił, ale dzisiaj prawie bym miał wypadek na Rynku, jadąc 
normalnie według przepisów. Jedzie pan dużym autem terenowym z kierunku Kłody, chce  wjechać na 
stronę, nie wiem czy pod bankomat, czy do Urzędu coś załatwić, przed samym nosem, no niedługo by 
we mnie uderzył nie patrząc. I jeszcze raz. Przemyślmy naprawdę, albo jakieś dobre oznakowanie, 
albo naprawdę ten ruch okrężny, bo dzisiaj normalnie serce mi mocniej zabiło, bo by chyba mnie 
skasował. Następna sprawa. Bardzo mnie cieszy ta odpowiedź na interpelację, że wyznaczona osoba 
przez Pana Burmistrza wraz ze służbami mundurowymi może sprawdzać paleniska, wchodzić na 
posesję i sprawdzać, czy ktoś nie pali śmieciami komunalnymi, plastikami, oponami, jeżeli są takie 
zgłoszenia. Bardzo mnie to cieszy, że została udzielona, można powiedzieć, konkretna odpowiedź. Ja 
rozumiem, że w tym okresie, nie jest to fortunny okres do sprawdzania, bo wiadomo co się dzieje, jest 
epidemia, no i jest to odroczone jakby w czasie, ale myślę, że będzie to kontynuowane jak już 
wszystko dojdzie do normy i wyeliminujemy osoby, które w paleniskach palą jakikolwiek plastiki, 
opony, czy cokolwiek. Bo widzimy, ja codziennie obserwuję, idę na spacer, dochodzę do niego  
i obserwuję wskaźnik. To praktycznie od czasu, jak się zaczął ten okres grzewczy można powiedzieć, to 
świeci albo na żółto i przechodzi w czerwone, albo cały czas czerwone. Ostatnia sprawa, nie jeszcze 
jedna będzie. Chodzi mi,  że przedsiębiorca się zgłosił z taką sprawą. Chodzi  konkretnie o sklep 
Jedynka. Samochody, które dostarczają towar podjeżdżają na ulicę Paderewskiego i tam jest zakaz 
zatrzymywania się i postoju. I po prostu taka prośba, żeby dołączyć tabliczkę: "Nie dotyczy załadunku 
i wyładunku towaru, czy zaopatrzenia", jeżeli byłaby taka możliwość. I ostatnia sprawa, gdzie 
złożyłem po raz też kolejny interpelację. Ja wiem, że teraz jest nauka zdalna, nie ma tego ruchu na 
ulicy Zamkowej. Ale znowu dostałem taką samą odpowiedź, że tam jest znak zakaz zatrzymywania  
i postoju, a na dole jest tabliczka "nie dotyczy autobusów". I kontynuując dalej tą odpowiedź, że to 
zwiększa bezpieczeństwo. No ja bym powiedział, no nie za bardzo zwiększa to bezpieczeństwo. Byłaby 
wysepka, zatoczka, gdzie mógłby podjechać autobus i byłaby taka tabliczka, to okej, naprawdę by 
było zwiększenie bezpieczeństwa. Ale nie ma zatoczki. W godzinach porannych, między godziną 8:00, 
tam w tym miejscu na ulicy Zamkowej robią się korki. Jak stoi  autobus to całkowicie zablokowany jest 
ruch. Z jednej strony jadą rodzice z dziećmi do szkoły, a z drugiej rodzice, którzy wracają po 
podwiezieniu dzieci do szkoły. Ja jeszcze też chciałbym zwrócić uwagę, że takie sytuacje 
niebezpieczne, to już kiedyś też zgłaszałem. Pan Komendant, kilkanaście razy był koło szkoły, 
reagował, bo były takie sytuacje, że rodzice podjeżdżali, wypuszczali dzieci, ale z lewej strony, gdzie 
podchodzą automatycznie pod auto nadjeżdżające z przeciwka. I naprawdę takie niebezpieczne 
sytuacje miały miejsce. Ja mówię, no możemy się spierać, że ta tabliczka podnosi bezpieczeństwo. Ja 
rozumiem, ktoś powie bo wybudujemy szkołę. Ale daj Boże jak najszybciej. Ale w tym momencie 
jeszcze na razie jest nauka zdalna, ale jeżeli dzieci wrócą do szkoły to naprawdę tam w tym miejscu 
jest bardzo niebezpiecznie. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. A więc Panie Burmistrzu bardzo proszę o odpowiedź.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Co  
z prywatnym mieszkaniem? Zgłosił się właściciel, wpłacił pewną kwotę, niecałą, na razie nie 
zapeszajmy, tak, wpłacił pewną kwotę, rozmawiał z Panem Skarbnikiem. I tak Pan Skarbnik 
powiedział no idziemy w temacie ratowania. Nie wiem może jakieś dofinansowanie. Ale mówię, 
wpierw niech wpłaci tak całość. Mówię - nie zapeszajmy. I będziemy tutaj działać dalej. Płytki na 
Rynku, czyszczenie. Panie radny wkoło Rynku - będziemy czyścić Rynek. Jeżeli chodzi o wypadek. Pan 
mówi, że, no powiedzmy tak, sam Pan jest kierowcą zawodowym i niejednokrotnie widzi Pan co się 
dzieje. Powiem tak, kultura jazdy, tak, ja mówię, że u naszych sąsiadów czy w krajach skandynawskich 
jak jest 50 to jedzie się 50km/h, jest 30 to jedzie się 30 km/h, tak, kultura jazdy. Ale jak najbardziej, 
nie uciekamy tutaj od tematu, od problemu i na pewno będziemy dyskutować. Prośba do Pana 
Przewodniczącego Komisji Pana Marcina o zwołanie Komisji  i na pewno będziemy na ten temat 
dyskutować. Czwarte jest, no tak, jak Pan otrzymał informację. Jest pracownik wyznaczony, tutaj  
z Rewirem Dzielnicowych będą chodzić i będą sprawdzać te paleniska. Bodajże, nie chcę teraz 
przekręcić, ale w jednej gminie czytałem na portalu Elki, zostało przeprowadzonych chyba 50 jak się 
nie mylę, takich kontroli.  My również te kontrole będziemy na terenie gminy prowadzić. Sklep 
Paderewskiego, jak najbardziej Panie radny, dla mieszkańców, dla klientów, dla podatników na 
pewno tą tabliczkę zamontujemy. Wychodzimy z otwartymi rękoma i na pewno tabliczka zostanie 
zamontowana. Autobus. Szkoła Podstawowa w Rydzynie, tak jak Pan mówi, no teraz jesteśmy na 
zdalnym, ale no powiem tak, poproszę  Pana kierownika, może ktoś z ruchu drogowego przyjedzie, 
zerkniemy tak i zobaczymy, czy w ogóle jest jakaś możliwość tak, żebyśmy ten problem rozwiązali. No 
ja tutaj po cichu mam taką nadzieję, że otrzymamy to dofinansowanie, i tutaj,  to co Pan również 
wspomniał, ta budowa oczekiwanej szkoły ruszy jak najszybciej. Ale mówię, no poczekajmy jeszcze 
chwilę. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Jeszcze Panie Burmistrzu, jedno pytanie. Przede wszystkim chciałbym 
podziękować, bo na ulicy Kościuszki oraz ulicy Poniatowskiego udało się pierwsze worki z liśćmi 
usunąć. Rozumiem, że ponowimy jeszcze raz.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Poczekamy, aż będzie więcej, jak najbardziej, ale ja powiem tak, my mamy też mniejsze moce 
przerobowe z pracownikami, ale jak najbardziej Panie Przewodniczący, rozpoczęliśmy tutaj tę akcję, 
więc jak najbardziej będziemy działać.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś się zgłasza do dyskusji? Nie widzę.  

10. Zakończenie obrad Sesji. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku zamykam XXVI Sesję Rady Miejskiej Rydzyny. 

Protokół sporządziła:  

Patrycja Wdowiak      Przewodniczący Rady  

   /-/ Roman Skiba 


