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RADA MIEJSKA RYDZYNY 

Protokół Nr XXVII/2020 

z XXVII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2020r.  

Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2020r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:42 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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: 

Moi drodzy, myślę, że już powinniśmy zacząć. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich. 
Otwieram XXVII Sesję Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, skład Rady liczy 15 radnych. W dniu 
dzisiejszym uczestniczy 15 radnych, co stanowi wymagane kworum, przy którym Rada Miejska może 
podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej. Witam Pana Burmistrza 
Kornela Malcherka wraz z jego współpracownikami, panem Wiceburmistrzem Łukaszem 
Bartkowiakiem. Jest z nami pan Skarbnik Wojciech Antoniak. Witamy serdecznie Kierownika Referatu 
pana Bonifacego Skrzypczaka. Jest również z nami pan Krzysztof Pietrzak - radca prawny. Witam 
serdecznie panią Patrycję Wdowiak. Jest z nami pan Łukasz Taterka. Witamy serdecznie osoby, które 
od strony technicznej pomagają nam w tej Sesji, czyli pan Kornel Katarzyński Master City. Jest z nami 
pan Sławomir Zygner z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo otrzymaliście wraz z zaproszeniem porządek obrad dzisiejszej sesji, i tak on się 
przedstawia: 
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1. Otwarcie obrad Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    

   międzysesyjnym. 

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

   z  wykonaniem uchwał Rady. 

6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2029: 

a) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rydzyna. 

c) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek. 

d) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu  

i ich przegłosowanie. 

e) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk 

nr 194. 

7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok. 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Rydzyna na 2021r. 

c) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady. 

d) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady. 

e) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu 

budżetu i ich przegłosowanie. 

f) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 195. 

(Tak jak Państwo wiecie jest to jedna z dwóch najważniejszych sesji, czyli uchwalenie projektu uchwały 
budżetowej, czyli budżetu na rok 2021, również wieloletniej prognozy finansowej i jeszcze jedna jest, 
tak jak państwo doskonale wiecie, czyli Burmistrz w środku roku uzyskuje absolutorium). 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej 

części obrębu Nowa Wieś – druk nr 193, 

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – druk 

nr 196, 

c) zmiany Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 września 2019r.  

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawione dotychczasowej 

kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. J. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 

4805P (ul. T. Kościuszki) w m. Rydzyna – druk nr 197, 

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2020 rok – druk nr 198, 

e) 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 199, 

f) pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 200, 

g) określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na 

działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie - druk nr 201, 

h) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rydzyna 

na lata 2021 – 2025 – druk nr 202, 

i) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 

203, 

j) nadania nazwy „ULICA LIPOWA” drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 204. 
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9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

Czy macie Państwo jakieś pytania do tego porządku? Uwagi? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. 
Za chwilę pojawi się okno. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku, który przed chwileczką 
odczytałem? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Czy wszystkim się pojawiło? Jest. 
Informuję Wysoką Radę, że dzisiejsza Sesja będzie procedowana według porządku, który przed 
chwileczką przegłosowaliście państwo. 15 radnych było za. 

 

Wyniki głosowania: 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. Szanowni Państwo protokół 
był wyłożony w Biurze Rady. Jako przewodniczący nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Proponuję przyjąć 
go bez odczytywania. Tutaj z panią Patrycją ustaliliśmy przed sesja, że kolejny protokół będzie 
zamieszczony również tutaj w materiałach, więc będziecie mogli się zapoznać wcześniej. Nie trzeba 
będzie tutaj się posiłkować Biurem Rady, tylko będzie po prostu zamieszczony tak jak poszczególne 
uchwały i inne dokumenty. Dobrze, jeżeli nie macie państwo uwag do tego protokołu to przechodzimy 
do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem Protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej? Bardzo 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze pan radny Julian. Super. Dziękuję bardzo. 
Informuję, że Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za. Taka 
techniczna informacja, mówiłem już to na Komisji Wspólnej. Po punkcie 7, po głosowaniu nad 
projektem uchwały budżetowej jest przewidziana przerwa, na którą zaproszę Państwa, tak jak 
powiedziałem po punkcie 7. 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przewodniczącego Rady Miejskiej w Rydzynie. 
Informacja dotyczy okresu pomiędzy XXVI a XXVII Sesją Rady Miejskiej. 28 listopada dotarł do jednostki 
OSP Dąbcze, samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z Burmistrzem, Wiceburmistrzem i Skarbnikiem 
byliśmy świadkami tego historycznego wydarzenia, nie tylko dla ochotników z Dąbcza, ale również dla 
całej gminy. 2 grudnia w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury odbyło się wspólne posiedzenie komisji 
branżowych pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów, w celu omówienia i zaopiniowania 
projektu budżetu na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na rok 
2021- 2029. 11 grudnia reprezentowałem radnych Rady Miejskiej Rydzyny w oficjalnym przekazaniu 
samochodu pożarniczego MAN TGM 4x4 BB dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu. Zakup 
samochodu był możliwy dzięki wsparciu między innymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 
która przekazała kwotę 200 000 zł i Wielkopolskiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który przekazał kwotę 350 000 zł, burmistrzowi i jego współpracownikom oraz radnym Rady 
Miejskiej, którzy w budżecie gminy zabezpieczyli kwotę 400 000 zł oraz Zarządowi Powiatu 
Leszczyńskiego i radnym Powiatu Leszczyńskiego, którzy w budżecie powiatu zabezpieczeń kwotę 50 
000 zł. Dzisiaj przyniosłem również taką statuetkę. Ona będzie w Biurze Rady wraz z listem 
gratulacyjnym, który otrzymałem reprezentując Państwa, mam nadzieję godnie. Takie tutaj 
otrzymaliśmy wyróżnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbczu. Będziecie mogli się z tym 
zapoznać również. Wszyscy, którzy byli, jakby mieli możliwość przekazania pieniążków na ten cel, 
otrzymali takie statuetki. Punkt 4. Uczestniczyłem w spotkaniach roboczych w urzędzie, po uzyskaniu 
dofinansowania na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rydzynie, w celu omówienia przygotowanych 
przez pana burmistrza autopoprawek do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Wraz  
z pracownikami Urzędu ustaliłem porządek obrad dzisiejszej Sesji, dokonałem wstępnej oceny 
poszczególnych uchwał i również tak jak na poprzedniej Sesji powiedziałem, że związku z trwającą 
pandemią COVID-19, wydarzenie, na których reprezentowałem radnych Rady Miejskiej w większości są 
odwoływane, więc skupiam się na bieżących obowiązkach związanych z funkcją przewodniczącego 
Rady. Czy są jakieś pytania do mojego sprawozdania? Nie ma. 

3. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, 

zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

To Pana Burmistrza poproszę o swoje sprawozdanie.  
 

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwa. Sprawozdanie w okresie międzysesyjnym, 
składam je za okres międzysesyjnym od dnia 24 listopada do dnia 28 grudnia bieżącego roku.  
W zakresie spraw gospodarczych, w dniu 11 grudnia na wydzielony rachunek bankowy gminy Rydzyna 
przeznaczony do środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych wpłynęła kwota 6 000 000 zł 
celem dofinansowania zadania rozbudowy, przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie.  
W dniu 11 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu, nastąpiło w gronie zaproszonych 
gości oraz strażaków ochotników oficjalne przekazanie dla OSP ciężkiego samochodu ratowniczego 
gaśniczego, którego zakup dofinansowany ze środków zewnętrznych w kwocie 600 000 zł. W dniu  
21 grudnia na terenie gminy Rydzyna wizytował pan minister Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, 
pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, od którego w imieniu rządu otrzymałem 
symboliczny czek na kwotę 6 000 000 zł na budowę szkoły. Ponadto wizytowa liśmy przebudowę drogi 
w Kłodzie, dofinansowaną z funduszu dróg samorządowych oraz wyremontowaną bibliotekę  
w Rydzynie, wspartą środkami z Ministerstwa Kultury. W dniu 22 grudnia wraz z panem skarbnikiem 
podpisałem w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę 
pożyczki na kwotę 688000 zł, na realizację zadań budowa kanalizacji sanitarnej, na ulicy kardynała 



5 

 

Stanisława Wyszyńskiego w Rydzynie. Pracę wykonała firma budowlana pana Matuszaka na kwotę 247 
000 zł, w terminie do 15 grudnia oraz na ulicy Wyspiańskiego, Kossaka w Rydzynie za kwotę 599 000 
zł, gdzie pracę wykonała firma VIPRO z Leszna, w terminie do 20 grudnia. W miesiącu grudniu 
wykonawcach, firma Drogbud Gostyń Spółka z o.o. wykonał prace związane z przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Kłoda, która jest dofinansowana ze środków funduszu dróg samorządowych. 
Termin zakończenia prac to koniec maja 21. Również w miesiącu grudniu zostały sprzedane dwie działki 
na ulicy Kardynała Wyszyńskiego, na kwotę 164 000 zł. W dniu 26 listopada Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2021 rok oraz projektu 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lata 2021- 2029. W dniu 2 grudnia komisja stała 
Rady Miejskiej zaopiniowała pozytywnie oba wyżej wymienione projekty uchwał. W dniu 27 grudnia 
złożyłem w imieniu samorządu gminy symboliczną wiązankę pod tablicą przy specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie upamiętniającą Franciszka Ratajczaka powstańca 
wielkopolskiego, patrona szkoły. Dziękuję. Nie ma? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrz. 

 

6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na 

lata 2021 – 2029: 

 

a) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, doszliśmy do jednego z ważniejszych punktów, czyli punktu 6. Uchwalenie 
wieloletniej prognozy finansowej. Krótko tylko omówię, na początku przedstawię projekt uchwały. Jak 
Państwo pamiętacie 2 grudnia spotkaliśmy się tutaj za pośrednictwem Komisji Budżetowej  
i omawialiśmy bardzo skrupulatnie budżet, przygotowany przez pana Burmistrza. Jednakże nie 
wiedzieliśmy, że te 6 milionów otrzymamy pomiędzy sesją, a tego drugiego grudnia, dlatego dzisiaj nie 
zdążyliśmy tego omówić na Komisji Wspólnej, ale pan Skarbnik szeroko omówi wniesione 
autopoprawki. Jak Państwo widzicie na tabletach, najpierw będzie dyskusja i będziemy głosować nad 
autopoprawkami, a później dopiero będziemy głosować nad wieloletnią prognozą finansową. Pan 
Skarbnik za chwileczkę to omówi. Ja pozwolę sobie teraz na odczytanie projektu uchwały. Szanowni 
Państwo, uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 - 
2029. Podstawa prawna, § 1 uchwala się wieloletnią prognozę finansowa Miasta i Gminy Rydzyna 
obejmującą: punkt pierwszy. Wykaz przepływów finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. Punkt drugi: objaśnienia przyjętych wartości, które dołącza się do niniejszej uchwały. § 2 
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań. Punkt pierwszy: związanych z realizacją 
przedsięwzięć. Punkt drugi: z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Rydzyna. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 i § 6 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała numer 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, wraz ze zmianami. Panie Skarbniku bardzo proszę o zabranie głosu. Pan 
Skarbnik w tej chwili omówi opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli podpunkt b i podpunkt c, 
bardzo proszę. 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna. 
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SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Dziękuję za głos. Panie Przewodniczący. W pierwszej kolejności omówię, czy przedstawię uchwałę 
Składu. Jest to numer uchwały SO-0957/9/12/LN/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 26 listopada bieżącego roku, w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu wyznaczony Zarządzaniem Prezesa Izby Nr 27/2020 z dnia 1 października w osobach: 
Przewodnicząca Danuta Szczepańska, członkowie: Zdzisław Drozd, Beata Rodewald - Łaszkowska. 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 roku, o Regionalnych Izbach 
Obrachunkowych, w związku z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, wyraża 
o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029 opinię pozytywną z 
uwagami. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 
2029 Gminy Rydzyna został elektronicznie przedłożony tutejszej Izbie w dniu 13 listopada. Wydając 
niniejszą opinię Skład Orzekający, zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu 
Izby. Projektem uchwały budżetowej na rok 2021, uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2020 - 2029, uchwałami około budżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, 
sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi według stanu na dzień 30 września roku bieżącego, oraz 
uchwały budżetowej na rok 2020. Punkt pierwszy. projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane 
wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte w projekcie wartości oraz ich 
objaśnienia uprawdopodabniają realizm wieloletniej prognozy finansowej gminy. Dwa. Planowane 
wielkości budżetowe w latach objętych prognozą, zapewniają przestrzeganie zasady, o których mowa 
w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Trzy. Z projektu wynika, że prognoza długu sporządzona na 
okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje z art. 
227 ustawy o finansach publicznych. Cztery. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego 
upoważnień, nie wykracza poza dyspozycje wynikające z art. 228 ustawy o finansach publicznych. Punkt 
piąty. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność z projektem 
uchwały budżetowej, w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych. W punkcie 
trzecim skład orzekający w dwóch punktach wskazał, że analiza w punkcie pierwszym uchwały 
wykazała, że w załączniku nr 1 przepływy nie wykazano danych dotyczących wykonania w roku 2020, 
co nie pozwala na zweryfikowanie poprawności wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 i w 
latach kolejnych, w tym poprawności ustalenia prognozowanej kwoty długu w pozycji nr 6, oraz spłatę 
zobowiązań w pozycji 10.6. W okresie objętym prognozą. Punkt drugi. Występuje rozbieżność między 
projektem WPF, a projektem budżetu. I tutaj jest wskazana różnica kwota 209 000 zł w zakresie 
wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Skład orzekający wskazuje, że na 
etapie uchwalenia uchwały budżetowej i WPF-u, winny wykazywać pełną zgodność a zatem projekty 
tych uchwał winne być ze sobą zbieżne. W punkcie trzecim, w uzasadnieniu do projektu na stronie 15, 
w części omawiającej przedsięwzięcia zaplanowane w ramach wydatków bieżących, nie wymieniono 
przedsięwzięcia ujętego w WPF-e, to jest „Dowóz dzieci do szkół”, które są uwzględnione w załączniku 
nr 2 zaplanowanego na lata 2021-2022. Mając powyższe na względzie, Skład Orzekający postanowił 
jak w sentencji. Przewodnicząca Składu Orzekającego pani Danuta Szczepańska. Mamy pouczenie, że 
od opinii służy odwołanie do Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, i teraz podpunkt C. Bardzo proszę. 

c) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek. 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Szanowni Państwo, tutaj w punkcie trzecim przedstawię stanowisko pana Burmistrza z upoważnienia, 
w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zgłoszenie zmian w formie autopoprawek. Tutaj 



7 

 

państwo, tutaj macie też otrzymaliście autopoprawkę do projektu uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej. W tych trzech punktach gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na te uchybienia, 
tutaj one są poprawione, uzupełniona jest ta kolumna 10. 6, która w zakresie wykonania wydatków na 
rok 2020, również ta rozbieżność została wyprostowana. Ta rozbieżność dotyczyła, że nie wliczyliśmy 
środków od roku przyszłego… wchodzą pracownicze plany kapitałowe i my je mamy w budżecie, ale ich 
nie sumowaliśmy z wydatkami na wynagrodzenia w wieloletniej prognozie finansowej, także to zostało 
też ujęte w tej kolumnie 2.11 i również dopisane zostało w objaśnieniach, tutaj ten dowóz dzieci do 
szkół. To są takie te trzy rzeczy techniczne, które zgłaszamy w formie autopoprawek Państwu, i teraz 
proszę państwach byśmy chcieli to co pan Przewodniczący powiedział, najważniejsze czyli 
zaproponować autopoprawkę, czyli zmianę tej wieloletniej prognozy finansowej. Oczywiście po części 
ta zmiana będzie również zmieniana w postaci potem kolejnej uchwały, również uchwały budżetowej. 
W tym pierwszym punkcie, autopoprawka jest podzielona jakby na dwa takie bloki. Pierwszy to jest 
uwagi wynikające z opinii Składu Orzekającego. Drugie to są tutaj autopoprawki zaproponowane przez 
pana Burmistrza. Tutaj najważniejszą oto poprawką jest wpisanie do przedsięwzięć, jeżeli na to 
Państwo wyrazicie zgodę, przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Rydzynie. Proponujemy na ten moment do rozpisania w przetargu kwotę 13 milionów. 
Powiem tak, że aktualizujemy kosztorys, bo ten kosztorys, który mieliśmy go z okresu gdzieś lipca, 
sierpnia… Dokonajmy jeszcze jego przeglądu… powiem tak, chcemy na ten moment zabezpieczyć kwotę 
13 milionów, ale mam świadomość, że być może ta kwota nam absolutnie nie wystarczy, wówczas 
jeżeliby nie wystarczyła, będziemy mieli… jak to się mówi dwie możliwości albo unieważnienia 
przetargu i powtórzenia, bądź zwrócenia się do Państwa radnych. Gdyby nie starczyło ewentualnie o 
dołożenie i wybór wykonawcy, czyli ustalając taką kwotę, tak jak powiedziałem albo wykonawca się w 
niej zmieści bądź też tak jak powiedziałem, jeżeliby kwota była niewystarczająca wówczas będziemy 
mieć dwie możliwości, jeżeli ocenimy, że stać nas na ewentualnie na kwotę dołożenia, wówczas 
możemy dołożyć, bądź też możemy unieważnić i rozpisać kolejny przetarg. Proszę Państwa planujemy 
wydatkować tą kwotę 13 milionów w dwóch latach. Planujemy w roku 2021 czyli w roku przyszłym 
wydać kwotę 6 000 000 zł, którą otrzymaliśmy tutaj w ramach, tutaj Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a w roku 2022 kwotę 7 milionów i na tę kwotę 7 milionów zł chcemy wyemitować obligacje 
komunalne. Może być tak, że jeżeli ta kwota byłaby niewystarczająca, wówczas możemy się cofnąć do 
tej kwoty i ewentualnie, jeżeli po dokonaniu analizy, jeżeli będzie trzeba dołożyć jakąś kwotę, to 
możemy również w ramach tej kwoty bądź w ramach jeszcze szukania oszczędności w budżecie na rok 
2022 taką korektę dokonać. Także to jest jakby tutaj najważniejsza zmiana. Ta zmiana będzie polegała 
na tym, że tak jak na poprzedniej Sesji te środki wprowadzimy w tym roku, a one będą wydatkowane 
w przyszłym i te środki, które są dochodem w tym roku one będą przychodem, jak to się mówi w roku 
przyszłym. One mogą być tylko przeznaczone na przebudowę i rozbudowę budynku szkolnego w 
Rydzynie. Powiem tak, że na dzisiaj nasze zadłużenie będzie oscylowało w granicach 11 i pół miliona 
złotych na koniec roku. W tym, w roku 2021 i 2022 również te spłaty będą gdzieś dokonywane. 
Jeżelibyśmy poprzestali na tej kwocie to maksymalne zadłużenie w roku 2022 będzie w kwocie 17 i pół 
miliona, także takie byłoby zadłużenie gminy i potem co roku oczywiście sukcesywna spłata. Powiem 
tak, że spłatę tych środków chcemy tak zaplanować, żeby nie ograniczać absolutnie innych zadań 
inwestycyjnych w gminie, czyli w dalszym ciągu byśmy wykonywali, może nie w jakiś dużych zakresach, 
ale  przebudowę dróg gminnych czy ewentualnie inne zadania, czy wodociągowe, czy kanalizacyjne 
jednak byśmy  wprowadzali. Planujemy spłatę tych środków w latach 2030 – 2036, czyli po zakończeniu 
tych obligacji, które mamy zaplanowane do roku 2029. Obligacje te, czyli te 7 milionów byłyby spłacane 
w latach 2030 i 2036. Na dzisiaj Państwu powiem tak, że obligacje te, które mamy, ich oprocentowanie, 
można tak powiedzieć jest bardzo, bardzo korzystne, także to oprocentowanie jest na poziomie gdzieś 
między 1,5 do 2%, także są to środki naprawdę korzystne. Mamy w tym roku oszczędności na obsłudze 
długu, także zobaczymy jaka będzie ta perspektywa kilkunastoletnia, ale według naszych analiz te 7 
milionów złotych, czy ewentualnie jeżeli byśmy potem się zwrócili do Państwa w przypadku, gdyby te 
środki były nie wystarczające, bo ewentualne minimalne zwiększenia tej kwoty nie ograniczy na  można 
tak powiedzieć kompletnie w zakresie innych zadań inwestycyjnych, czyli tak jak powiedziałem liczymy, 
że to zadanie uda się nam zrealizować i tak jak powiedziałem być może w mniejszym wymiarze, ale 
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nadal będziemy realizować inne zadania majątkowe, czy inwestycyjne, bo tak jak powiedziałem, nie 
chcemy gdzieś tam do końca schodzić z tych projektów drogowych, kanalizacyjnych, czy 
wodociągowych, czy oświetleniowych, bo takie też mieszkańcy tutaj uwagi czy sugestie, wnioski, czy to 
Państwu radnym, czy sołtysom, czy na zebraniach wiejskich, czy w bezpośrednich rozmowach Państwu 
radnym, czy tutaj włodarzom, Burmistrzom takie uwagi przekazują. Liczyliśmy jak Państwo wiecie, 
wniosek był złożony na 14 000 000 zł. Planowaliśmy dofinansowanie, koszt szacowaliśmy na 16 000 
000, bo taki mieliśmy kosztorys w miesiącu sierpniu. Otrzymaliśmy mniejszą kwotę, dlatego tą mniejszą 
kwotę na ten moment proponujemy wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej, nie 16, a jest to 
kwota 13 milionów. Zobaczymy jak rynek tutaj sobie poradzi w miesiącu styczniu z tym przetargiem i 
tak jak powiedziałem będziemy na bieżąco Państwa, czy na Komisjach czy na Sesji informować. Proszę 
Państwa ta autopoprawka jest wprowadzana teraz, dlaczego? Po pierwsze, że na etapie projektu 
budżetu nie mogliśmy państwu tych 6 000 000 tutaj wprowadzić, bo ich po prostu nie mieliśmy, tak jak 
Burmistrz powiedział, te środki wpłynęły do nas w dniu 11 grudnia. Projekt był przedkładany Państwu 
15 listopada, także stąd tutaj się te kwoty rozmijają, ale jest to dla nas o tyle tutaj ważne, że jeżeli 
Państwo radni zaaprobujecie tą autopoprawkę, to chcemy zrobić wszystko, żeby przetarg rozpisać 
jeszcze w tym tygodniu, w tych ostatnich dniach grudnia. Wówczas te oferty gdzieś pod koniec stycznia 
mogłoby spłynąć do gminy i tak jak powiedziałem będziemy wiedzieć wówczas w miesiącu lutym, czy 
ten przetarg dojdzie do skutku. Ewentualnie jeżeli będzie brakować środków, czy wystąpić do Państwa 
o ich zwiększenie i w takim najbardziej jak to się mówi optymistycznym wariancie, w przypadku wyboru 
tego wykonawcy, jeżeli będzie dobra oferta, będzie wybór wykonawcy w miesiącu lutym, czy na 
początku marca. Wówczas pod koniec marca wykonawca mógłby wejść na plac budowy i z terminem 
wykonania tej inwestycji - lipiec 2022, czyli jest to ambitny termin, ale jest to realne. Tak jak 
powiedziałem będzie to absolutnie największe zadanie jednostkowe, nawet pod kątem przetargowym 
w tym trzydziestoleciu Gminy Rydzyna i również ta kwota 6 000 000 no też jest tutaj, można tak 
powiedzieć tutaj taka, której wcześniej jeszcze nie otrzymaliśmy. Z informacji takich powiem tak, że 
największe dofinansowania z tego funduszu w ramach województwa wielkopolskiego, w zakresie 
gminy otrzymało Miasto Leszno. Była to kwota 7 000 000, nasz wyniki, jest wynikiem czwartym na 
liście, także jest to naprawdę znaczna kwota, i tak jak powiedziałem wcześniej czy żeśmy rozmawiali 
na Komisjach wcześniej, nie było takich programów, gdzie mogliśmy się ubiegać o tego typu 
dofinansowania do rozbudowy czy budowy szkoły, także cieszymy się, że ten wniosek spotkał się z 
aprobatą rządu i tego funduszu, który został utworzony i faktycznie miejmy nadzieję, że to zdanie 
również przyczyni się do walki z tą epidemią, czy z tym COVID-em, bo faktycznie to będzie tutaj spory 
zastrzyk inwestycyjny dla gminy, ale mi się wydaje, że to będą miejsca pracy, bo ta inwestycja na pewno 
przyczyni się, tak jakby do złagodzenia skutków tej pandemii, tych gospodarczych. Tak jak 
powiedziałem tego typu prace jak Państwo wiecie budowlane, one mają to do siebie, że mają mnóstwo 
podwykonawców, one miejmy nadzieję wygenerują dodatkowe też korzyści dla przedsiębiorców, być 
może lokalnych, być może tutaj jakieś lokalne przedsiębiorstwa wystartuje w tym przetargu. Jest to dla 
nas tutaj ważna autopoprawka, najważniejsza w zakresie tego WPF-u i to co powiedziałem 
wprowadzenie tej inwestycji na te dwa lata, na rok 2021 i 2022 powoduje, że zmienia się nam 
wieloletnia prognoza finansowa. Pierwotnie miała być do roku 2029, ale w związku z tym, że spłata 
tych 7 milionów, będzie w latach 2030- 2036, więc okres prognozy też się zmieni na okres 2021 - 2036. 
Tak jak powiedziałem te wszystkie rzeczy są niezmiernie istotne, ale tak jak powiedziałem… jest to 
ważny moment tutaj dla społeczności lokalnej. Te zdania, o których tutaj była mowa, na niezliczonych 
Komisjach, Sesjach, te oczekiwania rodziców, uczniów. Wydaje moi się, że faktycznie uda się to zadanie 
wykonać i faktycznie ta szkoła będzie tutaj spełniała oczekiwania naszej społeczności lokalnej. Mimo, 
że jak to się mówi, będą z tego korzystać młodsi mieszkańcy naszej gminy. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 
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d) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do 

projektu i ich przegłosowanie. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni państwo otwieram dyskusję nad wniesionymi auto poprawkami oraz nad uchwałą, nad 
projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Tak 
jak powiedział na tabletach macie możliwości wejścia w dyskusję i poprosić o głos. Bardzo proszę, na 
razie nie ma zgłoszeń. To może ja zacznę, może za chwileczkę taka informacja się pojawi. Szanowni 
Państwo tak jak pan Skarbnik powiedział, chciałbym tylko taką osobistą taką refleksję, ponieważ 
jeszcze przed zgłoszeniem projektu uchwały, projektu budżetu przed 15-tym miałem możliwość 
spotkania się z Burmistrzem, Skarbnikiem, Wiceburmistrzem w takiej grupie roboczej i no nie były to 
takie… no były bardzo czarne chmury jakby nad tym budżetem się pojawiły, bo było trudno spiąć ten 
budżet. Udało się, ale udało się tylko dlatego, że nie chcę tutaj laurki pozytywnej wystawiać ani żebyście 
państwo źle mnie nie zrozumieli, ale uważam, że mimo tak dużej inwestycji jaka jest, można powiedzieć 
przez tyle lat współpracy z panem Skarbnikiem, można powiedzieć, że jeżeli on się pod tym podpisuje, 
to myślę, że warto bo, doskonale Państwo wiecie, że jakby przychód i rozchód, żeby to wszystko spiąć 
w jedną całość, to nie jest takie proste. Wiem, że przed tym 15-tym listopada, no było bardzo, bardzo 
trudno. Nie ukrywam, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli nam w pełni wykorzystać je i tą 
szkołę wreszcie wybudować od wielu, wielu lat na to czekając. Jeszcze mój poprzednik Bonifacy, też nad 
tym pracowali i wreszcie się udało, więc teraz oczekujemy na dobrą firmę, która będzie rzetelna, i która 
tą realizację jakby zakończy. Proszę, nie widzę zgłoszeń, więc jeżeli nie ma zgłoszeń do wieloletniej 
prognozy, no to przechodzimy do głosowania. Zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej? Bardzo proszę o podniesienie 
ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze pan radny Julian. Pojawiło się, 
tak? Tak. Dobrze, dobrze. Poczekamy. Mamy tutaj pomoc techniczną, więc myślę, że za chwilę 
zobaczymy. No tak to czasami jest, że… Super, udało się. Szanowni Państwo informuję, że autopoprawki 
do projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały przyjęte jednogłośnie 15 głosami za. 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 

e) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rydzyna – druk nr 194. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do głosowania nad całością, nad projektem wieloletniej prognozy finansowej. Dobrze. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej, na druku nr 194? Bardzo 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Jeszcze 
pan radny Radosław. Teraz głosujemy już nad całością projektu uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej. Super. Udało się. Szanowni Państwo informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 
głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVII/ 192/ 2020. 

Wyniki głosowania 

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

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 
 

7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok. 

 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do punktu 7. Panie Burmistrzu bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały budżetowej 
wraz z uzasadnieniem. Bardzo proszę. 

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Analiza prognozowanych dochodów i 
wydatków na 2021 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w 
wysokości 46 825 423 złote. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 46 106 523 złote. Natomiast 
dochody majątkowe planowane są w wysokości 718 900 zł. Ogółem planowane dochody są niższe od 
tegorocznych według stanu na 3 września, o 3,46%. Z kolei planowane wydatki bieżące, wynagrodzenia 
i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa 
ogólna budżetu i inne mają wynieść 44 331 653,02 złote. Gmina Rydzyna w 2021 roku planuje wydatki 
majątkowe inwestycyjne w wysokości 3263000 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 47 598 
653,02 złote i będą niższe od tegorocznych o 3,50%. W związku ze zmniejszonymi wydatkami 
inwestycyjnymi, gmina w przyszłym roku w budżecie planuję deficyt budżetowy w wysokości 773 230 
zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach. W 
przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, jak co roku główną pozycją 
po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 18,6 miliona złotych, które 
stanowią 39,17 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, szkoły 
podstawowej wraz z dowożenie uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 12,4 miliona 
złotych, podczas gdy na ten cel gmina ma otrzymać z budżetu państwa, część oświatowej subwencji 
ogólnej w wysokości 9,17 miliona złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami 
własnymi  w wysokości 3,23 miliona złotych. W dalszym ciągu z roku na rok rośnie zatem różnica 
pomiędzy otrzymywanym subwencją oświatową a realnymi wydatkami na to zadanie. Poziom 
dochodów własnych kształtowane będzie przez wiele czynników. Z jednej strony gmina systematycznej 
otrzymuje niedoszacowaną części oświatowej subwencji ogólnej. Z drugiej strony także należy 
zauważyć pierwsze od kilkunastu lat planowany spadek dochodu o 7,37% z tytułu udziału w podatku 
PIT. To kwoty 9,8 miliona złotych. Założone planowane dochody z tego tytułu, jak przekazano w 
informacji ministra finansów mają charakter informacyjny - szacunkowy. W przekładanym projekcie 
uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 
gdzie na samorząd gminy nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wiele świadczeń Pomocy Społecznej, 
w tym zapisany program 500 plus, na kwotę ogółem ponad 14,5 miliona złotych, co stanowi 31, 51% 
dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 32,77% wydatków 
bieżących ogółem. W budżecie zaplanowano 718,9 tysiąca złotych po stronie dochodów ze sprzedaży 
majątku. Dochody z tego tytułu należy ocenić jako realne, choć bez wątpienia widać ciągle na tym polu 
znaczne wahania, w zakresie popytu ze strony potencjalnych kontrahentów. W dalszym ciągu gmina 
będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w 
Rydzynie. Najważniejszą gminną inwestycją jest zaplanowana przebudowa drogi gminnej w 



11 

 

miejscowości Kłoda. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Koszt przebudowy prawie 1 km 
drogi szacuje się na około 2,35 miliona złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie z tego tytułu od pana 
wojewody wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 1 253 408,02 
złote. Ponadto gmina otrzymała w 2020 roku z Funduszu Inwestycyjnych Lokalnych kwotę 719 822 
złotych, która także planowana jest na dofinansowanie tego zadania. Obie kwoty zaplanowane są w 
przychodach gminy na 2021 rok. W zakresie wydatków majątkowych gmina zamierza kontynuować 
realizację zadań, w zakresie poprawy bezpieczeństwa w przeciągach komunikacyjnych. W przyszłym 
roku planowane jest przekazanie kwoty 75 000 złotych na pomoc finansową dla powiatu 
leszczyńskiego, na realizację zadania związanego z budową chodnika w miejscowości Robczysko, oraz 
Maruszewo, oraz planowana jest kwota 200000 zł na kontynuację i przebudowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Gmina planuję kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i 
kanalizacji w gminie Rydzyna, w kwocie 200 000 zł, ujęte w WPF-ie. Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji w gminie Rydzyna 100 000 zł i wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych 100 
000 złotych oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/ 5 w Rydzynie. Ulica Wolności 
w kwocie 50 000 zł ujęte w jednorocznych zadaniach inwestycyjnych. W zakresie działań oświatowych 
na moment opracowania projektu nie ujęto w planach budowy z rozbudową szkoły podstawowej w 
Rydzynie, gdyż do dnia przedłożenia projektu budżetu, gmina nie otrzymała informacji na temat 
rozpatrzenia złożonego wniosku, o uzyskanie środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego. Na to zadanie gmina zawnioskował do Prezesa Rady Ministrów 
za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego, o dofinansowanie w wysokości 14 000 000 złotych. Jak 
wiemy w dniu 21 grudnia, 6 000 000 otrzymałem czek symboliczny. Ponadto na rozpatrzenie oczekuje 
kolejny wniosek złożony do pana Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, dotyczących dofinansowania zadania pod nazwą przebudowa dróg gminnych, ulica 
Tadeusza Łopuszańskiego i Czarnieckiego w Rydzynie. Jego realizację i ujęcie w budżecie na 2021 rok 
uzależnione będzie od otrzymania dofinansowania. W konsekwencji w budżecie na 2021 rok, nakłady 
na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 3,267 miliona złotych, w tym 2 550 000 miliona 
złotych nakładów ujętych w WPF-ie jako wieloletnie zadanie inwestycyjne co stanowi 6,86% ogółu 
planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami to wskaźnik ten wynosi 
30,64%. Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych, w dalszym ciągu szereg 
zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu 
będzie spłata zobowiązań. 1 000 200 z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek. 
Innym istotnym elementem mogących mieć wpływ na przyszłoroczny budżet jest otrzymany przez 
gminę spadek pod koniec grudnia 2019 roku. Mając na względzie, iż gmina odpowiada za ewentualne 
zobowiązania do wysokości pozostawionej masy aktywnej spadku i zgłaszaniem się do gminy 
wierzycieli osoby zmarłej, gmina Rydzyna złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Lesznie o 
sporządzenie spisu z inwentarza. To jest aktywów i pasywów wchodzących w skład masy spadkowej. 
Jednocześnie z uwagi na przewlekłość postępowania sądowego, w sprawie sporządzenia spisu z 
inwentarza, gmina zwróciła się do komornika sądowego o równoległe sporządzenie spisu z inwentarza. 
Dopiero w momencie uzyskania prawomocności spisu z inwentarza gmina Rydzyna będzie miała 
jasność do masy czynnej spadku i ewentualnych roszczeń z nich wynikających. Ze względu na bardzo 
szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia, jak i również trudne 
na dziś do oszacowania skutki pandemii COVID-19, realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać 
będzie podejmowania szeregu działań, mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych, 
i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz intensyfikowanie działań w zakresie wysokiej 
realizacji dochodów budżetowych. Dziękuję bardzo. 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Rydzyna na 2021r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 
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Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podpunkt b. Uchwała nr SO- 0952/ 9/ 12/LN/ 2020 rok Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2004 roku, w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Rydzyna na rok 2021. Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w wyznaczonym zarządzaniu numer 27/20 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 ze zmianami, w osobach 
Przewodnicząca Danuta Szczepańska, Członkowie Zdzisław Drozd, pani Beata Rodewald - Łaszkowska 
działając na podstawie art. 13 pkt. 3 art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
Regionalnych Izbach, Dziennik Ustaw z roku 2019, pozycja 2137, w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 
sierpnia tego roku o Finansach Publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami 
wyraża o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Rydzyna na rok 2021 opinie pozytywną. 
Uzasadnienie. Punkt pierwszy. Burmistrz Gminy Rydzyna przedstawił w dniu 13 listopada 2020 roku 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2021 celem 
zaopiniowania, wraz z projektem przedłożone zostały uzasadnienie do uchwały oraz materiały 
informacyjne. W dniu 25 sierpnia 2010 Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę nr XLV/351/2010 w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Rydzyna. Szczegółowość 
projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom 
określonym w wyżej wymienionej uchwale. Punkt drugi, podpunkt pierwszy. W projekcie uchwały 
budżetowej ustalone zostały dochody w wysokości 46 825 423 złote, w tym dochody bieżące wysokości 
46 106 523 złote. Wydatki w wysokości 47 598 653,02 złote, w tym wydatki bieżące w wysokości 44 331 
653, 02 złote. Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od 
planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 774 869, 98 złote, a zatem spełniony został wymóg 
wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetu w wysokości 773 230,02 
złote zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych, związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach. Projekt uchwały 
budżetowej, załącznik numer 5 przewiduje przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, § 
905 w wysokości 1973230, 02 złote. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1 200 000 złotych, 
w tym przeznaczone na wykup innych papierów wartościowych 100 000 złotych oraz spłaty 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 200 000 złotych. Kwoty zaplanowanych wydatkach 
budżetu rezerw, to jest rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w 
przypisie art. 222 ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie określonych w art. 226 ust. 4 ustawy 
z 6 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dziennik Ustaw z dnia 2020 poz. 1856. Podpunkt 
drugi. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej, odpowiada wymogom ustawy 
o finansach publicznych a w szczególności art. 212, 215 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny 
rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Zakres proponowanych upoważnień jaki organ stanowiący 
ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. Podpunkt trzeci. W załączniku nr 1 
zaplanowano dochody m.in. w rozdziale 80-103 i 80-104 w § 970. Wpływy z różnych dochodów 
odpowiednio w kwotach 16220 złotych oraz 841430 złotych, jak wynika z uzasadnienia strona 6, są to 
dochody, które gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych, w postaci informacji o dotacji celowej w 
pierwszym kwartale 2021 roku, wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania 
przedszkolnego, a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w § 970 w 
wysokości tegorocznego poziomu. Punkt trzeci. Skład orzekający wskazuje na niżej wymienione 
uchybienia. Podpunkt pierwszy. W załączniku nr 4, wykaz zadań majątkowych na rok 2021 za 
wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF działu 926, rozdział 92-601. Obiekty sportowe. Wykazano 
wydatki w § 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, natomiast w załączniku nr 2, plan 
wydatków budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2021 wynika, że są to wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6060. Podpunkt drugi. W uzasadnieniu do projektu budżetu, 
str. 7 w odniesieniu do dochodów działu 852 rozdział 85213,wykazano dochody w kwocie 6 810 000 zł, 
zamiast 6 800 000 zł. Podpunkt trzeci. W uzasadnieniu do projektu, str. 10, w odniesieniu do działu 758. 
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Różne rozliczenie finansowe podano, iż realizacja wydatków zaplanowana został w rozdziale 75818 
Rezerwy ogólne i celowe, natomiast z załącznika nr 2 plan wydatków budżetu miasta i gminy Rydzyna 
na rok 2021 wynika, że są to wydatki w dziale 75814. Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego 
badania, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Przewodnicząca Składu Orzekającego Danuta 
Szczepańska. Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Składu Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Pan Skarbnik o tym 
oczywiście powie, ale widzę, że w autopoprawce są zawarte również te uchybienia, które RIO 
przekazało, więc pan Skarbnik o tym powie. 

c) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, przychodzimy do odczytania opinii komisji stałych. Najpierw poproszę pana przewodniczącego 
Marka Pietrzaka, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  

RADNY MAREK PIETRZAK: 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2021 rok i 
wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Rydzyna na lata 2021- 2029. Komisja w składzie Marek 
Pietrzak - Przewodniczący Komisji, Kraśner Emilia - Zastępca Przewodniczącego, Kruczek Julian - członek 
Komisji, Otto Marcin - członek komisji, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2020 roku Komisja analizowała 
projekt i wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy na lata 2021-2029 oraz projekt budżetu 
miasta i gminy na lata na rok 2021. Po przeprowadzonej dyskusji komisja jednogłośnie 4 głosami za, 
pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt budżetu miasta i gminy 
Rydzyna na rok 2021.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękujemy panie Przewodniczący. Przechodzimy do kolejnej Komisji. Poproszę panią Agnieszkę 
Kasprowiak, Przewodniczącą Komisji Oświaty o przedstawienie opinii.  

RADNA AGNIESZKA KASPROWIAK: 

Opinia Komisji Oświaty w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2021 rok i wieloletniej 
prognozy finansowej miasta i gminy Rydzyna na lata 2021- 2029. Komisja w składzie Agnieszka 
Kasprowiak -Przewodnicząca Komisji, Rypińska Krystyna - Zastępca Przewodniczącego, Kulus Radosław 
- członek Komisji, Patek Piotr - członek komisji, Urbanowicz Marcin - członek komisji, na posiedzeniu w 
dniu 2 grudnia 2020 roku Komisja analizowała projekt i wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy 
na lata 2021-2029 oraz projekt budżetu miasta i gminy na lata na rok 2021. Po przeprowadzonej 
dyskusji komisja jednogłośnie pięcioma głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej 
prognozy finansowej oraz projekt budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2021.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Przechodzimy do Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę 
Przewodniczącego Jana Nawrotkiewicza o przedstawienie opinii.  

RADNY JAN NAWROTKIEWICZ: 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie pięcioma głosami pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej 
prognozy finansowej oraz projekt budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2021 rok. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Kolejna Komisja - Komisja Rolnictwa. Bardzo proszę pana Przewodniczącego Marcin 
Otto.  
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RADNY MARCIN OTTO: 

Komisja Rolnictwa, opinia Komisji - po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie 4 głosami za, 
pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt budżetu miasta i gminy 
Rydzyna na 2021 rok. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I ostatnia Komisja - Komisja Skarg i Wniosków. Bardzo proszę pana Marcina Pierzchałę o 
przedstawienie opinii.  

RADNY MARCIN PIERZCHAŁA: 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej 
oraz projekt budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2021. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję wszystkim członkom Komisji branżowych. 

d) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy już do podpunktu d. Panie Skarbniku, bardzo proszę o stanowisko pana Burmistrza,  
o przedstawienie. 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni państwo, chciałem przedstawić stanowisko Burmistrza co do opinii 
Regionalnej Izby, jak również autopoprawkę. Co do opinii absolutnie tutaj podzielamy stanowisko 
Składu Orzekającego w zakresie tych trzech uchybień. Dwa z nich dotyczą projektu uchwały i oba 
uchybienia proponuję Państwu w formie autopoprawki wnieść, czyli w jednym przypadku, w załączniku 
nr 2, w tym rozdziale 92601, nie będzie to § 6060 a 6050 i również w zakresie działu 758, błędnie był to 
rozdział 75814 a ma być 75818 i również o taką autopoprawka Państwa prosimy, to w zakresie opinii 
Składu Orzekającego. A w zakresie autopoprawki co do projektu to powtórzę jeszcze raz, czyli tutaj 
mamy już stricte nie wieloletnią prognozę a uchwałę budżetowa i tutaj wnosimy o zwiększenie 
wydatków w kwocie 6 milionów. To będzie rozdział 80101 § 6050 i będzie to na inwestycję ujętą w 
przedsięwzięciach WPF, na to zadanie przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w 
Rydzynie. Będzie to 6 milionów złotych na rok 2021. Proszę Państwa to powoduje, że zwiększamy 
wydatki o kwotę 6 milionów, czyli deficyt nam rośnie z kwoty 773 000 do 6 773 000, a finansowane to 
będzie przychodami budżetu. Są to te środki, które wpłynęły w tym roku na rachunek gminy. Proszę 
państwa, oprócz tego proponujemy też autopoprawkę polegającym na tym, że w związku z tym żeśmy 
nie wykonali w tym roku dwóch zadań, te zadania chcemy przenieść na rok przyszły. Pierwsze zadanie 
polega na tym, że dotyczy przykrycia rowu w Nowej Wsi. Powiem tak, że w tym roku żeśmy nie zdążyli, 
związku z tym, że wymagało to uzyskania stosownej dokumentacji, tą dokumentację mamy. Rury są 
zamówione. Mieszkańcy Nowej Wsi chcą w czynie społecznym ten rów częściowo wykonać. Jest to okres 
zimowy, gdzie prace polowe obecnie się nie odbywają i ten sprzęt jest dostępny. Dlatego w formie 
autopoprawki się do państwa zwracam. Jest to zwiększenie o kwotę 15 000 do kwoty 30 000 i w tym 
jest 5 000 z funduszu sołeckiego. Proszę państwa również w tym roku żeśmy tutaj nie wykonali zadania 
związanego z przebudową świetlicy wiejskiej w Pomykowie. Chodzi o prace projektowe, w związku z 
tym, że jest to obiekt też ujęty w ewidencji, czy w rejestrze zabytków, w jednym z tych dwóch 
dokumentów i wymaga również opinii konserwatora, także te prace dopiero teraz są jakby na 
ukończeniu. Jaki zakres może być tych prac projektowych, także to było w tym roku niemożliwe do 
wykonania i na to chcemy przeznaczyć kwotę 30 000 złotych, tak jak mieliśmy w tegorocznym budżecie. 
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Proszę Państwa tak, te zadania chcemy sfinansować w związku z oszczędnościami, które będą na 
obsłudze długu. To co powiedziałem wcześniej, ten pieniądz na rynku jest stosunkowo tani. 
Planowaliśmy 400 000 liczymy, że starczy kwota 343 000 czyli 60 000 mamy oszczędności. Proszę 
Państwa w związku z tym, że te prace, jak sami Państwo wiecie koncepcyjne, projektowe trwają i 
liczymy, że ta szkoła w ciągu tych dwóch lat opuści ulicę Zamkową. Chcemy przygotować koncepcję w 
pierwszym etapie przebudowy budynku na ulicy Zamkowej. Nie mówię o jakby już o samych projektach 
technicznych, tylko samą koncepcję zagospodarowania, takie koncepcje się tu pojawiały czy na 
Samorządzie Mieszkańców, czy w innych gremiach, czy na Komisjach. Chcemy z Państwem ten temat 
na pewno jeszcze sobie w tym pierwszym kwartale omówić i taką koncepcję przygotować i wówczas 
byśmy przedłożyli konserwatorowi zabytków. A jak Państwo wiecie ten budżet kolejny unijny, myślę, że 
będzie ruszał gdzieś pod koniec przyszłego roku, może 2022, być może uda się nam pozyskać na 
rewitalizację tego typu obiektów, jeżeli się wpiszemy w te programy, także jest to taka autopoprawka. 
Chcę tylko w gwoli jeszcze też wyjaśnienia, to co z panem Wiceprzewodniczącym Marcinem 
Urbanowiczem rozmawiałem. Wpłynął do Burmistrza wniosek pana radnego o autopoprawkę. W 
związku z tym, że po wielu latach żeśmy przejęli ten teren od Skarbu Państwa na tę strefę aktywności 
rodzinnej, tutaj pan radny takie pismo otrzymał, że w związku z tym, że mamy w tym roku 
niewykorzystane środki z tego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, planujemy w przyszłym roku 
w projekcie budżetu i już mamy wpisaną tą Strefę Aktywności w Maruszewie. Mamy tam też mówię 
sporą kwotę, którą tutaj zobowiązałem się panu radnemu, że na etapie wolnych środków, Burmistrz do 
Państwa radnych wystąpi o pobudowanie tej strefy aktywności nie tylko w Maruszewie, jak również w 
Jabłonnej i nie ukrywamy, że mamy w kilku miejscach gdzieś tam jeszcze chcemy podokładać 
urządzeń… ale to myślę na bieżąco będziemy z Państwem sołtysami i czy tutaj z Państwem z radnymi 
dyskutować, bo tak jak powiedziałem, te środki będą dostępne na przełomie lutego i marca i wówczas 
w tym okresie wiosennym… Proszę Państwa również tutaj pan Burmistrz mi uzupełnia… też chcemy być 
może z tych środków tutaj przygotować… ale to będzie temat późniejszy. Myślę, że w okolicach lutego 
marca drugie poddasze, które mamy na hali, jakieś funkcje też mówię temu drugiemu poddaszu tutaj 
nadać, ale to myślę, że ten temat dopiero będzie troszkę później, ale to w gwoli uzupełnienia, a kończąc, 
najważniejsze autopoprawka to wpisanie tak jak powiedziałem 6 000 000, oprócz tego zwiększamy 
środki o kwotę 15 000 do 30 000 na przebudowę drogi gminnej, a dotyczy to stricte przykrycia rowu w 
Nowej Wsi, przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie. To są prace projektowe i koncepcja 
przebudowy budynku przy ulicy Zamkowej. Te trzy zadania będą w kwocie 60 000 finansowane z 
oszczędności… to jest zmiana w obsłudze długu gminy Rydzyna. Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. 

e) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do 

projektu budżetu i ich przegłosowanie. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo otwieram dyskusję nad proponowanymi auto poprawkami do budżetu oraz nad 
samym budżetem. Bardzo proszę o zgłoszenie się do dyskusji. Nie widzę zgłoszeń. Nie ma. Dobra, 
zamykam Szanowni Państwo dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad wniesionymi auto 
poprawkami do budżetu na rok 2021. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Jest, 
super. Szanowni Państwa informuję, że jednogłośnie 15 głosami za zostały przegłosowane 
autopoprawki do projektu budżetu na rok 2021. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 
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Grażyna Dembicka, Karol Dembicki, Agnieszka Kasprowiak, Emilia Kraśner, Julian Kruczek, Radosław 

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

f) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 195. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy już do głosowania nad projektem uchwały budżetowej, na druku numer 195. Bardzo 
proszę. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Powinnaś się pojawić. Jeszcze 3 osoby. 
Dwie. Jeszcze pan Marcin Pierzchała i pan Julian Kruczek. Super. Szanowni Państwo informuję Wysoką 
Radę, że uchwała na druku numer 194 przeszła… przepraszam 195 przeszła jednogłośnie 15 głosami 
za. Uchwała przyjmie numer XXVII/ 193/ 2020.  

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

Panie Burmistrzu pozostaje mi tylko… ja może wstanę. Myślę, że Szanowni Państwo, jak co roku po 
takim głosowaniu, myślę, że kilka słów najpierw ode mnie, a później od pana Burmistrza. Przede 
wszystkim dziękuję radnym Rady Miejskiej, Panu Burmistrzowi za przygotowanie tego projektu 
budżetu. Szanowni Państwo wchodzimy w rok 2021 z dokumentem, który pozwoli nam na realizację 
założeń, które przed nami są stawiane, czyli wszystko dla naszych mieszkańców. Chcę również 
pogratulować fachowcom, którzy przygotowali stricte ten budżet, jest to bardzo istotne, i to co zawsze 
mówię… Szanowni Państwo radni, myślę, że w ciągu jakby całego roku widzicie, że tak naprawdę realny 
wpływ na kształtowanie budżetu, to nie tylko ten dzisiejszy dzień i przygotowanie tego projektu, który 
przedstawia… czy głosowanie nad projektem, ale również jakie są zmiany bieżące w ciągu roku, ta 
aktywność Pana Burmistrza i nas którzy współtworzymy te zmiany, może ustawa o samorządzie 
gminnym nie daje nam takiej mocy żebyśmy mogli te zmiany wprowadzać, ale myślę, że jeżeli 
ktokolwiek z nas ma jakieś prośby, czy uwagi to są również one zamieszczane. Cenię sobie właśnie 
rzeczy, że my mamy tak naprawdę realny wpływ, nie tylko dzisiaj, ale również przez cały rok na 
kształtowanie budżetu miasta i gminy Rydzyna.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Jeżeli mogę pani Panie Przewodniczący? Bardzo dziękuję za gratulacje. Tylko te gratulacje należą się 
wszystkim. Powiem tak należą się wszystkim, panu Skarbnikowi, służbom, które przygotowały ten 
budżet. Chciałbym w imieniu swoim i moich współpracowników podziękować Panu Przewodniczącemu, 
Wysokiej Radzie za pozytywne zaopiniowanie uchwały budżetowej. Moi drodzy taki jaki mamy budżet 
no to taki musimy… tak będziemy go realizować. Powiem tak, trudny rok, szczególny rok. Wiele udało 
się zrobić i wiele jeszcze przed nami. Dobre informacje, w tym roku pozyskaliśmy 11 milionów, 6 
milionów na szkołę, tak jak tutaj patrzę na pana Skarbnika to co mówił. Szkoły nie wybudowaliśmy, a 
już tutaj pytania do mnie, do Pana wiceburmistrza, a co będzie tam zrobione? Ja mówię najpierw 
wybudujmy szkołę, a później będziemy myśleć. Jest koncepcja, mamy kilka pomysłów, ale na razie nie 
będziemy zdradzać, tak? Na pewno będziemy występować o środki, bo zawsze łatwiej coś zrealizować, 
jak są środki zewnętrzne, szczególnie zagwarantowane, tak jak te 6 000 000. Kolejne dofinansowanie, 
piękny wóz strażacki - 600 000 tutaj otrzymaliśmy i z Wojewódzkiego Funduszu i również od pana 
Komendanta Głównego. Następnie kolejne dofinansowanie, patrzę tutaj na pana radnego Piotra Patka. 
Osiedle Młyńska Góra, tutaj przyszło pismo od pana Wojewody. Lista czeka na podpis pana Premiera i 
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tutaj 1,5 miliona złotych. Następnie miejscowość Kłoda - 1 250 000. Prace znaczy… Przepraszam nie idą 
pełną parą, tak jak internauci piszą. Firma się zwinęła… ale czas do 31 maja i powiem tak, firma dobra, 
sprawdzona i na pewno zdąży. Kolejne dofinansowanie tutaj akurat nie ma na sali pani Dyrektor 
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury – 1 000 000 złotych. No powiem tak, piękny obiekt. Biblioteka - 
wizytówka, na pewno Wysoka Rada zostanie poinformowana i zaproszona na otwarcie. Naprawdę moi 
drodzy, jak ktoś nie był to zapraszam… może lepiej nie, jak tutaj na otwarciu pani Dyrektor oprowadzi, 
wytłumaczy, tak od podszewki jak to wszystko wygląda… Kolejne pieniądze, tutaj patrzę na kolejny czek 
- ponad 700 000 zł również otrzymaliśmy, chyba wszystko. To daje kwotę ponad 11 milionów złotych. 
Powiem tak, kolejne wyzwania. Mam nadzieję, że te konkursy w 2021 również będą, i tutaj Panie 
Burmistrzu Łukaszu… jak wiemy pan koordynuje te tematy związane z pisaniem wniosków. Na pewno 
będziemy pisać, jeździć, rozmawiać z rządzącym i… szczegóły niedługo. Powiem tak, wycieczki po 
miastach, dużych miastach… jedna miejscowość bardzo ładna - Kępno. Pierwszy raz byłem. Dobrze moi 
drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję i mówię kolejny rok i naprawdę mam nadzieję, że gmina się będzie 
rozwijać, ale to oczywiście tak jak pan Przewodniczący powiedział, przy pomocy tutaj również ich  i 
bardzo dobrej współpracy z Wysoką Radą i dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czyli nie trzeba wyważać 
drzwi nowych tylko otwierać. Coraz więcej. Wiemy, jak to wygląda praca, praca i jeszcze raz praca.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Szanowni Państwo, dziękuję Panie Burmistrzu. Ogłaszam 20 minutową przerwę. Jeżeli trzeba będzie to 
będzie dłuższa ale myślę, że 20 minut wystarczy. A teraz przechodzimy do drugiego pomieszczenia. 

PO PRZERWIE… 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

zachodniej części obrębu Nowa Wieś – druk nr 193. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Witam serdecznie po przerwie. Wznawiam XXVII sesję. Przed przerwą zakończyliśmy 
na punkcie 7. Rozpoczynamy rozpatrywanie projektów uchwał. Punkt 8. Najpierw druk 193. Bardzo 
proszę Pana Wiceburmistrza o przedstawienie. 

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Projekt uchwały na druku 193, dotyczy uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zachodniej części, obrębu Nowa 
Wieś. Jak Państwo pamiętają przed poprzednią Sesją, planistka szczegółowo omawiała na Komisji 
Wspólnej stosowną uchwałę, jednak ze względu na zmiany w przepisach prawa dotyczących przede 
wszystkim jednego z załączników, w który musi być w wersji elektronicznej dołączone do planu. Nie 
mogli państwo radni tej uchwały podjąć na poprzedniej sesji. No uporaliśmy się z tym, dostali również 
państwo ten załącznik w tym formacie GML, a więc wymagane przez obecnie ustawodawcę. W związku 
z powyższym jest możliwość dzisiaj podjęcia stosownej uchwały. Tak więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania 
co do tej uchwały, albo coś przypomnieć, to służę odpowiedzią. Natomiast my te rzeczy omawialiśmy 
już przed poprzednią Sesją Rady Miejskiej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak, bardzo proszę, czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę, jeżeli nie ma to przechodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jeszcze chwilę, 
jeszcze dwie osoby. Udało się. Dobrze, Szanowni Państwo informuję, że uchwała na druku numer 193 
przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVII/ 194/ 2020. 
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Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 – druk nr 196. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Przechodzimy do druku 196 - przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021. Pani 
Dyrektor Inga Kaminiarz na Komisji Wspólnej przedstawiła założenia tego programu, tych dwóch 
programów. Pytania się pojawiły, odpowiedzi również, więc myślę, że jeżeli nie ma pytań to 
przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Jeszcze 
jedna osoba pan radny Marek Pietrzak. Jeszcze się ładuje, dobrze. Dobrze otrzymałem komunikat, że 
już wszyscy zagłosowali, więc informuję, Szanownych Państwo Radnych, że uchwała przyszła 
jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVII/195/2020. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

c) zmiany Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 września 

2019r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawione 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. J. Poniatowskiego) 

oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. T. Kościuszki) w m. Rydzyna – druk nr 

197. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk 197. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o przedstawienie. 

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Szanowni Państwo Radni, uchwała na druku nr 197, dotyczy zmiany uchwały, którą Państwo radni 
podejmowali we wrześniu 2019 roku, dotyczącą przejęcia, właściwie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych ulicy Poniatowskiego oraz ulicy Tadeusza Kościuszki, które wówczas były ulicami 
powiatowymi. Natomiast w związku z procedurą wpisu do księgi wieczystej tych nieruchomości i 
pewnych błędów, które wyniknęły na etapie przekazywania tych nieruchomości drogowych przez 
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Powiat Leszczyński. Jesteśmy tutaj zobowiązani dokonać  pewnej korekty, ponieważ Powiat Leszczyński 
błędnie w owym czasie przekazał nam dwie nieruchomości, które nie stanowiły własności w owym 
czasie Powiatu Leszczyńskiego. Stanowiły własność osoby fizycznej oraz Skarbu Państwa i te dwie 
nieruchomości, co mają Państwo tutaj też w uzasadnieniu należy z tej uchwały z 2019 roku usunąć, a 
więc sprostować tą uchwałę. Co da nam możliwość wpisu do księgi wieczystej gminy Rydzyna jako 
właściciela obydwóch ulic. Jeżeli są jakieś pytania to służę pomocą. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo proszę. Pytania? Nie ma. Dziękuję, a więc przychodzimy do głosowania nad projektem uchwały 
na druku numer 197. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. 
Informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer 
XXVII/196/2020. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 198. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny projekt przedstawi nam pan Skarbnik, bardzo proszę, 198 druk. 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni przedstawię druk numer 198, jest to zmiana w uchwale 
budżetowej. Ta zmiana którą omówię dotyczy również kolejnej uchwały, czyli zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej, to jest to, co również omawialiśmy już przy autopoprawce. Wprowadzamy po 
dochodach kwotę 6 000 000 zł, którą otrzymaliśmy z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, czyli tego 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale w tym roku te środki idą w całości na lokaty, także tylko 
po dochodach, stąd mówię mamy dosyć spory wynik, bo mamy w tym roku nadwyżkę budżetu ponad 
7 milionów 150 tys., ale tak jak powiedziałem w przyszłym roku to wszystko, ta cała nadwyżka, ta 
lokata, będą służyły finansowaniu wydatków. Proszę Państwa również wprowadzamy 46 000 zł, jest to 
zwiększenie subwencji ogólnej. Proszę Państwa jest to kwota, którą gdzieś tam, myślę że w mediach 
Państwo słyszeliście, nauczyciele naszych szkół podstawowych, którzy mają lekcje zdalne mogą 
otrzymać wsparcie do kwoty 500 zł. Tutaj takie wnioski z naszych szkół pospływały praktycznie w całości 
na te 46 000 zł, tylko 1200 zł nie zostało wykorzystane. Pozostała kwota jest wykorzystana, a te 1200 
zł to reszta, która nie została wykorzystana, a została przeznaczona w Szkole Podstawowej w Rydzynie 
na zakup sprzętu i oprogramowania. Fakt, jest to wsparcie dla nauczycieli w tej nauce zdalnej, też jak 
Państwo tę zmianę przyjmiecie w dniu jutrzejszym rano skierujemy środki celem refundacji, bo 
wcześniej nauczyciele te środki prywatne powykładali. Proszę Państwa tutaj kolejna rzecz, to placówki 
które zatrudniały do 50 osób mogły skorzystać ze zwolnienia w ZUS-ie i tutaj u nas nie podlegała temu 
Szkoła w Rydzynie, ani Przedszkole, bo mają powyżej 50 osób, ale z takiej możliwości częściowego 
zwolnienia w ZUS-ie skorzystały dwie placówki oświatowe, to jest Szkoła w Kaczkowie i Dąbczu. Z tego 
tytułu do budżetu wraca 116 000 zł, także to są środki w ramach pomocy Covid-19. Również z takiej 
pomocy skorzystaliśmy w Urzędzie Miasta i Gminy i 47 000 otrzymaliśmy zwrotu wcześniej zapłaconych 
składek zusowskich. Proszę Państwa, zwiększamy też dochody w kwocie 8 300 w formie przetargu 
nieograniczonego, gdyż udało się sprzedać samochód pożarniczy Jelcz, w związku z tym że mamy nowy 
sprzęt, ten stary, wysłużony Jelcz trafił do jednostki OSP w Śremie, także będzie służył dalej i tu powiem 
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tak, przy porządkowaniu budżetu, chyba w trzecim kwartale sprzedali w czwartym, bądź piątym 
przetargu w formie też nieograniczonym drewno sosnowe w kwocie 4600. Proszę Państwa nie kreujemy 
żadnych nowych wydatków, większość tych środków po prostu zwiększy nam rezerwę ogólną, a 46 000 
tak jak powiedziałem pójdzie na zwrot dla nauczycieli, tych środków poniesionych w ramach nauki 
zdalnej. Proszę Państwa, też rzutem na taśmę dla OSP w Rydzynie udało się pozyskać zakup sprzętu, 
nowych Nomexów. Otrzymali tutaj dotację w kwocie 25 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu, nasz wkład 
to jest 5000 zł, także jeszcze w tym roku zostaną zakupione nowe Nomexy dla OSP w Rydzynie. Proszę 
Państwa też przy podsumowaniu, 3 000 jeszcze dokładamy do Przedszkola w Maruszewie, tak jak 
powiedziałem pewne przeliczenia w miesiącu listopadzie następują, także w sumie w tym roku 
Przedszkole Niepubliczne w Maruszewie otrzyma dotację w kwocie 513 000 zł. Również zwiększamy do 
żłobka kwotę 3 000 zł i po zmianach będzie to kwota 53 000 zł. Jest to dotacja roczna na dofinansowanie 
funkcjonowania żłobka na terenie gminy. Ostatnią pozycją jest 30 000 przeznaczone na zakup energii i 
oświetlenia ulic, która także na dzisiaj się mieścimy w planie, ale że takie faktury spłyną, to jeżeli 
będziemy mogli to je uregulujemy. Dzięki temu w tym roku nie będziemy czekali, aby je sfinansować w 
roku przyszłym, jest to taka zmiana stricte porządkująca, a ta najbardziej znacząca oczywiście to 
6 000 000, subwencja w kwocie 46 000, którą otrzymaliśmy z budżetu państwa na doposażenie naszych 
nauczycieli, którzy tą naukę zdalną prowadzą. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, czy są pytania do tego projektu? Nie widzę zgłoszeń, więc przychodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Jeszcze dwie osoby, jeszcze jedna, 
pani Emilia. Szanowni Państwo, ja tak tylko poinformuję, że jeżeli wchodzimy w PDF czyli w daną 
uchwałę, żeby wejść niektórzy mają na dole takie ikonki, że można wyjść na przykład takim 
trójkącikiem, kto tego nie ma to wystarczy, że się przeciągnie w bok ten projekt, czy uchwałę i wtedy 
wchodzimy z powrotem jakby w główny program e-sesja. Gdy wyjdziemy z e-sesji całkowicie trzeba 
jeszcze raz nacisnąć kworum, bo po prostu wyrzuca radnego, dlatego trzeba jeszcze raz wtedy 
potwierdzić, jak ktokolwiek wyjdzie z e-sesji wtedy jeszcze raz trzeba nadusić kworum, żeby była 
potwierdzona obecność. Dobrze, to taka techniczna informacja. Szanowni Państwo informuję, że 
uchwała na druku nr 198 przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer 
XXVII/197/2020. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

e) zmiany Uchwały Nr 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 199. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I druk 199, bardzo proszę. Krótko, tak. 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, na druku nr 199 jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej, to jest to 
wszystko co Państwo przegłosowaliście, czyli też tutaj zwiększamy, wprowadzamy tą szkołę jako 
przedsięwzięcie do WPF-u czyli przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w kwocie 13 
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000 000 tj. 6 000 000 w 2021r. i 7 000 000 w 2022r. z czego w 2022 finansujemy to z emisji obligacji 
komunalnych, które będziemy planować do spłaty w latach 2030 - 2036 i też w związku z tym zmienia 
się ten okres obowiązywania tej prognozy. To jest to wszystko o czym żeśmy wcześniej mówili i tam 
Państwo już macie poprawione te wszystkie tabelki związane z długiem, ze spłatą to co wymieniliście 
w formie jednej można tak powiedzieć kartki autopoprawki, cóż to wszystko Państwo macie 
skompensowane, jak te nasze wszystkie przedsięwzięcia, kwota długu, jego spłaty się przedstawiają. 
Dziękuję.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Jeszcze to trzeba panie Skarbniku powiedzieć, że nie tylko potwierdzenie mamy na czeku, ale również 
pieniądze są już na koncie - te 6 000 000, nie? Zgadza się, czyli nie wprowadzamy do WPF, ani do 
budżetu 2021 wirtualnych pieniędzy, ale one już są na naszym koncie. Dobrze, czy są pytania do tego 
projektu? Nie ma, więc przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie 
przycisku. Szanowni państwo informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała 
przyjmie numer XXVII/198/2020. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

f) pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 200. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk 200, pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego i też bardzo proszę pana Skarbnika o omówienie.  

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Szanowni Państwo, w tym roku 2021 ta pomoc do powiatu wygląda trochę skromnie, niż mieliśmy to 
w latach ubiegłych, ale gro spraw udało się wcześniej jak to się mówi zrealizować. To co nam tutaj 
ciągle wisi w powietrzu to wniosek, który złożył Zarząd Powiatu w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, czyli przebudowa drogi na Dużej Kłodzie i tutaj jak Państwo pamiętacie, żeśmy 
deklarowali wsparcie w roku 2022, ale na dziś jeszcze nie ma informacji czy ten wniosek ostatecznie 
uzyskał dofinansowanie. Te dwa zadania w kwocie 75 000 zł, czyli budowa chodnika w miejscowości 
Maruszewo i Robczysko wynika w głównej mierze z wniosków mieszkańców, które były kierowane na 
zebraniach sołeckich w miejscowości Robczysko. Jest to chodnik po prawej stronie, dojeżdżając od 
strony Dąbcza można tak powiedzieć, do krzyżówki drogi Pawłowice – Poniec. Jest to po prawej stronie, 
tam brakuje dosłownie i to jest ostatni chyba chodnik, tu też niech pani radna mnie poprawi, ale ten 
powiatowy i to faktycznie tutaj dla mieszkańców stanowiło jakby największą potrzebę remontowo-
inwestycyjną w zakresie przyszłego roku. Proszę Państwa również drugi chodnik w miejscowości 
Maruszewo, my żeśmy tutaj z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego wskazali na potrzebę może 
rozpoczęcia remontu, przebudowy czy poszerzenia drogi od Dąbcza w kierunku Maruszewa, dalej do 
Tworzanic do końca, do Robczyska, ale tutaj mieszkańcy Maruszewa jasno deklarowali, że dla nich 
obecnie jest bardzo istotny chodnik, w związku z tym że jest tam przedszkole i troszeczkę tamta 
zabudowa po prawej przy tej drodze, ona rośnie. Korzystając z okazji z panem radnym żeśmy właśnie 
to zadanie dodatkowe z mieszkańcami Maruszewa wskazywali, że jest pilna potrzeba poprawy 
bezpieczeństwa, tak że stąd jakby wynikają te dwa zadania. Udało się przekonać Zarząd Powiatu do ich 
realizacji i stąd taka propozycja do Państwa w formie tej uchwały na druku nr 200. Dziękuję.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, czy jakieś pytania do tego? Panie Skarbniku, ja tylko zapytam 50 000, a jaki to jest 
zakres pracy? Na ile wystarczy tego chodnika, bo całość w Maruszewie to będzie o wiele więcej, a w tej 
chwili to tylko ten pierwszy etap? 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Powiem tak, że będziemy w tym pierwszym kwartale rozmawiać, żeby było tego chodnika jak najwięcej. 
Mam nadzieję, że również tutaj Powiat ze swojej strony również dołoży, także no ciężko na ten moment 
powiedzieć. Jest to uwarunkowane tym, czy na tym odcinku chodnika w Maruszewie będzie trzeba, bo 
jest tam częściowo rów i jeżeli będzie trzeba zasypać, czy ewentualnie wykonać jakąś dodatkową 
kanalizacje, jakąś deszczową, no to wtedy tego chodnika będzie mniej. Jeżeli nie będzie potrzeba 
dodatkowego odwodnienia, to będzie chodnika więcej, a jeżeli będą jakieś prace jeszcze inne, to tego 
chodnika może być mniej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę 
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję, informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła 
jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVII/199/2020. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

g) określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji 

na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie - druk nr 201. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Kolejny druk to jest druk 201. Też panie Skarbniku bardzo proszę o przedstawienie. 

SKARBNIK MiG WOJCIECH ANTONIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni druk nr 201 dotyczy określenia kwoty jednostkowej 
będącej podstawą do ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, 
również pani kierownik, czy pani dyrektor Ośrodka Pomocy o tej współpracy w kilku słowach na Komisji 
mówiła, a ja tylko powiem tak, że tutaj w wyniku rozmów z panem Dyrektorem Zalesińskim w tym roku 
zwiększamy tą kwotę. Ona chyba przez 7 lat nie była zmieniana, było to 105 zł. Obecnie kwota 
jednostkowa wyniesie 120 zł i  jest taką kwotą jaką również inne gminy okoliczne dotują Centrum 
Integracji Społecznej w Kłodzie. Dziękuję. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, czy jakieś pytania? Na moje pytanie już pan odpowiedział, bo widziałem, że się 
zmieniła kwota, ale nie wiedziałem o ile, ale już teraz wiem. Dobrze, jeżeli nie ma pytań to przejdziemy 
do głosowania. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. O jest. Dziękuję bardzo, informuję 
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmuję numer 
XXVII/200/2020. 



23 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

h) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2025 – druk nr 202. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Jeśli chodzi o druk nr 202 na komisji wspólnej był szczegółowo przedstawiony, nie wiem czy pan 
Burmistrz jeszcze chciałby kilka słów powiedzieć, czy na pytania odpowiedzieć ewentualne jakby były. 
Pytania? To bardzo proszę, czy są jakieś pytania do tego projektu? Mówię o projekcie Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Rydzyna. Na komisji wspólnej takie 
pytania się pojawiały pani Olga odpowiedziała, więc myślę, że wyczerpało to temat, a więc 
przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję, 
informuję, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie nr XXVII/201/2020. 
 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

i) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 

druk nr 203. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I kolejny druk nr 203. Proszę o przedstawienie Panie Burmistrzu tego projektu. 

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni projekt uchwały na druku nr 203 dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się 
do Burmistrza z prośbą o wydzierżawienie tego samego gruntu na kolejny okres, a w związku z tym że 
grunt położony w miejscowości Tworzanki to działka o numerze ewidencyjnym nr 16 do tej pory była 
dzierżawiona przez tą samą osobę. Tak więc można to dokonać tylko i wyłącznie za zgodą państwa 
radnych, stąd też stosowna uchwała, aby wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w miejscowości Tworzanki, w tym momencie na okres 5 lat. Jeżeli są pytania 
służę odpowiedzią. 
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Bardzo proszę, pytania? Nie ma, jeżeli nie ma pytań przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o 
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo, informuję Wysoką Radę, że uchwała przeszła 
jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer XXVII/202/2020. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

j) nadania nazwy „ULICA LIPOWA” drodze położonej  

w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 204. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Ostatnia przygotowana uchwała na druku nr 204. Również Panie Burmistrzu bardzo proszę  
o przedstawienie projektu. 

WICEBURMISTRZ MiG ŁUKASZ BARTKOWIAK: 

Uchwała na druku nr 204 dotyczy nadania nazwy ulica Lipowa drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze, 
tutaj właściciel nieruchomości zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy z prośbą o nadanie numeru 
kolejnym powstałym budynkom. Z racji tego, że takiej możliwości nie ma, należy tutaj nadać kolejną 
nazwę ulicy. Właściciel wyszedł z propozycją - ulica Lipowa. Jest to nieruchomość położona w obrębie, 
czy może w okolicy ulicy Cyprysowej, Modrzewiowej i Wierzbowej, wjazd od ulicy Wierzbowej. Tutaj 
prośba do Państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały, aby tak jak zawsze dać możliwość nowym 
mieszkańcom do zameldowania się na terenie gminy Rydzyna.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, czy pytania macie Państwo radni do projektu? Jeżeli nie ma przychodzimy do 
głosowania. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Informuję 
Wysoką Radę, że uchwała przeszła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała przyjmie numer 
XXVII/203/2020.  
 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

TAK (15) 

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

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

Rypińska, Roman Skiba, Leszek Skrobała, Marcin Urbanowicz 

 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Na tym zakończyliśmy punkt 8, przechodzimy do punktu 9, interpelacje i zapytania radnych, do dnia 
dzisiejszego wpłynęła jedna interpelacja pana radnego Piotra Patka. Odczyta tą interpelacje pan 
Przewodniczący Marcin Urbanowicz. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MARCIN URBANOWICZ: 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba, proszę o przedłożenie na ręce Burmistrza Miasta i 
Gminy Rydzyna pana Kornela Malcherka następujących interpelacji, pierwsza dotyczy stanu 
technicznego ścieżki rowerowej Rydzyna – Dąbcze. W kilku miejscach daje się zauważyć zapadniętą 
kostkę, z pewnością jest to stan zagrażający bezpieczeństwu użytkowników. W nawiasie powtórzenie, 
czyli powtarzana interpelacja. Druga, powrót do tematu podupadającego zboru ewangelickiego, 
niewłaściwe wykorzystanie obiektu, dziś jest to magazyn, garaż, budynek gospodarczy itp. Trzecia, w 
okresie jesienno-zimowym przy wcześnie zapadającym zmroku słabo widoczne są przejścia dla pieszych 
w naszym mieście. Mam tu na myśli następujące miejsca, a) ul. Rzeczypospolitej na wysokości 
posterunku policji, przy pawilonie Sułkowski, b) ul. Wolności przy Pizzerii Verona, przy posesji nr 19, przy 
zatoczce autobusowej na wysokości zboru ewangelickiego oraz na wysokości stacji paliw Eden, c) ul. 
Zamkowa przy Szkole Podstawowej, d) skrzyżowanie ul. Kościuszki i Wolności i to też powtórzenie. 
Czwarta, głęboko ufam w to, że nadejdzie czas kiedy rydzyński rynek będzie lśnił, a jego nawierzchnia 
doczeka się ostatecznego remontu. Jak długo jeszcze będziemy płacić za naprawę nawierzchni rynku w 
Rydzynie z budżetowych pieniędzy? Środki nieustannie przeznaczone na remont rynku można przecież 
wykorzystać na inne niezbędne wydatki gminne i to też jest powtórzenie. Z poważaniem radny Miasta 
i Gminy Rydzyna Piotr Patek. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję serdecznie, przechodzimy do punktu 10. 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo odpowiedzi na interpelację zostały udzielone 
na piśmie. Dziękuję bardzo. 

 

11. Wolne wnioski i informacje. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, przechodzimy do punktu 11 - wolne wnioski i informacje i również bardzo proszę o 
zgłaszanie się poprzez aplikację e-sesja. Kto pierwszy? Dobrze, zgłoszenie do dyskusji pan radny Piotr 
Patek, bardzo proszę.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni radni rozpocznę od interpelacji, bo oto kilka spraw 
się nazbierało. Chciałbym zabrać głos i bardzo się cieszę, że złożone przeze mnie interpelacje wreszcie 
doczekają się realizacji. Tu chodzi mi o modernizację oświetlenia na Alei Sułkowskiego. Miało to być 
wykonane do końca roku, ale chyba terminy nie pozwalały i zostanie to wykonane w pierwszym 
kwartale roku 2021. Również kilka razy składałem interpelację związaną z wymalowaniem linii na 
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skrzyżowaniu ulicy Beniowskiego z Leszczyńskiego, rozdzielającej na dwa pasy ruchu dla zwiększenia 
bezpieczeństwa, bo dochodziło tam do sytuacji, że kierowcy ścinali, wjeżdżali za mały łuk, co groziło 
czołowym zderzeniem lub potrąceniem. Cieszy mnie, że to zostanie wykonane w pierwszym półroczu. 
Na trzecią interpelację, którą zgłosiłem, myślałem że będzie odzew na tak. Zgłosiłem interpelację 
związaną z tym, żeby na naszych budynkach użyteczności publicznej, nie tylko na budynkach które do 
nas należą założyć panele fotowoltaiczne. Niestety otrzymałem odpowiedź, że to jest dużo spraw do 
załatwienia między innymi z konserwatorem, dużo zabiegów, ale ja myślę, że w ogólnym rozrachunku 
chyba by się to opłacało. Bo proszę zobaczyć wpisy w budżecie na zakup energii w szkole, w szkołach 
podstawowych na przykład, w przedszkolach to są sumy naprawdę duże. Plus wymiana, to już też kiedyś 
mówiłem na Komisji Rewizyjnej, wymiana tych starych żarówek na ledowe, bo w nowym budżecie też 
jest to spora kwota na oświetlenia, to jest taki podpunkt: place, oświetlenie dróg, placy i chodników - 
na to wydamy ponad 500 000 zł. No to gdzieś by te oszczędności się nazbierały. Ja myślę, że to jest 
naprawdę sprawa, którą można załatwić i pokazać, że gdzieś tam jesteśmy w niektórych sprawach tą 
taką iskierką, no nie wiem może nie nadziei, ale że chcemy po prostu gdzieś tam być w pierwszej, w 
czołówce gmin, tak zwanych zielonych. Następna sprawa, tyle dzisiaj mówimy o szkole o rozbudowie 
naszej szkoły, ja tak przysłuchuję się i tak sobie myślę, ja mam podwójną radość, satysfakcję można 
powiedzieć z tego względu, że w tamtej kadencji cały czas zabiegałem o to, żeby budynek starego 
Gimnazjum, obecnie Szkoły Podstawowej był rozbudowany. Z ramienia władz były inne propozycje, 
jakby negowanie może troszeczkę tej propozycji rozbudowania tego budynku, ale widzę przyszło 
przemyślenie. Bardzo mnie to cieszy, gdzieś tam dołożyłem tę cegiełkę i taka satysfakcja pozostaje. 
Następna sprawa, było czyszczenie płyt chodnikowych na rynku, ja nie wiem czy te prace, bo na razie 
zostały wyczyszczony odcinek koło Urzędu i to do Ośrodka Kultury, miało być to w całości zrobione, ale 
prace zostały przerwane. Myślę, że zostanie to dokończone i zrobione, że będzie to lśniło i fajnie 
wyglądało na całości rynku. Następna sprawa związana z promocją miasta, z informacją turystyczną, 
powiem tak rozmawiałem z panem Dyrektorem Zamku na temat promocji miasta i informacji 
turystycznej. Pan Dyrektor mówił na temat informacji turystycznej, że może nawet mieścić się w Zamku, 
jest otwarty. Można rozmawiać na ten temat, żeby ta informacja powstała na terenie Zamku w recepcji 
w tym momencie i myślę, że to dobre wyjście, ale ja liczę, że my zrobimy informacje w centralnym 
punkcie, to znaczy w nowej bibliotece gdzieś znajdziemy miejsce i ta informacja tam powstanie. 
Również na temat promocji miasta, o pomysłach, to co ostatnio mówiłem na Sesji, żeby Rydzyna 
włączyła się w noc muzeów, pan Dyrektor mówił, że też jest na ten temat bardzo otwarty, jeżeli będzie 
taka możliwość i jeżeli wszystko się unormuje z epidemią mówi, że jest otwarty na te tematy i można z 
nim rozmawiać, że udostępni Zamek. To co ja mówiłem, że w pierwszej kolejności może wykorzystać 
zamek na tą noc muzeum, a później co roku rozszerzać: starówka, wiatrak na przykład i trasę można 
gdzieś tam ustalić, pogłówkować, aby uatrakcyjnić. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Bardzo dziękuję, czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Tak, bardzo proszę.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Jeszcze jeden temat, nie miałem zapisane. Chodzi o temat - ja składam interpelację w sprawie kontroli 
nieprawidłowości spalania śmieci komunalnych. Te kontrole się odbywają, bardzo mnie to cieszy. Jest 
pozytywny odzew mieszkańców, rozumiem może nie wszystkich, ale jest. Chodzi mi o to, bo z tego co 
wiem pan Burmistrz też otrzymał telefon, mieszkańcy mnie zatrzymują, że wszystko fajnie, pięknie są 
za tym, ale chodzi tu o kontrolującego. Nie ma identyfikatora, nie ma nic. Mówią, że wchodzi jakiś pan 
w masce, w czapce, przedstawia się, że na podstawie mojej interpelacji, ale mówią nie wiedzą kto to 
jest, bo wiadomo teraz takie czasy, że rozumiem też osoby, które kontroluje, że nie chcą nikogo narazić 
jakby na jakiekolwiek zarażenie, ale jakiś może dokument, jakiś identyfikator, żeby było wiadomo, że 
to jest pracownik Urzędu, nasz człowiek, a nie jakaś obca osoba, dziękuję bardzo.  
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PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, ja pozwolę się podłączyć tylko pod to zapytanie pana radnego. Ja chciałem się zapytać, 
nie wiem to już miesiąc chyba te kontrole trwają, czy są jakieś wnioski z tych kontroli? Czy nasi 
mieszkańcy jednak przyjmują tego pana kontrolującego? Jakie w tej chwili są może jakiekolwiek 
informację? Czy ktoś już został ukarany? Czy wszyscy jednak spalają to co powinno się spalać? To tyle. 
Czy jeszcze ktoś do pana Burmistrza ma pytanie? Tak? Bardzo proszę. Prosiłem, żeby zgłosić się w tym 
programie.  

RADNA GRAŻYNA DEMBICKA: 

Chciałam tylko odpowiedzieć, wtrącić się do rozmowy pana Piotra Patka, że już na Komisji 
Mieszkaniowej, na posiedzeniu Samorządu Mieszkańców i nie wiem czy sobie przypomina dobrze czy 
nie, odnośnie zagospodarowania budynku po Maladze. Pan Skarbnik już o tym mówił, że są takie 
propozycję, żeby tam na przykład przeznaczyć pomieszczenia dla emerytów, dla czegoś… i już ta kwestia 
była po prostu poruszana, także nie jest pan pierwszą osobą, która mówiła o tym, ale mówiliśmy o 
zagospodarowaniu później tych budynków po szkole, także już pan skarbnik o tym też mówił, że myśli 
się o tym.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak, tak. Dobrze. Czy jeszcze ktoś? Ja ma taką prośbę, właśnie to jest bardzo taki fajny przykład jeżeli 
chcielibyście państwo odnieś się do słów na przykład przedmówcy to się wdusza ad vocem i wtedy też 
jak jest kolejka, to wtedy ten wniosek idzie w górę, żebym mógł jakby przekazać głos osobie, która 
chciałaby się do słów ustosunkować. Dobrze. Nie widzę zgłoszeń, więc Panie Burmistrzu bardzo proszę 
o odpowiedź. 

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zanim odpowiem to jeszcze chciałbym tu 
uzupełnić, bo chciałbym mieć jeszcze tylko podziękować pani Patrycji, która przygotowuje materiały na 
Sesję, panu Kierownikowi i panu mecenasowi, panu Sławkowi, panu Łukaszowi i również panu 
Kornelowi. Dobrze. A teraz pokrótce będziemy odpowiadać. Fotowoltaika na budynkach, wymiana 
żarówek na ledowe. No tak, jak w interpelacji odpowiedź, pan mówi o budynkach należących do 
użyteczności publicznej, Szkoła Podstawowa w Rydzynie, tak czy Szkoła Podstawowa w Kaczkowie, tak 
jak pan powiedział, odpowiedział pan sobie na pytanie, tak. Uzgodnienia z konserwatorem, są to 
zabytki, oczywiście Urząd Gminy to samo. Wymiana żarówek na ledowe. No powiem tak, fachowcem 
nie jestem, czy i ile by to było oszczędności? Nie wiem, ale mówię tak, to by się musiał wypowiedzieć 
fachowiec, który nie wiem przeliczył, obliczyłby po ilu latach… no mówię nie mam… nie będę się tak 
tutaj mówiąc kolokwialnie mądrował. Nie odpowiem na to pytanie. Płyty, chodnik… tak będzie 
kontynuacja. Tak jak pan mówił tutaj została strona przy Rydzyńskim Ośrodku Kultury, przy Urzędzie 
na pewno będą te prace kontynuowane. Rynek wokół będzie wyczyszczony, tak jak powiedziałem na 
ostatniej Sesji. Powiem tak, no względy zdrowotne, urlopy, to okres taki jaki mamy, święta, nie święta, 
inne roboty też zostały zlecone pracownikom, więc w późniejszym w okresie będziemy na pewno czyścić 
te płyty chodnikowe. Promocja miasta tak jak pan mówi, ja również rozmawiam z panem Dyrektorem 
Szukalskim o Noc Muzeów, a jeżeli chodzi o bibliotekę… no nie chciałbym tu wchodzić w kompetencje 
pani Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, czy może tam być punkt informacyjny, ale fajnie, że tutaj 
pan dyrektor powiem tak, wyraził wolę współpracy. No powiem, że już kiedyś panu mówiłem, że jest ta 
dobra współpraca z Zamkiem i pan Dyrektor wcześniej już wspomniał, że jak najbardziej jest do 
dyspozycji i tutaj może liczyć na naszą współpracę. A my tutaj też również możemy liczyć na jego pomoc. 
W sprawie spalania śmieci przez mieszkańców, na tak jak mówiłem… no dobrze, to zakupimy 
pracownikowi identyfikator, żeby się przedstawiał, tak jak pan mówił. Telefony były nie tylko do mnie 
również do moich współpracowników, wiem, że tutaj radni też rozmawiali o może tak, rozmawiali z 
osobami, które miały kontrolę, ale jak najbardziej tutaj… Porozmawiamy z pracownikiem i zakupimy 
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mu ten identyfikator. Szkoła, no to cóż mogę powiedzieć, dofinansowanie mamy i 30-go rozpisujemy 
przetargi i będziemy budować. Dziękuję bardzo.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo, a jeszcze, czy wiadomo jaka jest pokontrolna jakaś tam sugestia? Czy były jakieś już 
kary? Czy wszyscy się stosują? Nie mówię o szczegółach oczywiście.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Były, tak były.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tutaj zgłoszenie jeszcze ad vocem.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Panie Przewodniczący, przepraszam, że wchodzę w słowo… jak najbardziej pracownik, który kontroluje, 
pan Kornel, można zaprosić, czy na Sesję czy na Wspólne Posiedzenie Komisji, czy na Komisję 
Bezpieczeństwa i jak najbardziej udzieli informacji.  

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

I ad vocem do słów pana Burmistrza. Pan radny Piotr Patek.  

RADNY PIOTR PATEK: 

Panie Burmistrzu może pan poczekać. Chciałbym się odnieść do tego dofinansowania, bo 
stwierdziliśmy, jeżeli się staramy o jakiekolwiek dofinansowanie to wszędzie potrzebna jest 
dokumentacja, żeby dostać to dofinansowanie. Ja uważam, że strach ma wielkie oczy. Odpowiedź, że 
trzeba się starać od konserwatora, od kilkunastu osób. Ja uważam, że można spróbować i jakiekolwiek 
oszczędności by były. Wracając do żarówek ledowych. Proszę zobaczyć samorządy w okolicy, jeżeli się 
nie mylę Wschowa, Leszno wszędzie montowali. Jakieś tam oszczędności są, no to jest niedobre słowo. 
Gdzieś te oszczędności były wykazywane, jakie to mogą być. Jak szukamy pieniądze to każdy grosz dla 
nas jest ważny w tym momencie. 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Tak? Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, czy jeszcze zgłoszenia jakieś są? 
Nie widzę. Szanowni Państwo, to pozwólcie, że na koniec akurat nie miałem okazji przed świętami 
złożyć wszystkim życzenia, ale myślę, że nadchodzący ten Nowy Rok wymaga tego, aby kilka słów 
poświęcić. W imieniu własnym chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 
nadchodzącego Nowego Roku 2021. Oby był lepszy, a na pewno nie gorszy. Myślę, że ten rok kończy 
się powoli. No nie był zły, ale no jeśli chodzi o pandemię… No niestety wiemy jak jest i trzeba też patrzeć 
na pozytywy tego, że do tej pory cały czas jesteśmy we własnym gronie, spotykamy się, mamy taką 
możliwość. Wszyscy jesteśmy można powiedzieć zdrowi i życzę Wam tego, aby kolejny rok był również 
w zdrowiu, żeby się spełniły się marzenia i cele i wszystkim mieszkańcom Gminy Rydzyna. Pan Burmistrz 
jeszcze? Na Rynku nie mamy okazji, żeby złożyć takie życzenia, więc myślę, że jeszcze kilka słów.  

BURMISTRZ MiG KORNEL MALCHEREK: 

Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący godzina policyjna odwołana, więc… Nie, żartuję. Szanowni 
Państwo, również chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo tak jak pan Przewodniczący 
powiedział, co roku spotykaliśmy się z mieszkańcami i składaliśmy życzenia. Również chciałbym złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, życzyć dużo szczególnie w tym okresie pandemii, zdrowia, radości i żebyśmy 
w tym 2021 roku, w końcu wrócili do normalności, żebyśmy się mogli spotkać. Nie wiem, czy ja bym 
mógł odwiedzać na wioskach mieszkańców, czy… spotykać się. Moi Drodzy - mam nadzieję, że ten rok… 
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bo powiem tak, trudny rok, szczególny rok. Życzyłbym sobie, żeby rok 2021 nie był gorszy rokiem. Tego 
życzę Wam i Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Gminy Rydzyna. Dziękuję bardzo. 

 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY ROMAN SKIBA: 

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo wobec wyczerpaniu porządku obrad zamykam XXVII Sesję Rady 
Miejskiej Rydzyny. 
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