
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XIX 

Z  XIX Sesja w dniu 22 grudnia 2020 r. 

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie   sesji przechowywane przez odrębny okres 

archiwalny określony w przepisach Urzędu  tj. 6 lat o daty nagrania. 

   

Sesja zdalna  ,obrady rozpoczęto 22 grudnia 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:51 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych. 

Obecni: 

1.Paweł Andrzej Bochyński 

2. Magdalena Figura Wrona 

3. Marcin Flor 

4. Aleksandra Jarymek 

5. Dominik Janusz Mańka 

6. Lech Stanisław Miściur 

7. Bogdan Andrzej Skorek 

8. Anna Suszek 

9. Małgorzata Stanisława Suszek 

10. Józef Grzegorz Szymaniak 

11. Marek Bogusław Wac 

12. Mateusz Piotr Wawrzycki 

13. Witold Henryk Wąsik 

14. Sławomir Jan Wiącek 

15. Piotr Józef Zając 

1. Otwarcie sesji. 

 

p. Lech Miściur – przewodniczący Rady Gminy  czy wszyscy radni mają połączenie  , jeżeli 

tak to wyłączamy transmisję   i otwieram dziewiętnastą  sesję Rady Gminy Rybczewice która  

odbywa się  zdalnie .  Witam  państwa radnych  przed tabletami , witam panią Wójt  , panią 

Sekretarza ,witam pana Skarbnika ,witam pana Jarosława Wróbla –przewodniczącego 

komisji, witam pracowników obsługujących  sesję .                                                            

Stwierdzam ,że na 15 radnych obecnych na  sesji jest 15  co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 2  porządku obrad  -przyjęcie proponowanego 

porządku obrad. Proponuję  następujący porządek obrad . 



1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                              

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy od ostatniej sesji.                                                                                             

5.  Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/93/2020 Rady Gminy Rybczewice z 

dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 

przedsiębiorców ,których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2021.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania  

Narkomanii na rok 2021  dla Gminy Rybczewice .Tutaj następuje zmiana i jako punkt 11 

proponuję :                                                                                                                                        

11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy 

Rybczewice. 

12. Wolne wnioski .   

13. Zamknięcie sesji. 

Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad. Jeżeli nie ma 

uwag, nie widzę aby ktoś się zgłaszał, przystępujemy do głosowania .Kto  jest za przyjęciem 

proponowanego porządku obrad .  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, 

Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz 

Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

p. Lech Miściur w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ,za przyjęciem  proponowanego 

porządku obrad  głosowało 15 radnych ,  przeciw 0,   wstrzymujących się  0 . Stwierdzam , że 

porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. 

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                                                      

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 3   -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady 

Gminy, każdy mógł się  zapoznać  protokołem z poprzedniej sesji ,protokół został przesłany . 

Czy ktoś z państwa  radnych ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji   , jeżeli  nie ma 

uwag, a nie widzę aby ktoś zgłaszał uwagi, przystępujemy  do głosowania . Kto  jest za 

przyjęciem  protokołu z poprzedniej  sesji. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  



 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki , Witold 

Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Magdalena Figura Wrona, Piotr Józef Zając 

p. Lech Miściur -za przyjęciem  protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych 0  

przeciw , 2 radnych   wstrzymało się od głosowania . Stwierdzam , że protokół z poprzedniej 

sesji został przyjęty. 

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy .                                                                                            

 p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 4  - sprawozdanie Wójta z działalności Gminy 

poproszę panią Wójt o  przedstawienie sprawozdania.                                                                               

p. Elżbieta Masicz – witam państwa radnych bardzo serdecznie, czym zajmowała się  gmina 

od ostatniej sesji czyli od 27 listopada .Tak jak państwo wiecie od pewnego czasu zgodnie z 

zarządzeniem Ministra Zdrowia pracujemy w systemie zmianowym zdalnym żeby po prostu  

uniknąć zła czyli jakieś sytuacji pandemicznej w urzędzie ,dlatego też właśnie ta forma 

została wprowadzona i   rozporządzeniem które wczoraj zostało wydane ta forma pracy  jest 

przedłużona do 17 stycznia 2021r.Czym się zajmujemy poza sprawami bieżącymi , 

kontynuujemy rozpoczęte projekty ,a więc rewitalizacja parku i rewitalizacja dworu i 

kontynuujemy prace na boisku Wiktorii. Jeżeli chodzi o pozostałe to jeszcze jesteśmy na 

końcowym etapie ,ale jeszcze trochę nam zostało jeżeli chodzi modernizację ujęć wody. 

Jeżeli chodzi o inne sprawy to na bieżąco tak jak powiedziałam realizujemy to co mamy w  

zakresie obowiązków. Jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy to 

sytuacja jest w miarę bezpieczna. Co prawda mamy przypadki zachorowań nie mniej jednak 

nie mamy przypadków śmiertelnych ,nie mamy ciężkich przypadków i tego się trzymajmy 

aby nam jak najdłużej ta sytuacja była, żeby nas to nie przerosło ,żebyśmy się psychicznie nie 

poddali .Jeżeli chodzi o moje informacje to  wszystko na tą chwilę.                                                        

p. Lech Miściur - dziękuję bardzo czy państwo  radni mają pytania do pani wójt, proszę  

bardzo  pan Witold Wąsik.                                                                                                                       

p. Witold  Wąsik – pani wójt jak mi wiadomo jest realizowany projekt szerokopasmowego 

Internetu ,czy coś  jest w tej sprawie  wiadomo u nas w naszej gminie.                                             

p .Elżbieta Masicz- a przez kogo jest realizowany  taki projekt bo nic mi nie wiadomo.                               

p. Witold Wąsik –jest realizowany na terenie gminy Krzczonów . 

p. Elżbieta Masicz –jeżeli chodzi o internet szerokopasmowy to gmina Krzczonów jest to 

powiat lubelski ,być może powiat lubelski taki projekt realizuje ,na terenie powiatu 

świdnickiego taki projekt nie jest realizowany.   

p. Witold Wąsik    - z tego co wiem to przedstawiciel tej firmy która to realizuje chodzi po 

gminach i informuje .                                                                                                                             

p. Elżbieta Masicz  -tak jak powiedziałam wszystkie te projekty które są realizowane muszą 

przechodzić  pewną procedurę  od początku do końca . I jeżeli chodzi o realizację tego 

projektu przez gminę to tak jak powiedziałam wcześniej  w gminie Rybczewice na ta chwilę 



przez urząd, ani przez instancje wyższe na przykład  przez  Starostwo Powiatowe w Świdniki 

gdyż starostwo też takie działania może realizować na terenie podległych sobie gmin  taki 

projekt  nie jest realizowany . Jeżeli będzie taka możliwość i będzie  możliwość uzyskania 

środków i realizacji projektu Internetu szerokopasmowego to na pewno  zrobimy wszystko 

aby taki projekt u nas też był realizowany.  

 

5. Interpelacje i zapytania radnych .                                                                                                                 

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 5  porządku obrad- interpelacje i zapytana 

radnych .  

 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021 .                                                                                       

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 6  –podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na rok 2021 ,poproszę  pana skarbnika o zapoznanie radnych z proponowaną 

uchwałą.                                                                                                                                                    

p. Józef  Smarzak –jeśli chodzi o projekt budżetu n rok 2021 to dochody są zaplanowane w 

wysokości 21 094 627 tysięcy. Na dochody t składają się dochody bieżące w kwocie 

14 905 385 złotych , oraz dochody majątkowe  6 189 242 złote. Jeżeli chodzi o dochody 

bieżące to praktycznie zostały one zaplanowane na poziomie roku bieżącego ,ponieważ  tak 

jak państwo wiedzą wszystkie podatki na terenie naszej gminy zostały ustalone w wysokości 

obowiązującej w  roku bieżącym. Jeżeli chodzi o takie dochody jak dotacje i subwencje to 

one są planowane na podstawie informacji uzyskanych zarówna z Ministerstwa Finansów jak 

też z Urzędu Wojewódzkiego odnośni dotacji. Natomiast jeżeli chodzi o dochody majątkowe 

to   wynikają one z podpisanych i realizowanych umów związanych z projektami unijnymi. 

Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 25 536 890 złotych i na te wydatki 

składają się wydatki bieżące w kwocie 13 885 888 złotych ,oraz wydatki majątkowe .Wydatki 

majątkowe w wysokości  11 651 002 złote .Wydatki majątkowe to są  wydatki stricte 

inwestycyjne. Jak państwo widzą wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 4 442 263 

złote    i ta różnica ,deficyt ten jest sfinansowany  następującymi  środkami  ,a mianowicie 

niewykorzystanymi środkami  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 

1 583 597 złotych , niewykorzystanymi środkami z Funduszu Dróg Samorządowych kwocie 

8 666 złotych , spłatą pożyczki w wysokości 90 tysięcy złotych , oraz kredytem bankowym 

długoterminowym w kwocie 2 800 tysięcy złotych. Ja dziękuję jeżeli są jakieś pytania to 

bardzo proszę .                                                                                                                                          

p. Lech Miściur –proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetowej .                                                  

p. Marek Wac –komisja na posiedzeniu w dniu 13 grudnia w 6 osobowym składzie 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2021 rok.   

p. Lech Miściur –czy państwo radni mają pytania do proponowanej uchwały , nikt się nie 

zgłasza , w takim razie przystępujemy do głosowania . Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem proponowanej uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, kto 

jest za , kto jest przeciw i kto się wstrzymał.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 



Paweł Andrzej Bochyński, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej 

Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

PRZECIW (3) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Dominik Janusz Mańka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

p. Lech Miściur- za przyjęciem proponowanej  uchwały   głosowało 10 radnych ,3 radnych   

głosowało  przeciw , 2 radnych  wstrzymał się od głosowania . Stwierdzam , że  uchwała  

została przyjęta. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.                                                       

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 7  –podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej poproszę bardzo pan skarbnik.                                                                                                                                                         

p. Józef Smarzak –przyjęte przed chwilą dane zawarte w budżecie na rok 2021 są zapisane  w 

projekcie WPF .Projekt WPF obejmuje lata od roku 2021 do 2030 ponieważ zaciągnięty  w 

bieżącym roku kredyt w wysokości 4 600 tysięcy przewidziany jest do spłaty właśnie do 

końca 2030 roku .W wieloletniej prognozie finansowej oprócz tych wszystkich informacji 

które  znajdują się w budżecie gminy  są tu wymienione wszystkie  przedsięwzięcia 

wieloletnie które są realizowane przez budżet gminy i tak większość  tych przedsięwzięć 

realizowanych będzie w roku 2021 i są takie których realizacja zakończy się w roku 

2022.Jeżeli SA jakieś pytania do WPF to  bardzo proszę .                                                                      

p. Lech Miściur –nie widzę  zgłoszonych chętnych z zapytaniem ,poproszę przewodniczącego 

komisji budżetowej o opinię.                                                                                                                   

p. Marek Wac –komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                    

p. Lech Miściur –przystępujemy do głosowania kto  jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej , kto jest przeciw , kto się wstrzymał.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Paweł Andrzej Bochyński, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej 

Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

PRZECIW (3) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Dominik Janusz Mańka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

 

p. Lech Miściur -za przyjęciem  proponowanej uchwały  głosowało 10 radnych , 3 radnych  

głosowało  przeciw , 2 radnych   wstrzymało się od głosowania . Stwierdzam , że uchwała  

została  przyjęta. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/2020 Rady Gminy 



Rybczewice z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

wskazanych przedsiębiorców ,których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -

19.                                                                                                                                                                     

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 8  -  podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XIV/93/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia z 

podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID -19,  pan skarbnika proszę bardzo.                                                                                                                 

p. Józef Smarzak –jeśli chodzi o zmianę tej uchwały to uchwałą która została podjęta w 

czerwcu dotyczyła zwolnienia podatku od nieruchomości na drugi kwartał , czyli miesiące 

kwiecień , maj , czerwiec .W tej chwili wprowadzamy zmianę  która to zwolnienie 

przedłużyłaby do końca roku , a więc zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmowałoby 

3  kwartały , II , III i IV kwartał .Jeżeli są pytania to bardzo proszę .                                                                       

p. Lech Miściur  nie widzę  aby ktoś się zgłaszał z zapytaniem , poproszę o opinię komisji.                       

p. Marek Wac –komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  , dziękuję.         

p. Lech Miściur –czy są pytania, nie widzę , przystępujemy do głosowania .Kto z państwa 

radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIV/93/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia z 

podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID -19,kto jest za ,kto jest  przeciw i kto się wstrzymał .                                                                                                                                                                            

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/2020 Rady Gminy Rybczewice z 

dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 

przedsiębiorców ,których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 6, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

PRZECIW (8) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Anna 

Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Bogdan Andrzej Skorek 

 

p. Lech Miściur  -za przyjęciem  proponowanej uchwały głosowało 6 radnych ,    przeciw , 8    

wstrzymujących  się 1 . Stwierdzam , że  uchwała nie została przyjęta .W związku z tym 

uchwała nie  została przez Radę przyjęta. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2021.                                                



p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 9   –podjęci uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Rybczewice na ok. 2021 proszę pana  Jarosława Wróbla przewodniczącego Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie projektu uchwały.                                                     

p. Jarosław Wróbel – witam państwa wszystkich jak  cyklicznie od wielu lat obowiązkiem 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zaproponowanie działań 

profilaktycznych i leczniczych na rok następny. Czytam teraz założenie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Rybczewice na rok 2021. 

Głównymi celami tego programu jest zapobieganie nowych problemów  , zmniejszanie 

rozmiarów  już istniejących, zwiększenie skuteczności w zakresie  profilaktyki, a celami 

szczegółowymi jest przede wszystkim zwiększenie ilości osób ,podejmowanie tych działań z 

różnymi służbami aby  te problemy rozpoznawać we wczesnej fazie i im przeciwdziałać , 

kształtowanie postaw prozdrowotnych i głównie działania profilaktyczne dotyczące naszego 

środowiska, dzieci i młodzieży . Na pewno  sytuacja obecna związana z pandemią w jakiś 

sposób w roku 2020 utrudniała te działania  i trudno nam było na komisji  wskazać jak te 

działania będą przebiegały w roku 2021.Niemniej jednak będzie to bardzo  uzależnione od 

tego w jaki sposób będzie  wyhamowywała sytuacja pandemiczna. Jeżeli tylko okaże się ,że 

będziemy mogli wchodzić o szkół i placówek będziemy te działania uskuteczniać. Mówiąc 

krótko ,jeżeli chodzi o nasze działania to nie będą one w jakiś sposób odbiegały od tych  

czynności które robiliśmy w latach ubiegłych .Tak jak powiedziałem w centrum uwagi jest to 

nasze młode pokolenie i w zależności  od tej sytuacji będziemy chcieli jak najszerzej do niej 

docierać .Oczywiście jeżeli wersja okaże się pesymistyczna jeżeli chodzi o pandemię na 

pewno będziemy podejmować działania profilaktyczne poprzez  nośniki elektroniczne tudzież 

programy przekazywane w sposób zdalny, ale to są nasze szczególne ustalenia i umowy z 

dyrekcją szkoły ZS O Rybczewice ponieważ my jako komisja nie mamy możliwości żeby 

docierać  do każdego ucznia indywidualnie. To  wszystko jeżeli  chodzi o prezentacje 

programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych . Jeżeli są jakieś pytania to 

posłucham.                                                                                                                                            

p. Lech Miściur  -nie ma pytań ,poproszę o opinię komisji.                                                                     

p. Marek Wac –komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                  

p. Lech Miściur –przystępujemy do  głosowania kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

proponowanej uchwały , kto jest przeciw , kto się wstrzymał .  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawi przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2021.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15,  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, 

Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz 

Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

 

p. Lech Miściur -za przyjęciem  projektu uchwały  15 radnych , nikt nie  głosował przeciw , 

nikt nie  wstrzymał się od głosowania . Stwierdzam , że  uchwała  została przyjęta 

jednogłośnie. 



 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Rybczewice.                                                                                              

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 10   –podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Rybczewice 

proszę bardzo pan  Jarosława Wróbla .                                                                                                                                        

p. Jarosław Wróbel – analogicznie  do Gminnego Programu Rozwiązywana Problemów 

Alkoholowych komisje również realizują działania związane z profilaktyką i 

przeciwdziałaniem narkomanii . Analogicznie do działań związanych ze szkodliwością 

nadużywania alkoholu  gminna komisja zajmuje się również tematami profilaktyki 

przeciwdziałania zjawiskom narkomanii. Jak pamiętacie państwo w ubiegłych latach 

przekazywałem  informacje na temat badań i prognozy jaka była robiona na terenie naszej 

gminy i okazało się ,że młodzież z naszej gminy wie co to są narkotyki i mado nich  

możliwość dostępu. Analogicznie do działań profilaktycznych związanych z alkoholem jeżeli 

tylko pojawią  się  możliwości tutaj  oddziaływania bezpośredniego ,profilaktycznego 

związanego z   tym tematem na pewno wkroczymy  do szkoły  i będziemy tą młodzież jak i 

również rodziców jeżeli  wrócą tzw. wywiadówki będziemy uświadamiać  i o tych 

zagrożeniach informować. Oczywiści komisja zarówno związana z profilaktyka i 

przeciwdziałania alkoholizmowi  jak rozwiązywania problemów narkomanii współpracuje z 

Zespołem Interdyscyplinarnym, mamy  roboczy kontakt z przedstawicielami Policji, panem 

dzielnicowym i w sytuacjach gdyby   pojawiały się jakieś ogniska ,czy sytuacje związane z 

tym problemem ze względu na tą sytuację epidemiczną , komisja ma możliwości takie 

działania podejmować .Mówiąc krótko na pewno jak będzie możliwość oddziaływania 

prewencyjnego i profilaktycznego będziemy korzystać ze sprawdzonych środków i osób z 

którym wcześniej współpracowaliśmy np. z MONARU ,czy  terapeutów z którymi 

współpracowaliśmy w latach ubiegłych. 

Proszę o pozytywne zaopiniowanie tego programu.                                                                                

p. Lech Miściur - poproszę komisję o opinię .                                                                                 

p. Marek Wac –komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .                                    

p. Lech Miściur –czy  państwo radni mają  pytania , nie widzę ,przystępujemy do głosowania. 

Kto  z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały , kto jest przeciw , kto się 

wstrzymał. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2021 dla Gminy Rybczewice. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, 

Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz 

Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

 

p. Lech Miściur-  za przyjęciem  proponowanej uchwały głosowało 15 radnych ,  przeciw 0 ,   

wstrzymujących  się  0 . Stwierdzam , że  uchwała  została przyjęta jednogłośnie. 



 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za nieuzasadniona skargę na Wójta Gminy 

Rybczewice.                                                                                                                                                        

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 11  uchwała w sprawie uznania skargi  na Wójta 

Gminy  Rybczewice za nieuzasadnioną i tutaj pani  sekretarz oddajemy głos proszę bardzo.                                                                                                                 

p. Renata Trała  -dziękuję bardzo,  do przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo  

Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie 

przekazująca do rozpatrzenia skargę według kompetencji określonych w kodeksie 

postępowania administracyjnego. Skarga dotyczyła nierzetelnego przeprowadzenia kontroli 

na działce sąsiada skarżącej w związku z uciążliwościami zapachowymi z przydomowej 

oczyszczalni ścieków. Skarga została przekazana do rozpatrzenia komisji ds. skarg ,wniosków 

i petycji, która na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku rozpatrzyła zarzuty zawarte w 

skardze ,wysłuchała wyjaśnień podinspektora d/s odpadów komunalnych który rozpatrywał 

skargę oraz sekretarza gminy. Skarga na nieprzyjemne zapachy wydobywające się z 

przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce sąsiada skarżącej złożona 

została w dniu 17  listopada 2020 roku . W dniu 19 sierpnia 2020 r. została przeprowadzona 

kontrola na tej nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Rybczewice. Kontrola obejmowała zakresem realizację obowiązku wynikającego z art. 5 

ust.1pkt.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. wyposażenia 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy  na nieczystości ciekłe lub przydomową 

oczyszczalnię ścieków gdyż na terenie gminy Rybczewice nie ma sieci kanalizacyjnej. 

Przeprowadzona kontrola nie wykazała naruszeń przepisów wyżej wskazanych. Ścieki z 

budynku mieszkalnego są odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem 

rozsączającym ,regularnie stosowany jest preparat mikrobek raz w tygodniu zgodnie z 

zaleceniami producenta. Sprawdzono dokumenty z wywozu odpadów to jest faktury oraz 

sposób wentylacji oczyszczalni. Wentylacja jest wyprowadzona  ponad   dach budynku. 

Wykonano dokumentację fotograficzną potwierdzająca ustalenia kontroli .Podczas oględzin 

instalacji  nie stwierdzono nieprzyjemnego zapachu. Przydomowa  oczyszczalnia została 

wykonana przez gminę Rybczewice w 2019 roku w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską  na podstawie  zgłoszenia do Starosty Świdnickiego na które nie 

wniesiono  sprzeciwu. Na etapie budowy gmina zapewniła nadzór inwestorski sprawowany 

przez inspektora nadzoru budowlanego z branży sanitarnej. Organ administracji ingeruje 

jedynie na podstawie upoważnienia ustawowego , bądź w przypadku wystąpienia zagrożenia , 

natomiast sprawy sporna o charakterze cywilnym pozostają do rozstrzygnięcia przez sądy  

powszechne.  Nie jest kompetencją gminy dokonywanie pomiaru nieprzyjemnych zapachów 

powietrza ustalania ich poziomu oraz stwierdzania przekroczeń .Wójt sprawuje nadzór nad 

realizacją obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia do oczyszczania ścieków 

bytowych i w tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym 

komisja do  spraw ,wniosków i petycji stwierdziła jednogłośnie ,że zarzut na złe działanie 

Wójta Gminy Rybczewice należy uznać za bezzasadny.                                                                         

p. Lech Miściur –opinię komisji znamy , czy państwo radni mają pytania ,nie widzę 

przystępujemy do głosowania .Kto z państwa radnych jest za uznaniem skargi za niezasadną 

na działanie pani wójt  , kto jest przeciw kto się wstrzymał.   

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie za nieuzasadniona uznania skargę na Wójta Gminy Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 



 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, 

Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz 

Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

 

p. Lech Miściur  -za przyjęciem  proponowanej uchwały  głosowało 15 radnych ,   przeciw 0 ,  

wstrzymało się 0  . Stwierdzam , że uchwała  została przyjęta. 

 

12. Wolne wnioski. 

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 12  porządku obrad –wolne wnioski 

p. Mateusz Wawrzycki – pani wójt zwracam się z takim zapytaniem i takim naświetleniem 

sytuacji  ,chodzi mi o drogę nr 57 i 45 biegnące od drogi powiatowej przy której ja mieszkam 

tam wyżej . Kiedyś już na ten rozmawialiśmy tam była kwestia ,że ona jest od lasu zbyt 

wąska  i nie ma 3 me3trów szerokości i tak dalej . Z tego co ostatnio gospodarze  jakieś swoje 

wstępne rozgraniczenia robili i był tam geodeta który  na gminie obsługuje i okazało się ,że 

jednak droga  ta ma przebieg 3 metrów szerokości. Dzisiaj chciałem tak informacyjnie  

powiedzieć.  I wracam  do ewentualnego pytana  czy nie jest w stanie i kilku gospodarzom by 

na tym zależało aby przywrócić ją do przejezdności . Pani sekretarz zna ta sprawę ,gdyż 

kiedyś z jednym z rolników rozmawiała i być  gdyby pani wójt podjęła ten temat  to w okresie 

poświątecznym moglibyśmy pomyśleć o tej drodze . 

p. Elżbieta Masicz – ja bardzo proszę  o złożenie formalnie wniosku o co chodzi   . 

p. Magdalena  Figura Wrona  -pani wójt mam pytanie na jakiej podstawie prawnej  został 

wyłoniony pierwszy i drugi wykonawca zadania wykonania boiska do piłki nożnej w 

Rybczewicach ,czy było  to na podstawie  zapytań ofertowych  czy wyłoniono wykonawcę w 

formie ogłoszonego  przetargu  zgodnie z procedurą  prawa zamówień publicznych i czy była 

zachowana zasada konkurencyjności. Prosiłabym o uzasadnienie tej wybranej oferty i 

zastosowanej formy realizacji tego  zdania.  

p. Elżbieta Masicz- pani radna jak pani sobie przypomina bodajże we wrześniu ubiegłego 

roku , czy wcześniej jeszcze wtedy  gdy byliśmy przeniesieni do  tymczasowej siedziby w 

Stryjnie ,temat budowy boiska wypłynął od zespołu sportowego Victoria. I wtedy na sesji 

obecny był obecny dzisiaj pan Wróbel i pan Świetlicki   ,przedstawili sytuację jaka była na 

tym boisku  i prosili o przychylenie się Rady Gminy na wykonanie tej inwestycji. Wskazali 

również w tym swoich wystąpieniu wykonawcę , który z tej oferty którą złożył wynikało ,że 

mieści się kwotowo w wykonaniem w formie nie przetargowej ,że możemy  ze wskazaniem 

przez klub Victoria skorzystać z tejże oferty i to zadanie wykonać  .Niemniej jednak w trakcie 

realizacji tejże inwestycji wykonawca okazał się nie do końca uczciwy i nie  przystąpił do 

drugiego etapu i złożył do nas formalne pismo do urzędu ,że rezygnuje z drugiego etapu prac , 

dlatego też my  szukaliśmy wykonawcy ,żeby tą inwestycję wykonać na tych samych 

zasadach  poniekąd można nazwać z wolnej ręki . Znaleźliśmy drugiego  wykonawcę i ten 

wykonawca   przystąpił do drugiego etapu  i już w drugim etapie wykonał dużo prac i mamy 

nadzieję  ,że ten wykonawca znaleziony i wyłoniony przez Urząd Gminy wykona tą prace  

należycie. Natomiast  rozwiązanie umowy z pierwszym wykonawcą było dokonane za 

pośrednictwem kancelarii prawnej i wszystkie procedury zostały wykonane.  



p. Magdalen Figura –Wrona jeżeli  pan przewodniczący pozwoli  to mam jeszcze kilka pytań . 

Chciałabym jeszcze wrócić do tematu pałacu w Stryjnie  i czy mogłabym prosić o informację, 

czy umowa dzierżawy między panią a dzierżawcą  zespołu pałacowo dworskiego  w Stryjnie 

została rozwiązana, jeżeli nie to co jest przyczyna tak wydłużonego  okresu rozmów 

pomiędzy stronami . Drugie pytanie czy od dzierżawcy wpłynęła jakakolwiek propozycja , 

bądź propozycje rozwiązania przedmiotowej umowy dzierżawy. Jakie jest stanowisko gminy 

dotyczące propozycji rozwiązania tej przedmiotowej sprawy .Czy dzierżawca przedłożył do 

chwili obecnej jakiekolwiek dokumenty nakładów  finansowych w budynku zespołu 

pałacowo -dworskiego  w Stryjnie na podstawie których domaga się zwrotu poniesionych 

kosztów .Czy pani wójt posiada już niezbędne kosztorysy z okresu zawarcia umowy 

dzierżawy, protokoły zdawczo –odbiorcze ,faktury  , pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia 

prac remontowo naprawczych i robót budowlanych od dzierżawcy. Czy pani wójt wystąpiła 

do dzierżawcy z pismem o przekazanie całej tej niezbędnej dokumentacji w przedmiotowej 

sprawie . Czy  w związku z uchylaniem się od rozwiązania umowy jednej  ze stron i zmykając 

drogę potencjalnym nabywcom lub dzierżawcom zespołu dworsko pałacowego w Stryjnie    

zgodnie z tą umową zawartą tak naprawdę  na prawie  30 lat co kwalifikuje się jako działania 

na szkodę gminy , a pani dbając o finanse jednostki samorządu terytorialnego jaka jest nasza 

gmina  powiadomiła o tej przedmiotowej sprawie odpowiednie organy ścigania . Dziękuję . 

p. Elżbieta Masicz –na  wszystkie tutaj  przez panią zadane  pytania jest tylko jedna 

odpowiedź ,procedura  rozwiązania umowy rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i tak jak 

państwo  doskonale wiecie  całą procedurą kieruje nasza kancelaria prawna w porozumieniu  

z przedstawicielem  ,prawnikiem ,mocodawcą ze  strony najemcy .Dzisiaj rozmawiałem  z 

panem mecenasem Filipkiem i wszystko to ,że na ta chwile jest tak jak jest wynika z tego ,ze 

kancelaria reprezentująca dzierżawcę na czas nie  udzielała odpowiedzi i nie doszło do 

spotkania o które wnioskowaliśmy  jeszcze we wrześniu gdyż chcieliśmy  takiego spotkania , 

aby przedstawiciel ze strony dzierżawcy i sam dzierżawca ,oraz nas przedstawiciel . Do 

takiego spotkania nie doszło  .Kancelaria prawna tym tematem się zajmuje i zapewniam panią 

pani radna ,że wszystko jest prowadzone zgodnie z  procedura i zgodnie z litera prawa. 

Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek stanowisko , czy  jakiekolwiek formy rozwiązania to, 

to wszystko było . Była propozycja i z naszej strony i propozycja rozwiązania umowy ze 

strony dzierżawcy . Nie mniej jednak  nie chce używać sformułowań prawnych ,kancelaria się 

tym zajmuje pewne sprawy ulegają przedawnieniu i jeżeli jest zaniechana  pewne spraw ze 

strony której kol wiek to nie może się ubiegać się  o jakiekolwiek środki . Ale jak 

powiedziałam zaufajmy kancelarii prawnej ponieważ ona się tym zajmuje.    

p. Magdalena Figura -Wrona –dziękuję . 

p. Elżbieta Masicz- szanowni państwo dzisiejsza  sesja jest szczególna sesja z racji tego ,że 

zbliżają się święta szczególne , święta rodzinne a w tym szczególnym czasie wyjątkowe .Na 

ten  szczególny okres świąt chciałabym życzyć wszystkim państwu radnym i wszystkim 

mieszkańcom za pośrednictwem mediów przede wszystkim zdrowych i szczęśliwych świat. 

Niech ta  noc wigilijna która za chwile będzie przed nami wszystkim przyniesie spokój i 

radość ,niech  każda chwila świąt Bożego Narodzenia przepełniona będzie ciepłem i miłością, 

a nadchodzący  2021 rok niech obdarzy przede wszystkim zdrowiem ,oraz  szczęściem i 

pomyślnością dla całych rodzin i wszystkich mieszkańców. Zdrowia , Radości , Miłości w 

rodzinnej atmosferze . Szczęść Boże. 

p. Lech Miściur  -my wszyscy tutaj zgromadzeni w Sali urzędu gminy  przyłączamy się do 

życzeń .      



 

13. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                           

p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 13  - zamknięcie sesji.  Stwierdzam ,że porządek 

obrad XIX sesji Rady Gminy został wyczerpany. Zamykam obrady dziewiętnastej sesji Rady 

Gminy w Rybczewicach  . 

 

 

 

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Rybczewice 

Lech Miściur   

 

Przygotował(a): Elżbieta Cur 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
 


