
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXV/21 

XXV Sesja w dniu 17 listopada 2021  

Obrady rozpoczęto 17 listopada 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:00 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 6 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. Magdalena Figura Wrona witam państwa  bardzo serdecznie, otwieram XXV sesję  Rady 

Gminy , witam serdecznie wszystkich obecnych tutaj państwa  na sesji i oglądających nasze 

obrady.   Szanowni państwo wobec braku quorum i możliwości podejmowania 

prawomocnych uchwał dzisiejsza sesja się nie odbędzie  się . O terminie następnej sesji 

zostaniecie państwo poinformowani .Bardzo serdecznie dziękuje państwu za obecność i 

zamykam obrady XXV sesji .  

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad . 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Rybczewice. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym . 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych . 

8. Przedstawianie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice 

w roku szkolnym 2020/2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Rybczewicach . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 



Rybczewice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021rok. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Świdnickiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022.                                                                                                 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów Gminy Rybczewice. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybczewice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi ,kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rybczewice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rybczewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących dodatku energetycznego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

energetycznego. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

24. Wolne wnioski.                                                                                                                                         

25. Zamknięcie sesji. 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                Rada Gminy Rybczewice 

  

 

Przygotował(a): Elżbieta Cur 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


