
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXII/2021 

                                               XXII Sesja w dniu 11 maja 2021  

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie   sesji przechowywane przez odrębny okres 

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

 

Obrady rozpoczęto 11 maja 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:53 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków. 

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 – przewodnicząca Rady Gminy   otwieram dwudziestą drugą 

nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rybczewice . Stwierdzam ,że na sesji obecnych jest 12 

radnych  co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał . Witam  bardzo 

serdecznie  wszystkich   państwa radnych  , witam panią Wójt  , panią Sekretarz , pana 

Skarbnika , pracowników obsługujących  naszą dzisiejszą sesję , witam gościnnie  pana 

mecenasa ,witam bardzo serdecznie państwa sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców naszej 

gminy obserwujących nasze obrady. 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                             

p. Magdalena Figura -Wrona otwieram punkt 2 porządku obrad- przyjęcie  proponowanego 

porządku obrad .Porządek  otrzymali państwo wraz z  zaproszeniami na dzisiejsze 

posiedzenie .Przedstawię następujący porządek obrad : 

1.Otwarcie obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rybczewice . 



2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                        

3.Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy  Rybczewice.                                                            

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy  Rybczewice .                                                    

5. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.                                                                                          

6. Interpelacje i zapytania radnych.                                                                                                           

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023.                                                                                                                                                     

10. Informacja o zrealizowanych zadaniach wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych w 2020r.                                                                                                                                 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, 

Wniosków i Petycji i Wybór Przewodniczącego Komisji .                                                                     

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.                                                                           

14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia .                                          

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.        

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Rybczewic na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii , w tym trybu konsultacji.                                                                          

18.  Wolne wnioski.                                                                                                                                           

19. Zamknięcie sesji.    

Czy  ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad. Proszę uprzejmie 

Pani  Sekretarz.                                                                                                                                          

p. Renata  Trała- bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie  

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rybczewice w 2021 rok.                                                                                 

p. Magdalena  Figura  -Wrona kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku 

obrad uchwały  sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybczewice na 2021 rok. Proponuję 

aby wprowadzić uchwałę jako punkt 18 i tym samym punkt 18 wolne wnioski i punkt 19  

zamknięcie obrad   zmieniłyby  numerację na 19 i 20. Bardzo proszę państwa o 

przegłosowanie   zmiany  proponowanej w  porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za 

wprowadzeniem zmiany do porządku obrad , kto jest przeciw , kto się wstrzymał.                                                                                                                                                               

  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie proponowanej zmiany w porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz 

Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan 

Wiącek 



PRZECIW (1) 

Marcin Flor 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura -Wrona  głosowanie zakończone , stwierdzam ,że na 12 radnych 

obecnych na sesji , w głosowaniu wzięło 12 radnych   ,za przyjęciem proponowanej zmiany 

głosowało 11 radnych   1 osoba była  przeciwna , nikt się nie wstrzymał. Teraz proszę 

państwa radnych o przegłosowanie całego porządku obrad wraz  z wprowadzoną zmianą .Kto 

z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad  z wprowadzoną 

zmianą ,proszę o zagłosowanie.   

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz 

Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan 

Wiącek 

PRZECIW (1) 

Marcin Flor 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura -Wrona głosowanie zakończone ,stwierdzam ,że na 12 radnych 

obecnych na sesji  11 radnych było za przyjęciem proponowanego porządku obrad  ,nikt się 

nie wstrzymał  , 1 osoba była przeciwna . Stwierdzam ,że porządek obrad wraz z 

zaproponowaną zmianą został przyjęty.  Zamykam ten punkt.  

 

 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy w Rybczewicach . 

p. Magdalena Figura -Wrona otwieram punkt 3 porządku obrad przyjęcie protokołu z XX 

Sesji . Protokół został Państwu udostępniony wraz z materiałami w programie  e-sesja. Czy 

ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu. Nie widzę w takim razie 

przystępujemy do głosowania .Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XX 

sesji. Rozpoczynamy głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy w Rybczewicach .  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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



Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalenie Figura -Wrona głosowanie zakończone  stwierdzam ,że na 12 radnych 

obecnych na sesji ,za przyjęciem protokołu z XX sesji głosowało 12 radnych , nikt się nie 

wstrzymał , nikt nie był  przeciwny. Stwierdzam ,że protokół z XX sesji   został przyjęty. 

Zamykam ten punkt.  

 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy w Rybczewicach .                                                 

p. Magdalena Figura -Wrona otwieram punkt 4 porządku obrad przyjęcie protokołu z XXI 

Sesji . Podobnie jak poprzedni protokół  otrzymali  Państwo  wraz z materiałami  protokół z 

XXI sesji  w programie  e-sesja. Czy ktoś z państwa radnych ma zastrzeżenia , uwagi do tego 

protokołu. Jeżeli nie ma uwag to przystępujemy do głosowania za przyjęciem protokołu z 

XXI sesji  .Kto z Państwa  jest za , kto się wstrzymał ,kto jest przeciwny.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy w Rybczewicach .  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura -Wrona głosowanie zakończono  stwierdzam ,że za przyjęciem 

protokołu z XXI sesji głosowało 12 obecnych  radnych , nikt się nie wstrzymał , nikt nie był  

przeciwny. Stwierdzam ,że protokół z XXI sesji   został przyjęty. Zamykam ten punkt.  

 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

p. Magdalena  Figura Wrona otwieram punkt 5 sprawozdanie Wójta z działalności gminy i 

bardzo proszę Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania.                                                                     

p. Elżbieta Masicz  -dziękuję  Pani przewodniczą ,chciałam wszystkich powitać bardzo 

serdecznie ,również  Pana mecenasa który w dniu dzisiejszym przedstawi  państwu dwie 

istotne sprawy którymi zajmowała się w ostatnim czasie kancelaria. Najlepiej przekaże to 

osoba która się tym zajmuje , ale do  tego punktu przejdziemy za chwilę . Czym  

zajmowaliśmy się , jakie działania ,jakie zadania  w tym ostatnim czasie  były realizowane 

przez urząd. Trwa budowa trzech  dróg , jedna już się rozpoczęła ,budowa drogi w 

Rybczewicach 250 metrów .Jest to droga w Rybczewicach Pierwszych wykonuje tą 

inwestycje WOD-BUD Kraśnik .Planowany termin zakończenia tejże inwestycji to jest 31 

maja 2021r. Za chwilę rozpoczną się budowy dwóch kolejnych dróg , a mianowicie drogi w 

Częstoborowicach tam mamy 525 termin, tą inwestycje będzie  wykonywać  KPRD Zamość. 

Termin zakończenia realizacji tej inwestycji to  jest 19 listopada. Kolejna  inwestycja to jest 



droga w Pilaszkowicach  910 metrów. Tą  inwestycje wykonuje firma PRIMA- BUD z 

Sandomierza, też planowany termin zakończenia tej inwestycji to 19 listopada. Te dwie drogi 

mają wydłużony termin realizacji z racji tego ,że drogi te dostały dofinansowanie z  takiej puli 

która przewiduje realizację projektów w systemie wieloletnim , a więc tu od  ogłoszenia  i 

wyłonienia wykonawcy musi minąć  ponad rok.  Oczywiści wykonawca  może tą inwestycję 

wykonać wcześniej nie mniej jednak termin musi być ponad roczny . Kolejna inwestycja  

która jeżeli chodzi o drogi ,bo jest to też związane z drogą  to jest wąwóz w Izdebnie .Ta  

inwestycja w ostatnim czasie dostała dofinansowanie. Oczywiście dopiero możemy ogłosić 

przetarg i wyłonić wykonawcę  po tym jak mam nadziej, że w dniu dzisiejszym zostanie ta 

inwestycja wpisana do budżetu  gminnego i zostanie podjęta stosowna uchwała odnośnie i 

budżetu na rok bieżący i wieloletniej prognozy finansowej. Kolejne  inwestycje jakie są 

realizowane  w  naszej gminie to modernizacja ujęć wody , to co zaczęliśmy już w roku 

ubiegłym ,niemniej jednak na okres zimowy roboty zostały powstrzymane i za chwilę 

wykonawca przystąpi do kolejnego etapu tych  że działań . I tutaj obejmuje tak jak państwo 

wiecie ujęcia wody Rybczewice ,Bazar , Chodyłówka i Stryjno Pierwsze. I jeszcze raz tylko 

dla przypomnienia  chcę  powiedzieć ,że w tym jest automatyka ,pompy , remont budynku , a 

więc stolarka , docieplenie , fotowoltaika i ogrodzenie. Kolejna inwestycja ,kolejny projekt 

jaki realizujemy to jest rewitalizacja dworu . Jak zauważyli pewnie państwo w ostatnim czasie 

już zrobiona została elewacja  zewnętrzna , umieszczone  zostały okna na całym obiekcie za 

chwile jeszcze będą drzwi  ,bo kilka drzwi nie zostało umieszczonych zewnętrznych .W tej 

chwili trwają prace wewnątrz budynku ,a więc  jeżeli chodzi o ściany, podłogi tu prace są  

bardzo intensywne ,jest kilka ekip , każda ekipa zajmuje się  innym zakresem robót. Kolejny 

projekt jaki mam nadzieje ,że niedługo przystąpimy do realizacji ponieważ w tej chwili trwa 

procedura przetargowa  a mianowicie odnawialne źródła energii . Tutaj ogłosiliśmy przetarg 

już w kwietniu niemniej jednak  do przetargu jest bardzo dużo pytań od potencjalnych 

wykonawców ,co automatycznie nam przedłuża procedurę przetargową .Pierwszy termin 

zakończenia przetargu to był  4 maja ,ze względu tak jak powiedziałam na dużą ilość pytań, 

raz udzieliliśmy  74 bodajże  odpowiedzi , później kolejny pięćdziesiąt kilka ,cały czas 

spływają pytania . I  zgodnie z procedurą jeżeli te pytania wpływają  my musimy udzielić 

odpowiedzi na te pytania i  automatycznie to wydłuża procedurę przetargową , wydłuża 

termin   ,przesuwany jest termin rozstrzygnięcia przetargu. Kolejny projekt jaki chcemy w 

tym roku rozpocząć  i realizować na który dostaliśmy dofinansowanie  i została podpisana 

umowa  o dofinansowanie jeszcze 16 września 2020  to jest rewitalizacja naszego zbiornika, 

zalewu w Rybczewicach .Przygotowujemy postępowanie przetargowe na wyłonienie 

wykonawcy tejże inwestycji. Kolejny projekt to oświetlenie , wymiana lamp na ledowe  na 

terenie całej gminy. Tutaj trwają przygotowania dokumentacji przetargowej .Kolejny przetarg 

jaki będziemy za chwile przygotowywać to jest na przydomowe oczyszczalnie ścieków i też 

ten projekt dostał dofinansowanie w ostatnim czasie i dzisiaj też będzie on wpisany do 

budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej  abyśmy mogli przygotować procedurę 

przetargową   i wyłonić wykonawcę .Tak jak powiedziałam  wąwóz  w Izdebnie również . Jak 

być  może państwo zauważyli wszedł wykonawca na boisko ponieważ no musieliśmy 

wydłużyć termin realizacji bo była zima , intensywne były opady śniegu z samej wiosny było 

dużo deszczu i było za mokro żeby można było wejść i kontynuować  prace. Za  chwile 

będzie wysiew traw ,będzie  co prawda są już wzmocnione , ale  jeszcze poprawki są  

nanoszone na skarpach .Zrobione są już schody ewakuacyjne przy bramie, a więc będzie 

wzmocniona i wysiana murawa i wykonawca przystąpi do kolejnego etapu czyli 

zamontowanie wszystkich elementów na obiekcie  ,czyli bramek , ławeczek i tych  wiat dla 

gospodarzy i zawodników , gości. Trwają nabory tutaj mam na myśli  nabory na 

dofinansowanie dla jednostek OSP .Wszystkie jednostki z naszego terenu , z naszej gminy 

zostały o tym poinformowane .Ja dzwoniłam do wszystkich jednostek  na tak zwaną pulę 



5000 plus. Każda jednostka mogła złożyć taki wniosek , a  o tym w jaki sposób i jak 

przebiega procedura  na to, to  już wtedy przy zapoznaniu się dokumentacją już jednostki się 

że tak powiem odpowiednio ustosunkują na co by chcieli te pieniążki pozyskać.                                                    

Wczoraj na komisji budżetowej rozmawialiśmy ja tak wstępnie o tym powiem , 

rozmawialiśmy o dofinansowaniu realizacji drogi powiatowej w Stryjno Pierwsze , Stryjno 

Drugie w kierunku Krzczonowa .I  tak wyprzedzę  temat dzwoniłam do pana  wicestarosty 

ponieważ tam mieliśmy wątpliwości odnośnie kwot .Ja myślę ,że może do tego tematu przy 

budżecie wrócimy , czy  już pani przewodnicząca. Chodzi o kwoty w piśmie które 

otrzymaliśmy wcześniej była kwota 350 tysięcy , a wczoraj wpłynęło drugie pismo na maile o 

175 tysiącach . Zgłosiliśmy tylko tak na marginesie później do tego tematu na pewno 

będziemy wracali ,zgłosiliśmy również  kolejne inwestycje ,kolejne drogi do funduszu dróg 

samorządowych . Tam  zgłosiliśmy dróg  11 niestety żadna z dróg nie dostała 

dofinansowania. Zgłosiliśmy również wąwozy to co mówiłam wcześniej, dwa wąwozy 

zostały zgłoszone a  wąwóz w Izdebnie  dostał dofinansowanie. Dopiero po wpisaniu tej 

inwestycji do budżetu będziemy mogli podpisać  umowę o dofinansowanie.                                    

Jeżeli chodzi o bieżące działania to wszystko i wracam do początku mojej wypowiedzi ,czyli 

obecności pana mecenasa ponieważ ostatnio dużo mówiliśmy na temat rozwiązania umowy 

dzierżawy z dzierżawcą pałacu w Stryjnie .Tutaj dostaliście państwo była nawet komisja która 

jak na chwilę obecną zawiesiła swoją działalność i miała za chwilę rozpocząć drugą część 

swoich obrad. Tutaj dostaliście państwo propozycje wypracowanej przez kancelarię umowy 

rozwiązanie tejże dzierżawy i druga  sprawa którą zajmowała się kancelaria od 2015 roku, 

wtedy to podpisaliśmy z kancelarią umowę ,a sam proces trwa od 2007 roku to jest sprawa 

wykonawcy budowy szkoły w Rybczewicach ,czyli proces który trwał bardzo długo, ale w 

tym temacie poproszę może od razu ponieważ pan mecenas spieszy się do Warszawy ma 

rozprawę i żeby pana mecenasa nie przetrzymywać pozwolę sobie w tej chwili oddać głos, 

możemy pani przewodnicząca. Ja dziękuję . 

p. Magdalena Figura –Wrona tak bardzo proszę panie mecenasie.                                                                                   

p. mecenas –jeśli pani przewodnicząca pozwoli ,jeszcze raz dzień dobry państwu ,dzień dobry 

pani przewodnicząca ,dzień dobry  państwu wszystkim radnym ,dzień dobry pani wójt ,pani 

sekretarz. Szanowni państwo tak jak pani wójt powiedziała i dziś tutaj moja obecność jest 

spowodowana dwoma kwestiami w mojej ocenie dość istotnymi z punktu widzenia jakby 

kwestii związanej z funkcjonowaniem gminy Rybczewice. Oczywiście kancelaria tak jak pani 

wójt powiedziała funkcjonuje w orbicie gminy Rybczewice od 2015 roku i jest nie skłamię 

setki spraw różnego rodzaju i różnego kalibru. Prawda jest taka, że dwie kwestie były takie  

nurtujące , jedna kwestia to kwestia procesu odnośnie szkoły która tak jak pani wójt 

powiedziała trwała  od 2007 roku i druga kwestia to jest kwestia dzierżawy dworu w Stryjnie. 

Szanowni państwo jeżeli chodzi o dwór w Stryjno to tutaj pojawiały się różne kwestie , różne 

problemy ,różne domniemania i różne wątpliwości i co się dzieje z tym dworem w Stryjnie i 

co się dzieje jakby z ewentualnym roszczeniem od dzierżawy .Więc jeżeli chodzi o tego 

dzierżawcę  jakby kwestie związane z jego wyjściem z tej nieruchomości i ewentualnych 

wzajemnych rozliczeń z nim  no trwały  dość  długo bo myślę ,że około 3 lat tak patrząc na to 

historycznie i na dzień dzisiejszy udało się po długich różnego rodzaju debatach rozmowach, 

przy czym zastrzegę i zauważę ,że do dnia dzisiejszego ,do dnia dzisiejszego, gmina nie 

przekazała na rzecz dzierżawcy nawet przysłowiowej złotówki ,nawet złotówki jakichkolwiek  

finansowych rozliczeń. Na dzień dzisiejszy kwota jaką gmina przekazała na rzecz dzierżawcy 

to zero i do tego dnia, do dnia dzisiejszego nigdy kwota finansowa jakakolwiek rozliczeń  nie 

padła. Otóż Pan dzierżawca miał różnego rodzaju wątpliwości, roszczenia z tym ,że tak 

naprawdę te roszczenia udawało nam się troszeczkę wytłumaczyć ,wyprowadzić i wyjaśnić, 

że takich roszczeń nie ma ,albo jeżeli są to nie w takiej kwocie, nie w takiej kwocie i na dzień 



dzisiejszy jest podpisane porozumienie. Natomiast to  porozumienie jest  w mojej ocenie 

formalno prawnie jest oczywiście  prawidłowe  natomiast z punktu widzenia interesu gminy 

w mojej ocenie jest pozwolę sobie powiedzieć jako człowiek z zewnątrz bardzo dobre. Nie 

wiem czy mogę mówić o kwotach  .                                                                                                             

p. Elżbieta Masicz-  wejdę w słowo porozumienie   jako takie zostało wypracowane nie 

podpisane.                                                                                                                                                    

p. mecenas oczywiście, oczywiście  , to jest oczywiste mówimy o wypracowaniu  bo do póty 

dopóki jakby rady gminy nie podejmie zobowiązań finansowych nie możemy ,organ 

wykonawczy  czyli wójt nie może wykonać  dyspozycji . Nie wiem czy mogę mówić o 

kwotach.                                                                                                                                                  

p. Elżbieta Masicz tak .                                                                                                                            

p. mecenas jeżeli mogę mówić o kwotach to powiem w ten sposób, no padały tam różne 

kwoty począwszy od no milionów ,natomiast na dzień dzisiejszy kwota wzajemnych 

rozliczeń jaka jest to jest rząd wielkości 18 tysięcy złotych. W mojej ocenie jest to kwota 

realna ewentualnych ulepszeń nakładów i kwot które zostały spożytkowane na dwór w 

Stryjnie, natomiast jakby nie mnie decydować o tym  jak to wygląda. Natomiast z punktu 

widzenia jakby  funkcjonowania i gminy jako takiej kwota od której  zaczynaliśmy 

negocjować ponad miliony , a kwota rzędu kilkunastu tysięcy jest kwotą  no tak na prawdę 

jasną klarowną i ewidentnie pokazuje jakby działalnie i funkcjonowanie w tej orbicie.                                                                                                                          

Druga kwestia proszę państwa to jest kwestia  procesu który zaczął się w 2007 roku .                                                     

p. Magdalena Figura –Wrona mogę  , panie mecenasie tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o 

dzierżawcę dworu w Stryjnie  to nie może być mowy o jakichkolwiek  negocjacjach ponieważ 

pan dzierżawca nie przedstawił żadnych faktur opiewających na te kwoty.                                                    

p. Józef Smarzak –jedną fakturę przedstawił .                                                                                                      

p. Magdalena Figura-Wrona ale nie na ponad milion.                                                                                      

p. Józef Smarzak nie  na milion nie jest potrzebna.                                                                                                 

p. Magdalena Figura Wrona  chodzi mi o te negocjacje , co państwo negocjowali skoro tak 

naprawdę pan dzierżawca nie przedstawił tak na prawdę faktur.                                                                                              

p. mecenas to nie tak szanowni państwo ,przedstawił kosztorys na ponad milion z  

wyliczeniem  określonych kwot jako takich , w tym zakresie oczywiście możemy negocjować 

siadając przy stole możemy negocjować  przez x lat w sądzie w cudzysłowie to znaczy   

poprzez sąd  czyli procesować się  jeżeli byśmy nie doszli do konsensusu rozmawiając 

wówczas nawet czy przedstawiłby  faktury czy nie przedstawiłby faktury będąc w sądzie 

wówczas powołany jest  niezależny biegły przez sąd . Powoływany w takich sytuacjach 

niezależny biegły i wówczas on wylicza  jaka jest realna wartość poniesionych nakładów i 

jaka jest realna wartość wkładu jaki to dzierżawca ewentualnie poniósł .My przyjęliśmy dwa 

założenia pierwsze założenie domniemanie ,że kwota jaka została  przedstawiona pierwotnie 

czyli ponad milion złotych jest kwotą  zdecydowanie zawyżoną i  w tym zakresie 

próbowaliśmy oczywiście negocjować i rozmawiać z panem dzierżawcą  o tym ,że takiej 

kwoty w żadnym razie my mam na myśli urząd nigdy nie przedstawimy pod obrady rady bo 

to byłoby absurdalne ,dwa  skłanialiśmy się do tego żeby pan dzierżawca przedstawił realne 

na dzień dzisiejszy możliwe rachunki ,faktury które jakby opiewają na to ile na dzień 

dzisiejszy zostało  powiem kolokwialnie  w tenże dwór włożone nie licząc pieca który jest 

kwestią trochę śmieszną trochę straszną bo jakby od pieca się wszystko zaczęło i piec  nam 

jest zupełnie niepotrzebny i piec mamy gratis mówiąc kolokwialnie. To generalnie te faktury  

która zostały przedstawione  ja nie wiem jak był później ,bo kwestie finansowe były poza 

mną to pan skarbnik i pani wójt te kwestie rozliczały i patrzyły i analizowały natomiast jakby 

rząd wielkości jakie pan dzierżawca mógł udowodnić athos to jest rząd wielkości około 

żebym nie skłamał athos  tak od razu to jest rząd wielkości między 100 a 200 tysięcy ,to rząd 

wielkości takie rzeczy , takie kwoty był w stanie udowodnić , ja nie ukrywam że są to kwoty  



dość znaczne i moim zdaniem właśnie negocjowanie całego zespołu pod przewodnictwem 

pani wójt  poprzez panią sekretarz i pana skarbnika dały jakby realne, realne  oszczędności 

gminy w kwocie takiej  jak dotychczas, dziękuje.                                                                                                              

p. Magdalena Figura –Wrona  -jakie są jeszcze roszczenia i oczekiwania dzierżawcy , na 

jakim etapie jesteśmy jeżeli chodzi o dwór .                                                                                                            

p. mecenas nie ma żadnych .                                                                                                                    

p. Magdalena Figura –Wrona czyli mam rozumieć ,że pan  dzierżawca zrzeka się tak jakby 

też tych wszystkich od tego całego okresu dzierżawy i oczekuje tylko wypłaty tej kwoty.                                                                              

p. mecenas –tak                                                                                                                                       

p. Magdalena Figura -Wrona  czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do pana 

mecenasa .                                                                                                                                                     

p. Witold Wąsik – tam jest jeszcze klauzula tych 4 lat.                                                                              

p. mecenas to o tym  zaraz powiem jeżeli o to państwo chcecie zapytać ,jest klauzula 4 lat 

związana jest nie wiem czy państwo radni maja projekt porozumienia ,projekt porozumienia 

wygląda w ten sposób ,że klauzula  4 lat oznacza jedno, że tak naprawdę  my jako gmina 

możemy tym dworze  robić wszystko natomiast po prostu  najprościej na świecie przez 4 lata 

nie możemy tego dworu sprzedać na działalność konkurencyjną pana  dzierżawcy i tylko tyle. 

Powiem tak  patrząc na obiektywizm tego porozumienia zważa  się na to że dalej  w punktach 

które były negocjowane w jednym jest  zapisane wprost ,że mogą tam uczestniczyć koła 

gospodyń ,lokalne grupy działania itd.  itd. więc mówiąc  brutalnie nas to nie  boli ,nas  jako 

gminy to nie boli , natomiast jakby   na takie ustępstwo było warto pójść żeby później nie 

procesować się 20 lat.                                                                                                                                 

p. Elżbieta Masicz- tym bardziej przepraszam że wchodzę w słowo ,że pierwszy okres na jaki 

miała być zastrzeżenia te to było 30 lat.                                                                                                          

p. Magdalena Figura –Wrona –czy ktoś z państw radnych ma jakieś pytania do pana 

mecenasa, proszę pan radny Witold Wąsik.                                                                                                                                                

p. Witold Wąsik  mam pytanie dlaczego jest te 4 lata  ,czy nie można było wynegocjować, 

właśnie zapłacić ile on potrzebuje i aby gmina nie pozostawała w tym klinczu, że tak powiem 

4 lata nie można sprzedać.                                                                                                                                                                                                                                               

p. Mecenas szanowni państwo na tym polegają negocjacje ,wyszliśmy od  kwoty 

niebagatelnej ponad milion , powiem tak możemy jak tu wszyscy siedzimy powiedzieć ,że 

jest to kwota absurdalna ,ale tak jak powiedziałem kilka zdań wcześniej  jak ja  pójdę do sądu, 

jest takie wyjście , a jak wyjdzie 3 miliony  .Przepraszam, że tak powiem ,to będę wbijał do 3 

milionów. Ja dzisiaj mam na stole 18 tysięcy i możliwość funkcjonowania dworu  na potrzeby 

całej społeczności gminy jak tylko sobie życzą. Przepraszam ,że tak mówię ,ale utożsamiam 

się z tym co robie.         

p. Magdalena Figura –Wrona –czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze o coś zapytać ,nie 

widzę proszę pana mecenasa  o dalsze kontynuowanie.                                                                                 

p. mecenas jeżeli chodzi  natomiast szanowni państwo o drugą kwestię ,jest to kwestia 

związana z firmą PROBUD i ta kwesta jest kwestią długą począwszy od 2007 roku . I chodzi 

tutaj o spór i  o wytoczenie powództwa szanowni państwo  na kwotę pierwotnie  w 2010 roku 

to była kwota  2 milionów 955 tysięcy , następnie ta kwota w 2012 roku 6 listopada została 

rozszerzona przez pana prezesa firmy PROBUD do kwoty 4 miliony 145 tysięcy 945 złotych . 

Jak zaczęliśmy szanowni państwo obsługę gminy na sesji 21 maja 2015 poinformowaliśmy 

państwa o tym ,że takowa spraw ,dostaliśmy obsługę i pani wójt udzieliła pełnomocnictwa   

do prowadzenia tej kwestii . Na sesji 21 maja 2015r poinformowaliśmy państwa o całym o 

etapie tego procesu jak to wygląda i nie będę ukrywał jakie to zagrożenie , zagrożenia zawsze 

takie są ,jakie są ,czyli możliwość przegranie procesu .Na tamten dzień kwota jaka była 

procedowana to kwota  4 milionów 145 tysięcy złotych .Przez ten czas i w momencie kiedy ja 

przeanalizowałem dokumentację i  w momencie kiedy ja przystąpiłem do sprawy byliśmy na 



etapie pierwszych biegłych ,opinia biegłego była właściwie  niekorzystna dla gminy .Dlatego 

też ta niekorzystna opinia spowodowała jakby pewność w cudzysłowie prezesa firmy 

PROBUD i rozszerzenie swoich  roszczeń z 2 milionów  do 4 milionów ,bo biegły stwierdził, 

że należy mu się nie 2 tylko 4 .Więc szanowni państwo to przykład i odpowiedź tak trochę 

jakby poniekąd do  pana radnego przez 6 lat naszej walki zostało wyłonione w tej sprawie 

około  jeszcze dwukrotnie zespół biegłych z zakresu budownictwa z zakresu  hydrauliki i 

zakresu  elektryki dwukrotnie   przystępowali do badania i analizy tego stanu technicznego i 

całego budynku .Druga opinia już  troszeczkę była lepsza, ale jeszcze nie taka jak trzeba. 

Trzecia opinia była powiedzmy najlepsza  niezależnie od  tego proces trwał i w dniu 31 

grudnia 2018r . sąd okręgowy  oddalił powództwo .Firma PROBUD złożyła apelacje do sądu 

apelacyjnego i w tamtym roku 15 października 2020 roku sąd apelacyjny utrzymał w mocy 

wyrok sądu okręgowego   , a więc mówiąc kolokwialnie gmina Rybczewice nie musi płacić 

ani grosza firmie PROBUD .Oszczędności proszę państwa na dzień 20 października gminy  

gdyby nie daj boże przegrano  sprawę to jest 4 miliony 145 tysięcy  945 złotych plus odsetki 

od 2007 roku to jest   5 miliony 465 tysięcy 208 złotych ,czyli daje to kwotę 9 milionów 900. 

Szanowni  państwo taką kwotę trochę dzięki wiedzy trochę dzięki szczęściu i opaczności  

udało się zaoszczędzić z budżetu gminy. Dziękuje .                                                                                  

p. Magdalena Figura - Wrona -panie mecenasie jakie było uzasadnienie   do wyroku sądu  

jedno i drugie.                                                                                                                                                       

p. mecenas – w tej chwili nie powiem państwu , jeżeli  państwo macie  takie życzenie to   

oczywiście prześlę .                                                                                                                                  

p. Magdalena Figura -Wrona -   za tym wnioskuję  ,  bo tak naprawdę chcielibyśmy wiedzieć 

jakie były argumenty dzięki którym  państwa kancelaria wygrała proces.                                             

p. Mecenas oczywiście nie ma najmniejszego problemu .                                                                                                                               

p. Magdalena Figura -Wrona czyli w tej chwili nie ma kancelaria aby przytoczyć .                                                                                                                   

p. mecenas  szanowni państwo sprawa trwała 14 lat i mam sentencje jakby ufałem ,że 

generalnie jakby sentencja jest kluczowa ale bezwzględnie po pierwsze  uzasadnienie co  do 

sądu okręgowego  czyli pierwszej  instancji jako takiej  jest oczywiste i jest bo my 

odnosiliśmy się do niego również do niego  biorąc pod uwagę apelacje i następnie sposób na 

apelacje  . Sąd apelacyjny następnie  również wydał orzeczenie i powiem szczerze ani w 

pierwszej instancji , ani w drugiej instancji my  ja jako gmina ,albo  ja jako reprezentant 

gminy  wniosku o uzasadnienie nie składałem ,dlaczego, dlatego że po pierwsze od trzech lat 

zmieniły  się przepisy odnośnie wnoszenia wniosku o uzasadnienie i kosztuje to 100 złotych  

więc nie jest to za darmo, a po drugi  zwyczaj dobry jest i taka praktyka w sądzie ,że mecenas 

wygrywający sprawę nie składa wniosku o uzasadnienie  więc złożył to mój przeciwnik i  z 

uzasadnieniem pierwszej instancji i drugiej jeżeli chcecie się państwo zapoznać to ja 

przywiozę .                                                                                                                                                                                     

p. Magdalena Figura -Wrona  poprosimy o uzasadnienie do pierwszego i drugiego wyroku .               

p. mecenas  oczywiście.                                                                                                                                     

p. Magdalena Figura -Wrona czy ktoś z państwa radnych ma pytania ,bardzo  poproszę pan 

radny Marek Wac.                                                                                                                                                         

p. Marek Wac-ja  mam takie pytanie  204 tysiące to wynikało z umowy zawartej z kancelaria 

za wynagrodzenie , a to było  wyliczane na jakiej podstawie ,procentowo czy jak.                                                                                                                               

p. mecenas procentowo obniżając 50 % stosownie do tego ,że  inaczej  procent został zawarty 

na wyższą kwotę  , a później uznałem ,że generalnie  mogę jeszcze zejść z tego obniżyć .                

p. Marek Wac  czy możemy jeszcze negocjować.                                                                                             

p. mecenas zostało to wynegocjowane 204.                                                                                                                   

p. Magdalena Figura -Wrona czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do pana 

mecenasa  , nie widzę , dziękuję panie mecenasie.                                                                            

p. mecenas -dziękuję .                                                                                                                            



p. Magdalena Figura -Wrona czy ktoś z państwa radnych ma pytania do treści sprawozdania 

pani Wójt , bo jeżeli nie to przechodzimy do następnego punktu .Bardzo proszę pan radny 

Witold Wąsik .                                                                                                                                                

p.  Witold Wąsik -pani wójt chodzi o drogę tutaj tak zwaną bujenice ,sołtys mówił ,że  

mówiono na zabraniu sołeckim ,że będzie  robiony projekt  tej drogi ,był wniosek w 2020 , a 

w 2021 miał być realizowany projekt  ,jak wygląda sprawa na dzisiaj.                                                           

p. Elżbieta Masicz jeżeli chodzi o projekt na chwilę obecną jeszcze nie jest realizowanym , 

mamy dopiero  początek maja ,tak jak powiedziałam droga ta między innymi wśród tych 11 

dróg została zgłoszona do funduszu dróg samorządowych o  dofinansowanie na budowę  

niemniej jednak na chwilę obecną nie otrzymała  dofinansowania , spokojnie możemy robić 

projekt. To nie jest tak ,że da się to zrobić  z dnia na dzień tym bardziej ,że w tej chwili luzują 

się te obostrzenia i troszeczkę wracamy do normalności mam na myśli tutaj  pandemię i 

wszystko z tym związane. Dlatego nawet jest problem z wykonawstwem jest problem ze 

znalezieniem projektantów  jeden z projektantów który nam robił właśnie  projekty na dwie 

drogi i ten wąwóz w  Izdebnie też  chorował w ostatnim czasie na covid przed 1 maja bodajże,  

dopiero że tak powiem był uchwytny. Także  tutaj temat projektu jest w dalszym ciągu 

tematem  otwartym . I im później ,że tak powiem zaczniemy to projektowanie bo tak jak 

powiedziałam nie mamy na chwile obecną dofinansowania. Wykonanie projektu dla biura 

projektowego to nie  jest długo trwający proces ,więcej  czasu potrzebują dokumenty innych 

instytucji zewnętrznych jak np. w z WOŚ u  ,czy z nadzoru budownictwa ,tutaj się troszeczkę 

dłużej czeka.                                                                                                                                                            

p. Witold Wąsik rozumiem, że w tym roku zrobimy, tak.                                                                                

p. Elżbieta Masicz –taj ,tak jak powiedziałam .                                                                                                 

p. Magdalena Figura –Wrona dziękuję ,czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania do 

pani wójt  , nie widzę , zamykam ten punkt.    

   

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 6 porządku obrad interpelacje i zapytania 

radnych ,czy państwo radni maja jakieś zapytania w tym punkcie do pani wójt ,proszę 

uprzejmie  pan radny Bochyński.                                                                                                                                        

p. Paweł Bochyński – ja witam serdecznie wszystkich  ja mam pytanie konkretnie  nie do pani 

wójt tylko do pani przewodniczącej i wiceprzewodniczącej  mam pytanie.                                                                                

p. Magdalena  Figura Wrona – przepraszam panie radny  interpelacje i zapytania radnych są  

kierowane  do Wójta Gminy Rybczewice. Pytania do przewodniczącej i wiceprzewodniczącej  

mogą być  zadawane w wolnych wnioskach.  

p. Paweł Bochyński   a to dlaczego , ja jako mieszkaniec gminy Rybczewice i jako grupa 

mieszkańców  chcielibyśmy zapytać panią o jedną rzecz ,czy mogę.                                                            

p. Magdalena  Figura Wrona    w wolnych wnioskach.                                                                         

p. Witold Wąsik  to jest jasno stwierdzone ,że pytania do pani wójt .                                                 

p. Paweł Bochyński dobrze zapytam w wolnych wnioskach, dziękuję .                                                                                                                                           

p. Magdalena Figura Wrona –czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zadać jakieś  

pytanie , nie widzę, zamykam ten punkt.     

 

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

p. Magdalena Figura Wrona –otwieram punkt 7 porządku obrad podjecie uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2021r. i poproszę pana  skarbnika .                                                                                                                                                  

p. mecenas czy ja mogę opuścić  sesję.                                                                                                    



p. Magdalena Figura Wrona proszę bardzo , dziękujemy panie mecenasie.                                               

p. mecenas dziękuje pani przewodniczącej , dziękuje państwu radnym.                                                    

p. Magdalena Figura Wrona  bardzo poproszę pana skarbnika o przedstawienie projektu 

uchwały i zapoznanie rady z proponowanymi zmianami i z czego naprawdę  wynikają te 

wielkości.                                                                                                                                                 

p. Józef Smarzak jeśli chodzi o proponowane zmiany w budżecie dotyczące  zarówno 

dochodów jak i wydatków to te zmiany dotyczą zarówno korekt w dochodach i wydatkach 

czyli   mówiąc najprościej zwiększeń lub zmniejszeń w poszczególnych rodzajach dochodów 

jak i wydatków , oraz wprowadzeniu nowych dochodów i nowych  wydatków w 

poszczególnych działach. I tak jeśli chodzi o dochody to zwiększenie następuje poprzez  

wprowadzenie nowych dochodów w takich pozycjach jak : z tytułu wpłat i odszkodowań w 

kwocie 2 tysięcy ,wpływ z darowizn w kwocie 1500 złotych ,z tytułu zwiększenia podatków 

to jest podatek leśny  500 złotych, oraz wpływ z podatku od spadków i darowizn 16 600 

złotych .Jeśli chodzi o zwroty nienależnie pobranych świadczeń , oraz odsetek od tych 

nienależnie pobranych świadczeń to jest zwiększenie o 11 tysięcy złotych .Natomiast jeżeli 

mówimy o zmniejszeniach to dotyczy to subwencji oświatowej która została zmniejszona o 

kwotę 31 180 złotych .Następnie z wprowadzonych nowych dochodów to mamy wpływy 

uzyskane które dostaniemy na organizacje punktu informacyjnego oraz wydatki związane z 

dowozem osób na szczepienia przeciwko covid, to jest kwota 35 200 złotych ,dalej mamy  

dofinansowanie  potrzeb  udział mieszkańców w realizacji projektu związanego z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków to jest kwota 259 435 złotych .Następnie mamy 

zwiększenie dochodów związanych z  dotacją na utwardzenie wąwozu lessowego w 

miejscowości Izdebno to jest kwota 280 tysięcy złotych i mamy zmniejszenia dotyczące 

realizacji programów unijnych ,wynikające z rozliczeń z roku ubiegłego ,które to dotacje 

zostały zaplanowane  w wyższej kwocie  niemniej jednak pod koniec roku te dotacje 

wpłynęły i tu jest zmniejszenie  tych wpływów  o kwotę 177 043 złotych .Natomiast jeżeli 

chodzi o wydatki to tutaj sprawa jest również podobna mamy zarówno zwiększenia 

wydatków  i wprowadzenie nowych pozycji które nie były planowane  w budżecie. I tak jeśli  

chodzi o transport czyli mówiąc drogi to tutaj mamy wprowadzenie  nowej pozycji , a 

mianowicie jest zapisana nowa kwota jeszcze  350 tysięcy złotych jako pomoc dla powiatu 

świdnickiego ,mamy zwiększenie w wydatkach bieżących na drogi związane  z odśnieżaniem 

to jest kwota 80 474 złote i mamy zaplanowane wydatki na utwardzenie wąwozu lessowego 

w Izdebnie w kwocie 360 tysięcy złotych ,mamy wprowadzone wydatki w wysokości 18 

tysięcy złotych związane z końcowym ostatecznym nazwijmy to rozwiązaniem umowy z 

dzierżawcą dworu w Stryjnie, mamy wprowadzone wydatki w wysokości  204 tysięcy złotych 

związane z  tak jak było powiedziane ze sprawą dotyczącą budowy szkoły w Rybczewicach i 

procesu trwającego od 2010 roku bodajże , od 2007 i mamy zwiększenie wydatków o 20 

tysięcy złotych związanych z energią elektryczna i fakturami które w ostatnim czasie 

wpłynęły do urzędu za energie elektryczną z 14 miesięcy ,dotyczącej urzędu gminy . Mamy 

wprowadzone też środki dla straży pożarnej na zakup samochodu  w kwocie 10 tysięcy 

złotych .Następnie mamy zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 29 600 złotych , mamy 

zwiększenie w ochronie zdrowia o kwotę  68 817 złotych z czego przeciwdziałanie 

alkoholizmowi to kwota 45 017 złotych jest to kwota wynikająca z niewielkiej realizacji 

wydatków w roku ubiegłymi ta kwota przechodzi na rok bieżący ,oraz zwiększenie wydatków 

o 23 800 złotych związanych ze środkami otrzymanymi na organizacje punktu 

informacyjnego ,oraz dowozu związanego ze szczepieniami przeciwko covid. Dalej mamy 

zmniejszenie o 72 308 złotych  to jest związane właśnie z rozliczeniami ze zmniejszeniem 

dotacji związanych realizacja dwóch projektów a mianowicie dworu ,modernizacją dworu  i 

rewitalizacją zespołu parkowego i mamy zwiększenie wydatków społecznych w kwocie 164 

tysiące  246 złotych dotyczące realizacji projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek 



Pomocy Społecznej a  mianowicie klub seniora.   Jest to również sytuacja wynikającą z roku 

ubiegłego , w roku ubiegłym w związku z  pandemią zostało wydane dużo mniej niż to 

zostało zaplanowane i te środki przechodzą na rok bieżący , które też nie wiem czy w całości 

będą wydane bo mamy przynajmniej  na razie podobną sytuację  do roku ubiegłego i mamy 

również zwiększenie wydatków w oświacie o kwotę 162 tysiące 16 złotych związane z 

wypłatą jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego do średniego 

wynagrodzenia dla nauczycieli .I to byłyby proponowane zmiany na dzisiejszej sesje .Jeśli są 

pytania to bardzo proszę .                                                                                                                                         

p. Magdalena Figura Wrona czy państwo radni mają jakieś  pytania , proszę bardzo pan radny 

Wąsik.                                                                                                                                           

p .Witold Wąsik – chciałbym wnieść poprawkę w dziale wydatki majątkowe , aby zmienić 

kwotę 350 tysięcy złotych do kwoty 175 tysięcy złotych  pozostałą kwotę przeznaczyć na 

rezerwę budżetową lub inwestycyjną.                                                                                                    

p. Józef Smarzak –jeśli mogę się do tego odnieść to najprościej jest po prostu pozostawienie 

w drogach gminnych tej kwoty 175 tysięcy złotych , bo ta kwota jest przenoszona  z dróg 

gminnych na drogi powiatowe  ujmijmy to tak w skrócie  350 tysięcy złotych . W związku z 

tym nie przenośmy całej kwoty 350 tysięcy tylko 175 tysięcy złotych , a pozostałe 175 tysięcy 

złotych  zostanie w sumie tam gdzie było .                                                                                                 

p. Magdalen Figura Wrona  proszę państwa radnych o dyskusję .                                                                                                                    

p. Witold Wąsik –na tak  ale generalnie w budżecie gminy  by było zapisane ,że te 175 

tysięcy pozostaje.                                                                                                                                                  

p. Józef Smarzak –nie jest zapisane bo powiedzmy ta sytuacja dotycząca tych 175 tysięcy 

złotych jest znana od wczoraj.                                                                                                                  

p. Elżbieta Masicz- mogę pani przewodnicząca ,ja na wstępie mówiłam ,że po wczorajszej 

komisji tam były nieścisłości odnośnie kwot .W piśmie które otrzymaliśmy w lutym my 

interpretowaliśmy bo z godnie z zapisem i zabezpieczył pan skarbnik kwotę 350 tysięcy 

złotych w budżecie .Wczoraj po komisji zadzwoniłam i rozmawiałam z panem Vice starostą  

z zapytaniem ostatecznie o jakiej kwocie mówimy . Jest zapisane w piśmie 350 tysięcy 

złotych, że zabezpieczyło starostwo i to jest 50 %  a my mamy drugie 50 , pan starosta 

powiedział ,że im chodzi o kwotę 175 ,ja poprosiłam o pismo .Pan vice starosta przesłał  nam 

maila pismo i ja poinformowałam pana skarbnika nie mniej jednak na dzień wczorajszy i na 

etap przygotowania dokumentów na sesje  ta kwota 350 tysięcy  w dalszym ciągu widnieje.  

Natomiast to było  w ostatnich godzinach pracy urzędu i pan skarbnik tego nie zmienił ,ale 

jest to tak jak powiedział pan skarbnik na inwestycje drogowe w paragrafie inwestycje 

drogowe  gminne i  pozostawienie tej drugiej połowy  tych 175 tysięcy  w inwestycjach 

gminnych chyba  będzie najprostszym rozwiązaniem i chyba pan skarbnik wie najlepiej , bo 

takie wydatki jeżeli chodzi o inwestycje drogowe gminne będą ponoszone.                                                                                                                                                   

p. Józef Smarzak ta zmiana będzie polegała tylko  na tym ,że zmienimy tą kwotę z 350 na 175 

tysięcy i tyle.                                                                                                                                             

p. Magdalena Figura Wrona jakie jest stanowisko komisji.                                                                        

p. Marek Wac komisja  tutaj tak odbyła się wczoraj i mogę przedstawić opinie komisji z dnia 

wczorajszego, wczoraj mieliśmy inne kwoty oczywiści praktycznie  i tutaj komisja zgłaszała 

poprawkę i przesuniecie tej kwoty w dziale 600 drogi publiczne powiatowe  całej tej kwoty   

na drogi publiczne gminne . Nie mogliśmy się ustosunkować do tego bo nie wiedzieliśmy 

jaka kwota jest  potrzebna .Chcieliśmy aby powiat nam wyjaśnił tą kwestie .Zdaniem komisji 

było na tamtą chwilę aby wnieść poprawkę i te pieniądze  na przesunąć na drogi publiczne 

gminne.                                                                                                                                                                        

p. Magdalena Figura Wrona proszę o sformułowanie treści poprawki.                                                           

p. Witold Wąsik należy wyraziście to  zapisać aby były proste zasady .                                                                   

p. Magdalena Figura Wrona  -proponuje 5 minut przerwy. 



p. Magdalena Figura Wrona –po przerwie wznawiam obrady  i proszę pana radnego Witolda 

Wąsika o sformułowanie poprawki.  

p. Witold Wąsik –zgłaszam poprawkę do budżetu w dziale transport i łączność , chodzi o 

kwotę 350 tysięcy złotych .Zmniejszyć tą kwotę do 175 tysięcy złotych i 175 tysięcy złotych 

przeznaczyć na rezerwę inwestycyjną .  

p. Magdalena Figura Wrona w związku z tym ,że została złożona  poprawka jestem 

zobowiązana poddać ją  pod głosowanie ,poproszę  o przygotowanie  poprawki do 

przegłosowania. 

p. Magdalena Figura Wrona przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia poprawki do 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  w dziale transport ,zmniejszamy wydatki 

zaplanowane na  dofinansowanie budowy drogi powiatowej w kwocie 350 tysięcy złotych do 

kwoty 175 tysięcy  pozostałą kwotę przenieść na rezerwę inwestycyjną . Dla wyjaśnienia  

powiem ,że głosując za przyjmujemy zgłoszona poprawkę , jeżeli  głosujemy przeciw 

odrzucamy poprawkę .Bardzo proszę o głosowanie.    

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie tj. dziale transport 

zmniejszamy wydatki zaplanowane na dofinansowanie budowy drogi powiatowej z kwoty 

350 tysięcy  zł do kwoty 175 tys. zł pozostałą kwotę przenieść na rezerwę inwestycyjną. 

 Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

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

Stanisław Miściur, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik 

PRZECIW (4) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona   wszyscy państwo zagłosowali   , stwierdzam ,że na 12 radnych , 

8 jest za, 4 jest przeciw nikt się nie wstrzymał .Stwierdzam ,że poprawka została przyjęta. 

Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos  w tym punkcie. Bardzo proszę 

radny   Wąsik .                                                                                                                                 

p. Witold Wąsik panie skarbniku jak wygląda deficyt budżetowy przykładowo na pierwszy  

kwartał tego roku.      

p. Józef Smarzak –na pierwszy kwartał nie mieliśmy deficytu ,mieliśmy nadwyżkę , nie 

pamiętam dokładnie kwoty musiałbym przejść do pokoju i zerknąć w sprawozdanie gdyż nie 

pamiętam. W każdym bądź razie pierwszy kwartał zakończyliśmy nadwyżką.                                                                 

p. Magdalena Figura Wrona –dziękuję ,ja mam jeszcze dwie poprawki. Chciałabym  wnieść 

dwie    poprawki do uchwały polegające , pierwsza poprawka na wykreśleniu kwoty 204 

tysiące jako w pozycji  wydatki bieżące wynagrodzenie  i składki w projekcie uchwały 

budżetu gminy na 2021 rok , a druga poprawka wykreślenie kwoty  18 tysięcy  jako wydatku 

ujętego w dziale 700  gospodarka mieszkaniowa ,wydatki bieżące w projekcie uchwały 

budżetu gminy na 2021 rok. Proponuje aby kwestie zapłaty ewentualnej należności dla 

kancelarii Filipek  i Kamiński oraz dla dzierżawcy rada rozpatrzyła na kolejnej sesji. Bardzo 

proszę o przygotowanie poprawek.                                                                                                                                                           



p. Elżbieta Masicz  ja tylko w kwestii  takiej formalnej dopóki nie będzie podpisania tej 

umowy   i chęci po prostu rozwiązania umowy no to , tak jak pan mecenas  powiedział od 

miliona zeszliśmy do 18 tysięcy, faktury pan przedstawił ,skoro wcześniej nalegaliśmy na jak 

najszybsze rozwiązanie tematu , a teraz przedłużanie o  kolejne miesiące , no dzierżawcy 

zależy na tym aby  jak najszybciej temat zakończyć.   

p. Magdalena Figura Wrona jeżeli chodzi o pierwszą poprawkę  w ramach takiego 

uzasadnienia wyjaśnienia działając na podstawie paragrafu 21 statutu Gminy Rybczewice w 

związku z roszczeniem kancelarii prawnej Filipek –Kamiński Rada Gminy jako organ 

kolegialny proponuje właśnie wyłączenie tej kwoty z budżetu Rady Gminy tytułem 

wynagrodzenia kancelarii na czas niezbędny do zapoznania się tak naprawdę  z dokumentami 

które   chcielibyśmy poprosić zgodnie z umową i wyrokami sądu , bo tak naprawdę nie znamy 

treści umowy która została zawarta.                                                                                                   

p. Elżbieta Masicz pani przewodnicząca  tutaj nie przegraliśmy sprawy tylko ją  wygraliśmy  

mowa była o 10 milionach.                                                                                                                                                                     

p. Magdalena Figura Wrona my jako rada , jako organ stanowiący i kontrolny przed  

podjęciem jakiejkolwiek uchwały dotyczącej wydatków pieniędzy publicznych jesteśmy 

zobowiązani zapoznać się z faktycznymi dokumentami i przesłankami uzasadniającymi 

zaspokojenie tych roszczeń .                                                                                                                                                   

p. Elżbieta Masicz- życzę  powodzenia od 14 lat przejrzeć  dokumenty ,życzę powodzenia.                         

p. Magdalena Figura Wrona  nie chodzi o przeglądanie całej  dokumentacji ,chcemy zapoznać 

się z umową. Nie może być takiej sytuacji ,że Pani Wójt stawia nas przed faktem dokonanym 

w dniu sesji i oczekuje  że my zatwierdzimy dany wydatek  bez wglądu chociażby w umowę , 

uzasadnienie wyroku w jaki sposób sprawa została wygrana ,co  było przedmiotem sprawy. 

Mamy do tego prawo. To my Pani wójt podnosimy ręce za każdym wydatkiem .                                                                                                   

p. Elżbieta Masicz pani przewodnicząca umowę podpisaliśmy zanim kancelaria przejęła 

sprawę i wtedy był pan mecenas składał wyjaśnienia zna temat od samego początku ,sam 

proces tak jak pan mecenas powiedział zaczął się w 2007 roku. Jeszcze za dwie kadencje 

wcześniej i też kwota o jakiej była mowa około 9 milionów to jest po prostu dla nas przepaść , 

dla mienia w ogóle tej gminy ,Ja nie ,oczywiście rada podejmie decyzje jaką podejmie ,ale 

przy takim podejściu ,że ktoś dba o interes gminy i zostawia że tak powiem zabezpiecza 

prawie 10 milionów to jest nie roszenie tak jak to pani określiła , ale zapłatę  za wykonaną 

pracę dziękuję .     

p. Magdalena   Figura Wrona przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia zgłoszonej 

poprawki  ,czyli wykreśleniu kwoty 204 tysięcy z projektu uchwały budżetu gminy .Bardzo 

proszę o zagłosowanie. Kto z państwa jest za wykreśleniem tej  pozycji. Bardzo proszę pan 

radny Szymaniak.                                                                                                                                        

p. Józef Szymaniak  ja chciałem dopytać bo Pani tak szybko to powiedziała że  odnośnie 

czego dotyczy ten punkt ,wykreślenie , ale co ten punkt wnosi.                                                                              

p. Magdalena Figura Wrona wnoszę o wykreślenie  tej kwoty 204 tysięcy jako należność dla 

kancelarii adwokackiej Filipek Kamiński z projektu uchwały. W tej chwili rozpatrujemy 

jeszcze zmiany w budżecie. Bardzo proszę o zagłosowanie. 

   Głosowano w sprawie: 

poprawka nr.2 w sprawie wykreślenia kwoty 204 tysięcy złotych wynagradzania dla 

kancelarii prawnej za prowadzenie procesu. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 



Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Marek Bogusław Wac, Witold 

Henryk Wąsik 

PRZECIW (4) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Mateusz Piotr Wawrzycki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p .Magdalena Figura Wrona – stwierdzam ,że na 12 radnych ,5 radnych głosowało za  4 było 

przeciw i  3 się wstrzymało. Stwierdzam ,że poprawka została przyjęta . Teraz bardzo proszę 

o przygotowanie trzeciej poprawki. Trzecia poprawka  wykreślenie kwoty 18 tysięcy złotych  

dotyczącej wzajemnych rozliczeń z dzierżawcą dworu w Stryjnie. Proszę państwa radnych o 

przegłosowanie .                                                                                                                                       

p. Lech Miściur  to ile mamy zapłacić w ogóle mamy  nie zapłacić.                                                                    

p. Magdalena Figura Wrona   nie ja prosiłam wcześniej ,że proponuje o przełożenie na 

kolejną sesję płatności . Nie zakończyła się jeszcze komisja rewizyjna .                                                   

p. Lech Miściur  to należy sprecyzować poprawkę ,że ten punkt należy przenieść na następną 

sesję  nie wykreślenie. Jeżeli mówimy  o wykreślenia to znaczy ,że  tak jakby  wypowiadała 

przeciw za niewypłaceniem i szykujemy sobie kolejny konflikt .Słowa grają rolę . Ja 

proponuję żeby to albo  ująć innymi słowami albo.                                                                                                                                         

p.  Magdalena Figura Wrona  na początku zgłosiłam dwie poprawki i poinformowałam, że 

proponuję przeniesienie  na kolejną sesję.                                                                                                  

p. Józef Szymaniak i jednej poprawki i drugiej.                                                                                                       

p. Magdalena Figura Wrona –tak. Bardzo proszę państwa radnych o zagłosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

Poprawka nr 3 wykreślenie kwoty 18 tysięcy złotych dotyczącej wzajemnych rozliczeń z 

dzierżawcą dworu w Stryjnie.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Marek Bogusław Wac, Witold 

Henryk Wąsik 

PRZECIW (5) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam, że jest w tej chwili remis   bardzo proszę o ponowne 

zagłosowanie za trzecią poprawką .Bardzo proszę o przegłosowanie , za ,przeciw, lub 

wstrzymał się .                                                                                                                                                

p. Józef Szymaniak nie wiem które już  głosowanie  proszę odczytać całą poprawkę .                                                                                        



p. Magdalena Figura Wrona po raz drugi poprawka nr 3 ponowne głosowanie wykreślenie 

kwoty 18 tysięcy złotych dotyczącej wzajemnych rozliczeń  z dzierżawcą dworu w Stryjnie. 

Bardzo proszę o zagłosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

Poprawka nr 3 ponowne głosowanie wykreślenie kwoty 18 tysięcy złotych dotyczącej 

wzajemnych rozliczeń z dzierżawcą dworu w Stryjnie. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Marek Bogusław Wac, Witold 

Henryk Wąsik 

PRZECIW (6) 

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

Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dominik Janusz Mańka 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 12 radnych obecnych na sesji 5 radnych było 

za , 6 przeciw 1 radny się wstrzymał .Stwierdzam, że  poprawka nie została przyjęta.   

Czy ktoś z państwa  ma jeszcze jakieś  uwagi do projektu uchwały, nie widzę ,w takim razie  

przystępujemy do głosowania zmian w budżecie na 2021 rok z uwzględnieniem dwóch 

zgłoszonych poprawek .Kto z państwa radnych jest za , kto jest przeciw , kto się wstrzymuje . 

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, Józef 

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

Wąsik 

PRZECIW (2) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

 

p. Magdalena Figura Wrona czy wszyscy państwo zagłosowali, stwierdzam ,że na 12 radnych 

obecnych na sesji za przyjęciem uchwały w  sprawie zmian w  budżecie gminy na 2021 rok 

zagłosowało 8 radnych , 2 było przeciwnych i 2 się wstrzymało .Stwierdzam ,że uchwała  

została przyjęta. Zamykam ten punkt .      



 

 

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

p. Magdalena  Figura Wrona przechodzimy do punktu 8 porządku obrad podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  bardzo proszę pana 

skarbnika o przedstawienie projektu uchwały .                                                                                       

p. Józef Smarzak – dziękuję  a więc jeśli chodzi o proponowane zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej  na lata 2021-2030 to zmiany te obejmą wszystkie wprowadzone przed 

chwilą uchwałą zmieniająca budżet  i poza tym jak państwo zauważyli jest wpisane do 

wieloletniej prognozy finansowej jeszcze jeden projekt realizowany ze środków unijnych  a 

mianowicie budowa przydomowych oczyszczalni .Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę .                                                

p. Magdalena Figura Wrona czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do  pana skarbnika, 

nikt się nie zgłasza w takim razie zamykam dyskusje i proszę o zagłosowanie. Kto jest za 

przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .Przepraszam bardzo proszę 

przewodniczącego komisji budżetowej o opinię .  

p. Marek Wac -komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały .                                                                       

p. Magdalena Figura Wrona -dziękuje serdecznie ,bardzo  proszę o zagłosowanie  ,kto z 

państwa jest za przyjęciem wieloletniej  prognozy finansowej , kto jest przeciw ,kto z państwa 

się wstrzymał . 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, Józef 

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

Wąsik 

PRZECIW (2) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając                                                                        

p. Magdalena Figura Wrona głosowanie zakończone ,stwierdzam ,że na 12 radnych 8  za 2 

radnych jest przeciwnych , 2 radnych  się wstrzymało się .Stwierdzam ,że uchwała zostałam 

przyjęta.  Zamykam ten  punkt . 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2021-2023. 

p. Magdalena  Figura Wrona  otwieram punkt 9 porządku obrad  podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. Bardzo  proszę Panią 

Małgorzatę Piotrowską pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zapoznanie 

radnych z Gminnym Programem  Wspierania Rodziny . 

p. Małgorzata Piotrowska –szanowne panie przewodniczące ,szanowni państwo radni , 

szanowna pani wójt ,szanowna pani sekretarz ,szanowni państwo ,  w zastępstwie pani  

kierownik przedstawię  państwu uchwałę  w sprawie gminnego programu wspierania rodziny 

na lata 2021-2023 ,oraz  sprawozdanie z realizacji zadań nałożonych i realizowanych przez 



jednostkę gminnego ośrodka pomocy społecznej  w 2020 roku.  Mam nadzieje, że państwo 

zapoznali się z projektem uchwały gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023 

ale ja po krótce państwu  jeszcze przedstawię jaki jest cel i jakie są zadania tego programu. 

Ustawa  z dnia 10 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na 

gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnych 3 letnich  programów wspierania 

rodziny. Celem programu jest zaplanowanie i podjęcie działań w  zakresie pomocy rodzinom 

naprawdę  przeżywającym różnego rodzaju typy  trudności zakłócające lub uniemożliwiające 

prawidłowe wykonywanie prawidłowych funkcji opiekuńczo wychowawczych ,oraz 

tworzenie wspólnego i skutecznego systemu pomocy dla rodzin. Przedstawię  państwu tak po 

krótce zakres działań na rzecz dziecka i rodziny jako główne zadanie gminy ,które my  

musimy realizować. Zgodnie z artykułem 176 stworzonej  ustawy czyli programu wspierania 

rodziny  uchylić wspieranie programu rodziny i pieczy zastępczej  oraz uznając ,że jednym z 

głównych punktów jest opracowanie i realizacja 3  letnich gminnych programów wspierania 

które tak jak mówiłam co 3 lata uaktualniamy ewentualnie jakieś nowe potrzeby nowe 

wytyczne musimy dodać do projektu nowej ustawy dołożyć ,tak, żeby ona  była  aktualna na 

daną chwilę .Drugim  punktem jest tworzenia nowego systemu podnoszenia kwalifikacji 

przez członków rodziny .Kolejny punkt to tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad 

dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego ,oraz praca z rodziną przeżywająca chwilowe 

trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Kolejnym zadaniem które 

spoczywa na gminie jest finansowanie kosztów szkoleń dla rodziny wspierającej 

finansowanie kosztów utrzymania asystentów rodziny , kosztów związanych z udzielaniem 

pomocy ponoszonych  przez rodziny wspierające ,współfinansowanie pobytu dziecka w 

rodzinie podstawowej , rodzinnych domach dziecka ,placówce  opiekuńczo wychowawczej 

bądź regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym  ośrodku  

preadaptacyjnym. Na gminie ,ale my jako ośrodek pomocy społecznej  jako jednostka  

organizacyjna  na nas ciąży taki obowiązek sprawozdań rzeczowo –finansowych z zakresu    

wspierania rodziny oraz  przekazywania ich właściwemu wojewodzie sprawozdania 

informatycznego  . Kolejnym takim zadaniem które również  realizujemy jest prowadzenie 

monitoringu  w rodzinie zagrożonej kryzysem bądź przeżywającej trudności opiekuńczo-

wychowawcze  zamieszkałych na terenie gminy. Może w tym momencie wsporę ,że aktualnie 

z terenu naszej gminy 4 dzieci znajduje się w rodzinnej pieczy zastępczej natomiast  1 

dziecko znajduje się rodzinie zastępczej  niezawodowej .Łączny koszt jaki ponosi gmina na 

ten wydatek klaruje się za 2020 rok w wysokości 57 848 zł 65 groszy. Taki był wydatek 

ponoszony przez gminę za opłacanie dzieci w placówkach. Ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia również asystenta rodziny który wynika z tej ustawy i wynagrodzenie roczne 

asystenta rodziny za 2020 rok wyniósł 4 017 zł 86 groszy .Może  dodam tak po krótce ,że 

asystent  test zatrudniony na umowę zlecenia , pod swoją pieczą  ma 1 rodzinę ,rodzinę 

niepełną w której znajduje się czworo małoletnich dzieci. Jeszcze może powiem o 

partycypacji kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej ,tak jak już powiedziałam  to 

na gminie ciąży obowiązek ponoszenia odpłatności  w dużej mierze. I tak w pierwszym roku  

10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub w 

domu dziecka  ponosi gmina,30 % na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu 

dziecka  w pieczy zastępczej lub domu dziecka , natomiast 50 % to jest  trzeci i czwarty 

kolejny rok pobytu dziecka. To jest dosyć duży koszt , ale niestety  zdarzają się takie sytuacje, 

że dzieci muszą się   znaleźć w takich placówkach dla dobra przede wszystkim dzieci .Z 

mojej strony przy tym punkcie wszystko ,jeżeli ktoś  państw ma pytanie to bardzo proszę.  

p. Magdalena Figura Wrona –czy państwo radni maja pytania w tym punkcie  co do 

gminnego programu wspierania rodziny ,nie widzę ,bardzo dziękuję w takim razie proszę o 



zagłosowanie .Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego 

programu wspierania rodziny na 2021-2023. 

 Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona   stwierdzam ,że na 12 radnych obecnych na sesji , 12 radnych 

było za przyjęciem uchwały uchwalenia gminnego programu . Stwierdzam ,ze uchwała został 

podjęta. Zamykam ten punkt. 

 

 

10. Informacja o zrealizowanych zadaniach wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych w 2020r. 

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 10 porządku obrad informacja o zrealizowanych 

zadaniach wynikających  z ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2020 r. poproszę panią 

Małgorzatę Piotrowską o zapoznanie nas ze sprawozdaniem.                                                                         

p. Małgorzata Piotrowska- drodzy państwo przedstawię państwu sprawozdanie z realizacji 

zadań  z zakresu pomocy społecznej ,oraz świadczeń rodzinnych które były zrealizowane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku . Zapewne państwo zapoznali się z 

materiałami ich troszeczkę jest  ,ale ja tak pokrótce  najważniejsze rzeczy  tutaj państwu  

postaram się przedstawić .Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej realizuje zadania  zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej .W 2020 roku 46 osób skorzystało  ze świadczeń pieniężnych z 

pomocy społecznej , 86 rodzin objętych było pomocą w formie pracy socjalnej. W ramach 

ustawy  o pomocy społecznej przyznawane są różne formy pomocy między innymi jest to 

forma świadczenia zasiłek stały .Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób na łączną kwotę 

świadczeń 58 766 złotych. Dla osób pobierających zasiłek  stały opłacana była również 

składka na ubezpieczenie zdrowotne  która zrealizowana była w kwocie 4 180 złotych. 

Kolejną formą pomocy udzieloną osobom znajdującym się w  trudnej sytuacji był zasiłek 

okresowy który w 2020 roku udzielony był łącznie 12 rodzinom na łączną kwotę  świadczeń 

19 899 złotych . Ja może dodam tutaj ,że zasiłek okresowy  jest uzależniony od dochodu , 

czyli mówiąc tak krótka im dochód w rodzinie jest wyższy tym zasiłek okresowy jest niższy , 

bo to jest uzależnione to świadczenie od dochodu. Kolejną forma pomocy przeznaczoną dla 

osób potrzebujących jest  zasiłek celowy  który w 2020 roku był wypłacony dla 41 osób na 

łączną kwotę 57 361 złotych .W szczególnie uzasadnionych sytuacjach gdzie dochód 

przekracza te termo   dochodowe rodziny ten dochód jest obliczany zgodnie z ustawa o 

pomocy społecznej przyznawany jest zasiłek celowy specjalny i w 2020 roku  z tej formy 

czyli zasiłku specjalnego skorzystało 12 rodzin na kwotę 10 300 złotych . W szkole 

realizowany jest również program posiłek w szkole w ubiegłym roku z uwagi na pandemie 



gdzie znaczą część roku dzieci nie chodziły do szkoły to automatycznie był spadek tych 

świadczeń i oczywiście kwoty . Objęte było 21 rodzin na łączną kwotę  5 410 złotych . I tak 

jak  mówię to jest bardzo niewielka kwota i dzieci i liczba finansów z uwagi na to ,że dzieci 

od marca ubiegłego roku do czerwca nie chodziły i też później od października do końca roku 

i to jest tak jakby ta spadkowa tendencja. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej zapewnia 

pomoc w umieszczeniu osób wymagających podstawowej opieki z powodu wieku ,choroby 

lub niepełnosprawności.  W 2020 roku w DPS przebywało  i do chwili obecnej przebywa 2 

osoby z terenu naszej gminy. Odpłatność gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy 

społecznej wyniósł aż 62 377 złotych  i jest to bardzo duży koszt jak  na ostatnie lata  i bardzo 

duży koszt za dwie osoby, ale jak państwo się orientujecie koszt wacha się utrzymania 

mieszkańca domu pomocy  ponad 4 tysiące złotych i jeżeli osoba posiada swój dochód w 

postaci renty rolniczej która tam wynosi obecnie około 1200 złotych to gmina musi 

partycypować    i dopłacać do utrzymania w domu pomocy społecznej takiej osoby . A w tych 

przypadkach o których ja mówię nie ma osób zobowiązanych ,są to osoby samotne ,nie ma  

możliwości żeby w jakiś sposób inny jeszcze pozyskiwać dochody i taki duży wydatek jest. 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej Rybczewice we współpracy z 

Kuratorium Oświaty zakwalifikował do wypoczynku letniego 13 dzieci z terenu Gminy 

Rybczewice które skorzystały z 12 dniowego pobytu na wakacjach . Teraz przejdę do 

świadczeń rodzinnych .W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach 

realizował zadania wynikające ze świadczeń rodzinnych i tak króciutko powiem, 

świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego , 

świadczenia opiekuńcze w których skład wchodzą zasiłek pielęgnacyjny ,specjalny zasiłek 

opiekuńczy ,oraz świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka ,oraz świadczenie rodzicielskie. W 2020 roku zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 

531 096 złotych ,82 grosze było to około 2 tysięcy świadczeń , a dokładnie 1966 

wypłaconych świadczeń. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 143 346 

złotych 91 groszy ,świadczeń tych wypłacono 1323 .Kolejną taką też formą wypłaty są zasiłki 

pielęgnacyjne przyznawane są na częściowe pokrycie wydatków wynikających z 

konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do pracy i 

tą formą pomocy objęto świadczeń wpłaconych był 10 030  na kwotę 224 473   złotych. 

Świadczenia rodzicielskie wypłacone były na 37 443 złote , a było to 40 świadczeń . Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające  z ustawy pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów .W 2020 roku wypłacono 247 świadczeń na kwotę 99 135 

złotych , ponadto przyznawane były i wypłacane zasiłki dla opiekuna których  wypłacono 70 

w kwocie 43 400 złotych , wypłacany był zasiłek specjalny zasiłek dla opiekuna na kwotę 

79 700 złotych  ,oraz świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 368 672 złote . Od tych świadczeń 

o których mówię czyli od zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku dla opiekuna , 

świadczeniu pielęgnacyjnym od tych świadczeń wypłacane były składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za które ponosiliśmy odpłatność i były to kwoty     tak : na świadczenie 

pielęgnacyjne składka na  ubezpieczenie społeczne wypłacona była kwota 64 080 złotych , 

specjalny zasiłek opiekuńczy składka na ubezpieczenie społeczne kwota 18 263 złote , zasiłek 

dla opiekuna  składka na ubezpieczenie społeczne kwota 4 095 złotych . Opłacano również 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby które pobierały te świadczenia i tak w 

przypadku świadczenia pielęgnacyjnego składki  na ubezpieczenie zdrowotne od tych osób 

była  to kwota świadczeń 10 030 złotych , specjalny zasiłek opiekuńczy wypłata składki na 

ubezpieczenie zdrowotne  kwota 5468 złotych i zasiłek dla opiekuna  składka na 

ubezpieczenie zdrowotne 1339 złotych . Ośrodek Pomocy Społeczne realizuje również  

zadania z zakresu dużej rodziny pewnie państwu znane to zadanie  .Celem programu jest 

pomoc dla wszystkich rodzin wielodzietnych  jest to program ogólnopolski  mający na celu 

stworzenie jak gdyby takich przywilejów, promocji dla ludzi wielodzietnych  gdzie  rodziny 



powyżej 3 dziecka mogą korzystać z różnych zniżek i abonamentów .Na terenie naszej  

gminy   w 2020 roku  kart dużej rodziny otrzymało 18 rodzin i w tych  rodzinach znajdowało 

się 86 osób .Karty wydawane były w formie papierowej ,oraz elektronicznej. Przy ośrodku 

pomocy społecznej w Rybczewicach funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny   który 

zajmuje się problemami przemocy .W 2020 roku wpłynęło do naszego ośrodka 8 niebieskich 

kart .Wobec tych kart i osób były podejmowane różnorakie działania  i 1 niebieska karta była 

nieuzasadniona ,założona w nieuzasadniony sposób więc została ona zamknięta. Teraz 

państwu opowiem tak pokrótce o realizowaniu projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  Klub Seniora w Gminie Rybczewice ,pewnie państwo doskonale znają ten 

projekt. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach przystąpił do realizacji 

projektu Klub Seniora w Gminie Rybczewice w roku 2018  , a dokładnie  od dnia 1 listopada 

w  ramach regionalnego  programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2006  -

2020 numer i nazwa  osi priorytetowej wykluczenie społeczne, nazwa projektu tak jak 

powiedziałam Klub Seniora w Gminie Rybczewice. Projekt jest skierowany do 25 osób z 

terenu gminy Rybczewice ,w wieku 60 plus dla kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością 

oraz z trudną sytuacją ekonomiczną . Projekt  realizowany jest tak jak powiedziałam od 1 

listopada do 31 sierpnia 2021r miał się kończyć ,ale z uwagi na trwającą  sytuacje 

spowodowaną corono virusem projekt w ubiegłym roku w marcu został zawieszony do końca 

czerwca , następnie od października 2018 do chwili obecnej , ale tak od czerwca 

podejmujemy działania w kierunku wznowienia działalności projektu , więc jestem już po 

rozmowach z opiekunem naszego projektu i będziemy projekt przedłużali o te miesiące które 

były zamknięte i planujemy zakończenie projektu jeżeli oczywiście znowu nie będzie jakiś 

takich sytuacji  we wrześniu przyszłego roku , do końca września 2022r. po czym oczywiście 

bo  projekt się cieszy bardzo dużą atrakcją i zainteresowaniem wśród naszych seniorów więc  

na pewno będziemy kontynuowali to przedsięwzięcie. Jeszcze może powiem ,że całkowita 

wartość projektu o którym mówię to kwota 766 130 złotych .Jeszcze  powiem państwu , w 

2020 roku powstał taki projekt  wspieraj senioralnie jest to ogólnopolskie program dla  

wszystkich osób powyżej 70 roku  życia ,związane to było z sytuacją epidemiologiczną w 

naszym kraju a wiązało   się to z tym ,że osoby które   i wiąże się gdyż  ten program nadal 

trwa i  został przesunięty , jeżeli ktoś znajduje się w trudnej sytuacji takiej rodzinnej   ,chodzi 

o to ,że jest osobą samotną bądź nie ma nikogo kto mógłby w sąsiedztwie pomóc w zakupach 

i załatwieniu spraw wówczas dzwoni na infolinie ogólnopolską ,bądź do ośrodka pomocy 

społecznej bądź do gminy i my robiliśmy zakupy czy jakieś różnego rodzaju załatwienia które 

wymagane były żeby tej osobie pomóc .I chyba tak pokrótce to wszystkie takie informacje 

które chciałam państwu przekazać , jeżeli macie państwo  jakieś pytania to proszę bardzo.                                                                

p. Magdalena Figura wrona czy ktoś z państwa radnych chciałby zapytać, bardzo proszę pani 

wójt  .                                                                                                                                                              

p .Elżbieta Masicz ja chciałabym podziękować bardzo serdecznie to jest na prawdę mała 

grupa pracowników a jak państwo słyszeli to jest ogrom pracy i ta pomoc  może na co dzień  

nie jest tak widoczna ,ale to jest naprawdę bardzo duża praca ,tutaj jeszcze pani Małgosia nie 

powiedziała ,albo ja nie zwróciłam uwagi słuchając ,ale  była jeszcze pomoc żywnościowa , 

kilka razy to jest ogrom ,ogrom pracy i serdeczne podziękowania w imieniu tych 

świadczeniobiorców którzy korzystają za waszą naprawdę ciężka pracę .                                                                                            

p. Małgorzata Piotrowska – może tylko słóweczko o tej pomocy żywnościowej, przy 

współpracy  banku żywności i podpisanej umowy z gminą Rybczewice mieszkańcy naszej 

gminy w roku 2020 było to 401 osób otrzymało bezpłatne paczki żywnościowe .Jest to około 

50 kilogramów na jedną osobę i dzięki tej formie pomocy  bardzo dużo osób skorzystało z tej 

pomocy i zapewne jest ona bardzo potrzebna , ale to dzięki temu ,że gmina przystąpiła do 

podpisania umowy i realizacji ,gdyż  nie wszystkie gminy przystępują do podpisania umowy i 

realizacji tego zadania .U nas jest tak ,że dzięki podpisanej umowie korzystają i otrzymują ta 



żywność . To tyle, dziękuję .                                                                                                                                       

p. Magdalena Figura Wrona –dziękuję ,czy ktoś z państwa radnych  chciałby zadać pytanie, 

nie widzę. Zamykam ten punkt i bardzo serdecznie dziękuję za przedstawiony program 

wspierania rodziny i informacje .         

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, 

Wniosków i Petycji i Wybór Przewodniczącego Komisji . 

p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do punktu 11 porządku obrad  podjęcie uchwały w 

spawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg , Wniosków i Petycji . W związku 

z powierzeniem obowiązków przewodniczącej oraz  wiceprzewodniczącej  Rady Gminy 19 

marca złożyłyśmy z  panią wiceprzewodnicząca rezygnacje z funkcji przewodniczącej i  

wiceprzewodniczącej  z komisji ds. skarg i wniosków ,oraz członkowstwa  z całej komisji i 

bardzo proszę szanowną Radę o przyjęcie naszych rezygnacji . Bardzo proszę Panią sekretarz 

o przedstawienie projektu uchwały i zasad wyboru przewodniczącego wiceprzewodniczącego 

komisji ds. skarg petycji i wniosków.                                                                                                           

p. Renata  Trała w związku  z tym ,że zmniejszył się skład osobowy komisji ds.  skarg i 

wniosków o dwie osoby w związku ze złożonymi rezygnacjami należ ten skład uzupełnić z 

państwa radnych. Jeżeli chodzi o wybór   przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji 

to przewodniczącego komisji ds. skarg  i wniosków wybiera rada , natomiast 

wiceprzewodniczącego komisja już sama  , dziękuje.                                                                                              

p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie kandydatów do 

komisji. Proszę  Pan radny.                                                                                                                                                   

p. Marek Wac –radny Flor i  może uzasadnienie  nie pracuje w żadnej komisji.                                               

p. Magdalena Figura Wrona  pan radny Witold Wąsik proszę .                                                                 

p. Witold Wasik  chciałbym zgłosić pana Mateusza Wawrzyckiego.                                                           

p. Magdalena Figura Wrona czy panowie radni wyrażają zgodę pan radny Wawrzycki.                             

p. Mateusz Wawrzycki  -tak .                                                                                                                   

p. Magdalena Figura Wrona pan Marcin Flor.                                                                                           

p. Marcina Flor –tak                                                                                                                                  

p. Magdalena Figura Wrona  bardzo proszę państwa  radnych o przegłosowanie kandydatury   

pana radnego  Marcina Flora i pana radnego Mateusza Wawrzyckiego.                                                      

p. Józef Szymaniak  może  przerwa.                                                                                                                       

p. Magdalena Figura Wrona ogłaszam 5 minutowa przerwę , po przerwie wznawiam obrady 

przystępujemy teraz do głosowania w sprawie kandydatów radnego Marcina Flora i radnego 

Mateusza Wawrzyckiego na członków komisji ds. skarg ,wniosków i petycji. Kto z państw 

radnych jest za ,kto się wstrzymuje ,kto jest przeciw. Bardzo proszę . 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie w sprawie kandydatów Marcina Flora i Mateusza Wawrzyckiego na członków 

komisji ds. skarg, wniosków i petycji.  

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 



Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena  Figura Wrona  stwierdzam ,że za proponowanymi kandydaturami radnego 

Marcina Flora i radnego Mateusza Wawrzyckiego  na członków komisji zagłosowało 12 

radnych ,nikt się nie  wstrzymał ,nikt nie był przeciwny. Przystępujemy teraz do głosowania 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Skarg  Petycji i Wniosków ,proszę o 

kandydatury i proszę o zagłosowanie. Mamy dwóch kandydatów .                                                               

p. Elżbieta Masicz trzeba  przypomnieć cały skład komisji i później spośród składu komisji 

zgłaszane są kandydatury na przewodniczącego i  następuje głosowanie.                                                  

p. Magdalena Figura Wrona szanowni państwo radni przypomnę  skład członków  całej 

komisji ds. skarg wniosków i petycji .Członkami komisji ds. skarg i wniosków są  radny 

Marcin Flor, radny Mateusz Wawrzycki ,radny Witold Wasik, radny Piotr Zając i radny 

Bogdan Skorek  i spośród kandydatów jesteśmy zobligowani do wybrania przewodniczącego 

komisji . Bardzo proszę państw radnych o propozycje kandydatów na przewodniczącego 

komisji ds. petycji skarg i wniosków spośród wymienionych kandydatów . Proszę pan radny 

Marcin Flor .                                                                                                                                               

p. Marcina Flor zgłaszam na przewodniczącego komisji skarg i wniosków Mateusza 

Wawrzyckiego .                                                                                                                                                              

p. Magdalena Figura Wrona czy są jakieś inne  kandydatury jakieś propozycje bardzo proszę 

radny Wąsik .                                                                                                                                                                                         

p. Witold Wąsik   zgłaszam Marcina Flora.                                                                                                 

p. Lech Miściur należy  zapytać czy wyrażają zgodę .                                                                                             

p. Magdalena Figura Wrona –czy są inne propozycje , nie widzę czy panowie wyrażają zgodę.       

p .Mateusz Wawrzycki tak                                                                                                                           

p. Marcin Flor  tak.                                                                                                                                       

p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę o przygotowanie głosowania . Proszę państwa 

głosowanie jest na wybór przewodniczącego komisji ds. petycji , skarg i wniosków .Mamy 

dwóch kandydatów pan radny Marcin Flor i pan radny Mateusz Wawrzycki. Bardzo proszę o 

oddanie głosu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji ds. skarg, wniosków i petycji.  

 

Wyniki głosowania 

Marcin Flor: 4, Mateusz Wawrzycki: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

Marcin Flor (4) 

Magdalena Figura Wrona, Aleksandra Jarymek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk Wąsik 

Mateusz Wawrzycki (8) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, 

Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki, 

Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że decyzją większości radnych ,stosunkiem 8za do 4  

przewodniczącym komisji petycji skarg i wniosków decyzją  rady został radny Mateusz 

Wawrzycki. Bardzo serdecznie gratuluje.                                                                                                                     

p .Mateusz Wawrzycki dziękuję państwu .  

p. Magdalena Figura Wrona teraz przystępujemy do głosowania na podjęciem uchwały w 

sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Petycji i Wniosków  i Wybór 



Przewodniczącego Komisji.  Bardzo proszę państwa radnych o zagłosowanie, kto z państwa  

jest za podjęciem uchwały . 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Wniosków i 

Petycji i Wybór Przewodniczącego Komisji . 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona czy wszyscy państwo zagłosowali ,stwierdzam ,że na 12 radnych 

wszyscy radni byli a przyjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 

ds. Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji. Stwierdzam ,że uchwała został 

podjęta . Zamykam ten punkt.   

 

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

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 12 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice bardzo proszę panią sekretarz o 

przedstawienie projektu uchwały.                                                                                                               

p. Renata Trała – szanowni państwo chodzi o działkę która jest własnością prywatną w 

Wygnanowicach ta działka przylega do drogi gminnej prowadzącej obok mostu w stronę 

Domu Pomocy Społecznej i drogi wojewódzkiej .W tym momencie droga przebiegała po 

dwóch działkach gminnych ,które były położone do siebie pod katem prostym ,wiadomo, że 

tak się  nie da jeździć  i potrzebny był zakręt na który nie mieliśmy działki .Jest ona 

wydzielona z działki właściciela prywatnego ,po dokonany podziale geodezyjnym powstała 

działka 413 /1 o powierzchni 36 arów i w związku z tym w porządku obrad pojawiła się ta 

uchwała  dziękuję .                                                                                                                                                  

p. Magdalena Figura Wrona czy państwo radni mają jakieś  pytania do projektu uchwały ,nie  

widzę , w takim razie bardzo proszę przewodniczącego komisji budżetowej  o opinię .                                                      

p. Marek Wac  komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały , to jest tak jak pani 

sekretarz powiedziała w tym miejscu przebiega formalnie droga i tam jest  łatwiej . 

p. Magdalena Figura Wrona –dziękuję serdecznie w takim razie przystępujemy do głosowania 

nad uchwałą . Kto państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie  darowizny na 

rzecz Gminy Rybczewice. Bardzo  proszę o przegłosowanie.   

 

Głosowano w sprawie:                                                                                                                    

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 



ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam, że za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 

darowizny na rzecz gminy Rybczewice  głosowało 12 radnych ,nikt się nie wstrzymał , nikt 

nie był przeciwny. Stwierdzam, że uchwała został przyjęta .Zamykam ten punkt.  

 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji .                                                             

 

p. Magdalena Figura Wrona  otwieram punkt 13 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji i również proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały.                                

p . Renata Trała  wpłynęła do nas petycja  ona jest bardzo  krótka dlatego pozwie sobie 

odczytać . (petycja została odczytana i stanowi załącznik do protokołu) . Komisja ds. skarg 

wniosków i  petycji rozpatrując petycje stwierdziła po pierwsze  pomimo, że do  zadań 

własnych gminy    umieszczonym w artykule 7  ustawy o samorządzie gminy należy ochrona 

zdrowia to jednak wybór producentów szczepionek  prowadzenie z nimi  negocjacji 

dotyczących warunków ich zakupu nie mieści się w zakresie kompetencji rady gminy,  po 

drugie szczepienia przeciwko wirusowi Sarskow 2 są szczepieniami dobrowolnymi ,co 

oznacza , że szczepionka jest podawana tylko osobom które wyraziły świadomie zgodę na jej  

przyjęci realizując tym samym swoje konstytucyjne prawo  do decydowania o własnym życiu 

oraz do  prawo wyrażenia zgody na udzielenie okręconych  świadczeń zdrowotnych lub jej 

odmowy.  Ponadto komisja nie stwierdziła by dobrowolne poddanie się szczepieniom wśród 

mieszkańców powodowało ograniczenie  wolności bądź poczucie eksperymentowania lub  

dyskryminacji na tle medycznym. Dziękuje .                                                                                             

p. Magdalena  Figura Wrona dziękuję bardzo , czy ktoś z państwa radnych ma pytania do 

projektu uchwały , nie widzę , w takim razie przystępujemy do głosowania . Bardzo proszę o 

zagłosowanie  , kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie  rozpatrzenia 

petycji . Bardzo proszę o przegłosowanie kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie rozpatrzenia petycji. 

    

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Mateusz 

Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik 

PRZECIW (2) 

Józef Grzegorz Szymaniak, Sławomir Jan Wiącek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 



Marek Bogusław Wac 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena  Figura Wrona głosowanie zakończone , stwierdzam, że  na 12 radnych 9  było 

za  2 radnych jest przeciwnych , 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam ,że uchwała została 

podjęta .Zamykam ten punkt. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia . 

p. Magdalena  Figura Wrona otwieram punkt 14 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie  

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, bardzo proszę panią sekretarz o przedstawienie 

projektu uchwały.                                                                                                                                        

p. Renata Trała  na wstępie odczytam petycje , która została wniesiona przez  mieszkańców 

miejscowości Stryjno Pierwsze ,to znaczy ,że petycja ta nie została podpisana nie został 

wskazany podmiot wnoszący petycję jak również nie zostały podane jego dane osobowe ,ani 

dane kontaktowe .Petycja dotyczy sprzeciwu wobec planu remontu drogi gminnej biegnącej 

od drogi wojewódzkiej przez most    odchodzącej w lewo w kierunku leśniczówki.  Petycja 

została odczytana i stanowi załącznik do protokołu.   W związku z tym ,że  petycja nie spełnia 

wymogów formalnych  zgodnie z ustawą o petycjach podlega odrzuceniu dlatego też 

przygotowano taki projekt uchwały na marginesie dodam ,że żadnej zmiany odnośnie 

planowanego remontu nie było. Taka droga jaka była zgłoszona  na zebraniu wiejskim taka 

droga jest planowana do remontu, dziękuję . 

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję  serdecznie ,czy ktoś z państwa radnych ma jakieś 

pytania,  nie widzę przystępujemy do głosowania .Kto z państw radnych jest za przyjęciem 

uchwały  w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Bardzo proszę o zagłosowanie.  

Kto jest za   ,kto jest przeciw , kto się wstrzymuje.     

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia . 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena  Figura Wrona stwierdzam ,że za przyjęciem uchwały  w sprawie pozostawienia 

petycji bez rozpatrzenia głosowało 12 radnych ,nikt się nie wstrzymał , nikt nie był 

przeciwny. Stwierdzam ,że uchwała została przyjęta .Zamykam ten punkt. 

 

15. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. 

 

p. Magdalena  Figura Wrona otwieram punkt 15 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy, i bardzo proszę panią sekretarz o 

przedstawienie projektu uchwały.                                                                                                                    



p. Renata  Trała wpłynął do wójta gminy wniosek dotychczasowego dzierżawcy o 

przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat .W związku z tym ,że jest to kolejna 

umowa z tym samym dzierżawcą wymagana jest zgoda rady .Chodzi o działkę w 

miejscowości Bazar o  numerze ewidencyjnym 114 o powierzchni  18 arów ,dziękuję . 

p Magdalena Figura   Wrona czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać  jakieś pytanie , nie 

widzę , w takim razie bardzo proszę pana przewodniczącego komisji budżetowej o opinię .                               

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

p. Magdalena   Figura Wrona  dziękuję serdecznie w takim razie przystępujemy do 

głosowania kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Kto jest za , kto się wstrzymuje , kto jest przeciw. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona  stwierdzam ,że za przyjęciem uchwały  w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zagłosowało 12 radnych , nikt się nie 

wstrzymał ,nikt nie był przeciwny. Stwierdzam ,że uchwała  została przyjęta   Zamykam ten 

punkt. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. 

 

p. Magdalena Figura Wrona  otwieram punkt 16 porządku obrad  podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy i również poproszę panią sekretarz 

o przedstawienie projektu uchwały.                                                                                                        

p. Renata   Trała – tutaj sytuacja jest analogiczna chodzi o działkę w miejscowości 

Pilaszkowice Drugie o numerze ewidencyjnym 1581 o powierzchni  1 hektara .Wpłynął 

wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat z przeznaczeniem pod działalność 

rolniczą z produkcją roślinną ,dziękuję .                                                                                                  

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję ,bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji 

budżetowej .                                                                                                                                          

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał, dziękuję .                                                             

p. Magdalena   Figura Wrona  czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zapytać coś 

jeszcze o informacje , nie widzę, w takim radzie przystępujemy do głosowania kto z a państw 

radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcia kolejnej umowy 

dzierżawy  .Kto jest za  ,kto jest przeciw , kto się wstrzymuje.  



 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody   na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy głosowało 12 radnych , nikt się nie 

sprzeciwił , nikt się nie wstrzymał .Stwierdzam ,że uchwała została podjęta . Zamykam ten 

punkt. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Rybczewic na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii , w tym trybu konsultacji. 

 

p. Magdalena  Figura Wrona  otwieram 17 porządku obrad  podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do  opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030 oraz 

określenia  szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii ,w tym trybu 

konsultacji  bardzo proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały.                                                

p. Renata  Trała  strategia rozwoju gminy jest dokumentem kluczowym w momencie 

aplikowania o środki finansowe, dlatego taki dokument gmina musi posiadać .Przystępujemy 

do  jego aktualizacji  a tak naprawdę do stworzenia tej strategii od nowa. Proponujemy 

harmonogram który został państwu przedstawiony ponieważ do tych strategii wymagane są 

konsultacje , zarówno z mieszkańcami jak i lokalnymi partnerami z przedsiębiorcami , 

mieszkańcami  gminy ,oraz z gminami sąsiednimi, dziękuję bardzo.                                                           

p. Magdalena Figura Wrona  dziękuję bardzo , czy ktoś z państwa radnych ma jakieś  pytania 

do projektu uchwały ,nie widzę  w takim razie bardzo proszę o przegłosowanie .Kto z  

państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Bardzo proszę o przegłosowanie 

kto jest za . 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Rybczewic na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii , w tym trybu konsultacji.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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



Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena  Figura Wrona stwierdzam ,że za przyjęciem uchwały w sprawie do 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice  na lata 2021-2030 oraz  

określenia  szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji zagłosowało 12 radnych , nikt  nie był przeciwny ,nikt się nie wstrzymał . 

Stwierdzam ,że uchwała  została przyjęta. Zamykam ten punkt.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybczewice na 

2021 rok. 

 

p. Magdalena  Figura Wrona  otwieram punkt 18 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi ora zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rybczewice  w 2021 rok  proszę uprzejmie panią sekretarz o 

przedstawienie projektu uchwały.                                                                                                                  

p. Renata  Trała program opieki nad zwierzętami jest programem rocznym dlatego musi  być 

co roku podejmowany przez radę gminy  .Jeżeli chodzi o sam dokument  on jakimś  

zasadniczym zmianom  nie uległ ,nadal zadaniami priorytetowymi programu jest zapewnienie 

opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy , poszukiwanie nowych właścicieli dla  

bezdomnych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt  w tym interwencyjne odławianie. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt ,sprawowanie opieki na kotami  wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie , kastracja 

sterylizacja bezdomnych psów w schroniskach ,ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację  i sterylizację ,edukację mieszkańców gminy  w 

zakresie opieki nad zwierzętami .Jeżeli chodzi o realizatorów programu to jest nim wójt 

gminy Rybczewice ,Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Cichosz , Przychodnia Weterynaryjna  

w Piaskach ,gospodarstwo rolne Jana Parki w Pilaszkowice Pierwsze ,służby porządkowe, 

Komisariat Policji w Piaskach   i Komenda Powiatowa Policji w Świdniku ,służby 

porządkowe w razie padnięcia zwierząt ,jeżeli chodzi o odbiór zwłok zwierzęcych Zakład 

Utylizacji w Zasadzie  koło Kurowa  według sporządzonej umowy na świadczenie usług, 

społeczni opiekunowi kotów  wolno żyjących ,oraz organizacje pozarządowe dziękuję  

bardzo.                                                                                                                                                                                     

p. Magdalena  Figura Wrona  dziękuję bardzo pani sekretarz , czy państwo radni mają jakieś 

pytania co do projektu uchwały ,nie widzę ,zatem przystępujemy do głosowania kto z państwa 

radnych jest za podjęciem uchwały  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi  bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest za , kto jest przeciw , kto się 

wstrzymuje. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybczewice na 2021 rok.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 



ZA (12) 

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

Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef 

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (3) 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że za przyjęciem uchwały w  sprawie przyjęcia 

programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątka 

na terenie Gminy Rybczewice w 2021 roku zagłosowało 12 radnych, nikt się nie wstrzymał , 

nikt nie zagłosował przeciw. Stwierdzam ,że uchwała została przyjęta .Zamykam ten punkt. 

   

19. Wolne wnioski. 

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 19 porządku obrad  wolne wnioski bardzo proszę 

państwa radnych o zabranie głosu.  Proszę pan radny Bochyński.                                                                

p. Paweł Bochyński – panie przewodnicząca ja chciałbym zadać pytanie w imieniu 

mieszkańców   Rybczewic ,o co mi chodzi ,chodzi o ostatnią sesje która się odbyła pani bała 

się odpowiedzieć  mieszkańców Rybczewic  co z inwestycją u nas . Konkretnie chodzi o 

tężnię .Miała pani odpowiedzieć i ustosunkować się  do tej inwestycji .Padło pytanie ze strony 

tych pań które były u nas na sesji, dziękuję.                                                                                                                                    

p. Magdalena   Figura Wrona  panie radny komisja ds. petycji skarg i wniosków już 

rozpatrywała petycje i wniosek pań z koła gospodyń wiejskich i mieszkańców gminy  

Rybczewice i wyraziła swoją opinię na ten temat tej inwestycji.                                                                                 

p. Paweł Bochyński  to było pytanie konkretnie  do pani ,pani przewodnicząca i pani podjęła , 

że pani się ustosunkuje .Ja pytam w imieniu mieszkańców i proszę o odpowiedź .Jaka jest 

decyzja  ,jak mamy dofinansowanie i co z tym dalej robimy ,czy te pieniążki podejmujemy i 

robimy  dalej inwestycje u nas  na naszym terenie. Chciałbym wiedzieć bo muszę 

odpowiedzieć mieszkańcom którzy pytają . Bardzo  bym prosił.                                                                                                        

p. Magdalena   Figura Wrona   taką decyzję o realizacji inwestycji podejmuje rada .                             

p. Paweł Bochyński  jeszcze raz   to było pytanie do pani , pani przewodnicząca ,czy to wróci 

do  obrad w ogóle , coś trzeba postanowić  bo termin się kończy. Chodzi o  inwestycje w 

Rybczewicach  ja wiem ,że może to być rażące, ale skoro jest podjęte i dofinansowanie jest 

przyznane no to może warto się pochylić nad tym . Spróbujmy .Może teraz te problemy 

związane przez covid z oddychaniem ,może by to zadziałało ,może by to ściągnęło więcej 

ludzi do nas żeby coś się zaczęło u nas dziać , młodzi ludzie się sprowadzają ,dzieci do szkoły 

dają ,na placu zabaw zaczyna się robić ruch ,nie  zamykajmy nikomu .Bądźmy otwarci na 

większe spektrum, coraz więcej młodych jest ,coraz więcej młodych w szkole z dziećmi to nie 

są nasi mieszkańcy coraz częściej  ktoś cos kupuje  ,otwórzmy się na to aby tych ludzi jakoś 

przyciągnąć ,gości i turystów którzy   zatrzymują się przy pałacu ,spacerują nad zalewem , w 

parku . Spróbujmy w ten sposób  uatrakcyjnić Rybczewice. To nie jest z naszych prywatnych 

pieniędzy .  Wiadomo, że trzeba coś tam dołożyć ,ale dostaliśmy dofinansowanie i bardzo 

bym prosił żeby to wykorzystać ,bo drugiej takiej szansy się nie trafi. Po co mamy dokładać 

do  innych inwestycji z własnych pieniążków podatkowych budżetowych zróbmy tą 

inwestycję ,ja rozumiem, że część ludzi jest  za tym, że wszystko się robi  w Rybczewicach 

,tutaj  mamy taki piękny teren  weźmy sobie to do serca. Zapraszam w niedzielę  serdecznie 

aby zobaczyć co się dzieje na skwerku ile jest ludzi ile jest nowych twarzy ,wycieczki 

rowerowe jest na prawdę coś fajnego ., Bardzo proszę pochylcie się nad tym bo to są 

dofinansowane środki z zewnątrz , wiem  ,że trzeba dołożyć ale do wszystkiego dokładamy  



w większym lub mniejszym stopniu. Bardzo bym prosił o rozpatrzenie ponownie tej 

inwestycji ,nie  zamiatajmy , nie odpychajmy tych pieniędzy , bo takiej sytuacji może drugiej 

nie być .Jeżeli dojdzie do sytuacji że trzeba oddać te pieniądze , w jakiej sytuacji postawimy 

siebie radę i panią wójt jak to będzie  wyglądać .Proszę podejmijmy jeszcze raz tą decyzję 

przejrzyjmy wszystkie za , i wszystkie przeciw to nie idzie na  zmarnowanie . Ten teren robi 

się coraz bardziej atrakcyjny. Nie mamy zakładów to róbmy  turystykę atrakcyjność 

,pomóżmy tej gminie, żeby cos się działo  ,bardzo proszę , dziękuje .  

p. Magdalena Figura   Wrona  czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos , 

proszę pan radny Witold Wąsik.                                                                                                             

p. Witold Wąsik chciałbym zapytać jak będzie dalej wyglądać dwór w Stryjnie , tam też 

można robić pewne  rzeczy nie tylko w Rybczewicach . Także ,jeżeli  jest  propozycja otwarta 

to otwieramy się na wszystkie sołectwa   , każdy chce coś mieć, chce  podnosić  w miarę 

swoje możliwości i atrakcje które tam są. Pałac też zasługuje na pewno na  uwagę .                                                                  

p. Magdalena Figura Wrona –dziękuję proszę pan Bochyński .                                                                                           

p. Paweł Bochyński – panie   Witoldzie dzisiaj na sesji było jasno powiedziane nie chcemy  

wstrzymywać tylko chcemy rozwiązać tą umowę  dworu w Stryjnie i  coś z tym robić może 

mieszkańcy mają pomysł na to . A po pierwsze zacznijmy od tego wywróciło się drzewo  na 

oficynę ,zepsuło dach i cos trzeba z tym zrobić ,czy coś jest panu na ten temat wiadomo. 

Wiadomo ,że  trzeba to ratować ,ale nie przedłużajmy tej umowy odbierzmy   to i zacznijmy 

go ratować bo on w tym momencie po ostatnich burzach zaczyna si e znowu zaczyna się 

znowu psuć.                                                                                                                                                                                    

p. Witold Wąsik –zgadza się ,ale właścicielem teraz jest gmina ., przecież nie jest  zawieszone 

w próżni                                                                                                                                                        

p. Paweł Bochyński jest umowa  nie wstrzymujmy skoro jest dobra wola rozwiązania tej 

umowy , może przejść budynek na gminę to zacznijmy działać w tym kierunku. Rozwiążmy 

tą umowę .                                                                                                                                                  

p. Witold Wąsik zgoda ,oczywiście ale te 4 lata mi się  nie podoba rozumiem wszystko 

rozwiązujemy  umowę , ale żeby stawiać warunki i to prowadzi do tego ,że nie można tego 

kupić i jak to wygląda.                                                                                                                                                            

p. Paweł Bochyński   4 lata a gdyby doszło 10 się prawować .Sam mecenas mówił ,że nie 

wiemy jak to mogłoby się potoczyć.                                                                                                           

p. Witold Wąsik  skoro jesteśmy zarządcami i jeżeli są pewne kwestie dotyczące zagrożenia 

budynkowi   to my jesteśmy za tym .  Jeżeli można to próbujmy  negocjować .                                                                                                                        

p. Paweł Bochyński czas szybko minie a tam zaczyna się źle dziać , liści zaczynają lecieć , 

drzewo  się  wywróciło jeżeli w pewnym momencie nie jak to się mówi tego .Był urząd było 

to odmalowane ogrzewane  i gdybyśmy dzisiaj pojechali po sesji na wizję lokalną i 

zobaczylibyśmy co się dzieje. Nie bądźmy tak mocno oporni i weźmy sobie to . Z trzydziestu 

lat na cztery to chyba nie jest źle. Z takich pieniędzy o których była mowa ,zeszło na 18 

tysięcy ,no przecież  ten pan dzierżawcą poniósł pewne koszty ,było malowanie .                                

p. Magdalena Figura Wrona –bardzo proszę pan  Wac  prosi o głos .                                                                                                         

p. Marek Wac tutaj nie chodzi o to że nie ma takiego stanowiska aby tej umowy nie 

rozwiązać ,tutaj nie ma takiej kwestii ,że my nie chcemy ,chcemy ,tylko chodziło o to ,że 

skoro komisja zaczęła pracować to niech się zapozna w sprawie .                                                           

p. Paweł Bochyński  wejdę w słowo ,wszyscy mamy dokumenty i jak zadałem pytanie czy są 

jakieś wnioski to nikt się nie odzywał ,wszystko nam urząd przedstawił nie było mowy o 

projekcie rozwiązania umowy bo projekt nie został podpisany ,wtedy nie było jeszcze mowy. 

Jest przerwane posiedzenie komisji i  możemy się jeszcze spotkać proszę bardzo ,ale nie 

mówił nie wnioskował o tym ,że to się nie da. Każdy miał te dokumenty w rękach ,czytał 

oglądał  i był zapytanie czy ktoś coś zauważył. Na tamta chwilę nie mieliśmy tego projektu o 



rozwiązaniu umowy .Komisja nie skończyła obrad ,poprosimy o  takie porozumienie jeśli 

państwo maja takie życzenie .Ja byłbym za tym aby jak najprędzej to rozwiązać i nie trzymać 

tej niepewności   niepotrzebnej.                                                                                                                       

p. Magdalena Figura Wrona –bardzo proszę pan radny Witold Wąsik .                                                                                  

p. Witold Wąsik –może jeszcze negocjować .                                                                                                                               

p. Paweł Bochyński  panie radny Wąsik nasz urząd  reprezentuje pani wójt i pan mecenas , tak  

samo pana dzierżawcę reprezentuje jakaś kancelaria i dojść do konsensusu dzierżawcy z 

wydzierżawiającym  my się możemy zapoznać  z tym projektem  ,ale czy możemy być 

negocjatorami , no nie wiem.                                                                                                                                              

p. Witold Wąsik – komisja powinna  .                                                                                                      

p. Marek Wac  zakończyć przykładowo prace komisji i komisja powinna przedstawić 

sprawozdanie , skoro żadnych skarg nie było, komisja wydaje pozytywna opinię i następuje 

rozwiązanie umowy.                                                                                                                                

p. Paweł Bochyński  panie Marku komisja została przerwana na wniosek pani 

przewodniczącej ,była kilkakrotna próba wznowienia prac tej komisji ,ale  ze względu na 

covid w urzędzie  nie doszła do skutku. Teraz  się spotykamy  i podpiszemy protokół .                                      

p. Magdalena Figura Wrona  czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos, proszę 

radny  Dominik Mańka.                                                                                                                                      

p. Dominik Mańka ja chciałbym zapytać panią wójt  o zbiornik ,dokładnie co będzie robione , 

czy woda zostanie spuszczona całkiem  i ryba zostanie wybrana, czy nie zostanie wybrana 

różne są opinie jak  będzie się to działo  jest zainteresowanie rybaków.                                                                                               

p. Elżbieta Masicz- jeżeli chodzi o dokumentacje i z zakres robót na zbiorniku małej retencji 

w Rybczewicach  to dokumentacja robót jest w projekcie i w tej chwili nie umiem powiedzieć 

żeby pana  nie wprowadzić w błąd  jaki zakres , jaka technologia. Na pewno całkowicie woda 

nie będzie spuszczana tylko częściowo ponieważ jest to częściowe odmulanie nie po całym 

zbiorniku. Tak jak powiedziałam zakres robót wszystko jest w dokumentacji .                                                              

p. Magdalena   Figura Wrona dziękuję serdecznie ,czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, 

proszę uprzejmie pani wójt.                                                                                                                          

p. Elżbieta Masicz ja jeszcze chciałam tylko  państwa poinformować o spotkaniu jakie w 

ubiegłym tygodniu  zorganizowałam z sołtysami ponieważ państwo sołtysi przez dłuższy czas 

nie mieli możliwości  kontaktu i uczestniczenia bezpośrednio w sesjach i pozwoliłam sobie 

zaprosić  sołtysów . Podzieliliśmy to na dwie tury ,żeby wszyscy nie byli razem ,żeby 

zachować  zasady sanitarne i tutaj rozmawialiśmy odnośnie tłucznia ,zgodnie z tymi 

deklaracjami które wcześniej sołtysi złożyli z funduszu sołeckiego . I chciałabym się tutaj też 

odnieść do sprawy,  ponieważ w tych deklaracjach spożytkowania  funduszu sołeckiego w 

wielu  sołectwach, sołectwa  zadeklarowały z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji 

projektowej ,czy uregulowanie prawne  dróg. Jeżeli chodzi o  uregulowanie to tu jest sprawa 

łatwiejsza , natomiast jeżeli chodzi o wykonanie dokumentacji i tutaj chciałam się ponownie  

odnieść do pana radnego Witolda Wąsika i do  Stryjno II, ponieważ na Stryjno II funduszu 

sołeckiego jest 14 800 złotych , za taką kwotę  na  pewno projektu się  nie uda zrobić .To jest 

na 200 %, natomiast jeżeli chodzi o finansowanie i wyodrębniany jest fundusz sołecki  to ten 

fundusz sołecki musi być w pełni rozliczony w budżecie .Natomiast nie można tutaj 

dofinansowywać  z budżetu gminnego .Tutaj musimy znaleźć jakieś rozwiązanie , 

rozmawialiśmy wczoraj nawet z panem skarbnikiem z jakich pieniędzy ewentualnie do tego 

dołożyć .Bo możemy sobie zakładać , jedynie taka możliwość  byłaby i o tym  mówiłam 

wcześniej gdyby funduszu sołeckiego nie wyodrębniać i wtedy jest to we wspólnym ,że tak 

powiem worków i robimy . Mamy jak gdyby te 15 tysięcy tych środków już zaokrąglam które 

ewentualnie byłyby  w budżecie sołectwa i jak jest potrzeba na dokumentacje która będzie 

kosztować 40 to jest w dalszym ciągu ten sam budżet i robimy dokumentacje projektową  na 

daną drogę. Natomiast jeżeli jest to wyodrębnione to każde sołectwo będzie sobie rozliczać 



ten fundusz. I to troszeczkę  utrudnia. Tak samo  jak w strażach  to wtedy robimy dotacje dla 

straży , dla jednostki jeżeli jest jakaś potrzeba. Tutaj i pan skarbnik wcześniej o tym mówił i 

mówiłam również ja że wyodrębnianie z jednej strony daje możliwość zagospodarowania 

tych środków , a z drugiej strony prawnie ogranicza pewne możliwości.                                                                                                   

p. Magdalena Figura Wrona –bardzo proszę pan radny Witold Wąsik.                                                  

p. Witold Wąsik rozumiem, że taka nadziej mieszkańców i tak dalej gdyby dostali środki to 

być może z jakiegoś innego funduszu pomagać ,może z innego sołectwa gdy się zgodzi. Może 

sobie pomagać by to w miarę rozwiązać .                                                                                                   

p. Elżbieta Masicz panie radny po to są rady sołeckie i po  to było na zebraniu  ustalone  jakie 

ma zamierzenia dane  sołectwo .Ja  jeszcze raz przypominam ,ja mówiłam żeby się 

wystrzegać wyodrębniania tychże funduszy. Łatwiej jest zagospodarować  te środki z budżetu 

gminnego ,tak czy inaczej jest to budżet gminny , ale jeżeli jest on w paragrafie fundusz 

sołecki to sołectwo musi tak samo preliminarz  budżetowy i później rozliczenie tego budżetu 

prowadzić. Pan skarbnik zachodzi po rozum do  głowy  jak te później te 15 preliminarzy 

budżetowych  rozliczyć na każde  sołectwo. Tutaj należałoby posadzić jakiegoś jednego 

pracownika    który by się tym zajmował . 

Jednostka taka jak OSP  Bazar wie z czym to się wiąże , korzystają ze  środków zewnętrznych 

i wiedzą  żeby te środki pozyskać ,żeby je rozliczyć nawet biorą zewnętrznych panią 

księgową która im to prowadzi. To wszystko wygląda ładnie, to nie jest tak ,że dostajecie te 

14,15 czy 50 tysięcy  idziecie do sklepu i kupujecie o wam się podoba. To troszeczkę innymi 

zasadami się to kieruje. Odchodząc od tych funduszy i od  tematów związanych z 

zamówieniami tłucznia i realizacją tych ,że  środków chciałam nawiązać do wypowiedzi  

pana radnego Pawła Bochyńskiego odnośnie  tężni która tak się   ciągle przewija i jeszcze raz 

powtarzam ciągle ludzie o ten temat pytają .Chciałam tylko przypomnieć tak w gwoli 

ścisłości ,że  kwota jaką  dostaliśmy dofinansowania to jest 323 tysiące ,dzisiaj podjęliśmy  

decyzję o dofinansowaniu  inwestycji nie naszej ,co prawda jest to inwestycja na terenie 

naszej gminy ,mam na myśli drogę w kierunku Krzczonowa , 175 tysięcy dofinansowujemy  

na inwestycję  nie naszą , nie mówię ,że nie ,róbmy wszystkie inwestycje które są możliwe do 

zrobienia , bo jesteśmy na prawdę bardzo w tyle  w każdej jednej dziedzinie .Przez te ostatnie 

lata staraliśmy się troszeczkę dogonić innych ,niemniej jednak jeszcze raz wrócę 323 tysiące 

dofinansowania nikt się nad tym  nie chce pochylić , no jest to może za dużo powiedziane bo 

mamy kilku radnych  którzy widzą zasadność robienia tej inwestycji ,ale oddajemy z budżetu  

tak jak dzisiaj było powiedziane ze środków które od ludzi zbieramy z podatków ,oddajemy te 

pieniądze na inwestycje którą szczycić się ktoś inny. To nie będzie nasza inwestycja ,tu 

będzie powiat ,to jest nasza  droga ok.  zrobiliśmy 500 metrów  w gminie Rybczewice , nie  

mówię że  nie .Jeżeli będzie trzeba to nawet gdybyśmy mieli dołożyć 500 tysięcy  ok. ,ale w 

tym momencie rezygnujemy z dofinansowania żeby zrobić coś u nas co by podnosiło znów 

nasz prestiż i dla naszych ludzi ,mamy na myśli i o stan zdrowia dbałość dla naszych 

mieszkańców , a dofinansowujemy inne inwestycje. Tutaj zostało nam powiedzmy z tego po 

wyjaśnieniu wczorajszym doszliśmy do porozumienia to jest  175 tysięcy .To 175 tysięcy po 

przeliczeniu na sołectwo to jest około 12 tysięcy  na sołectwo ,czyli już w tym momencie 

mamy też zwiększone jak gdyby ,gdyby to były pieniążki z naszego budżetu z naszych 

podatków dla naszych sołectw. Jeszcze raz powtarzam  proszę tego nie odbierać ,że ja  jestem 

przeciwna inwestycji drogi powiatowej  w takiej czy w innej miejscowości , niech one będą 

robione po 200 ,po 300 metrów po pół kilometra ,ale  dbajmy też o nasz wspólny interes . 

Dbajmy o te pieniądze które wypracowaliśmy i otrzymaliśmy na nasze inwestycje ,żeby ktoś 

później nas palcem  nie wytykał ,że ze swoich pieniędzy    robimy inwestycje ,natomiast jak 

nam ktoś daje pieniądze to tej inwestycji nie będziemy robić , dziękuję .                                                    

p. Magdalena Figura  Wrona proszę pan radny Wąsik .                                                                                         

p. Witold Wąsik pani ja jeszcze zadam jedno pytanie przed chwilą po  pani wystąpieniu   ja 



zadałem takie samo  pytanie jeśli chodzi o tą drogę jak ta  sytuacja będzie wyglądała. 

Zapytam ,rozumiem ,że będzie robiona dokumentacja . Tak oczywiście. Teraz pani mówi ,że 

nie będzie .                                                                                                                                               

p. Elżbieta  Masicz ja nie powiedziałam ,że nie będzie realizowane ,tylko powiedziałam ,że  z 

tych środków nie da się tego zrobić  i szukamy teraz w jaki sposób prawny rozwiązać żeby 

można było z tych środków  i w  jaki sposób dofinansować ,w jaki sposób zrobić montaż 

budżetowy  żeby można było ten projekt zrobić .                                                                                    

p. Witold Wąsik tam jest problem  straszny z tą droga i pani wójt dwa razy obiecywała ,że 

droga spełnia wymogi formalne i będzie robiona .Odbieram , i mi się wydaje, ja rozumiem ,że 

mam inne  zdanie i inny punkt widzenia na pewne rzeczy ,ale ci ludzie potrzebują wsparcia. 

Tam jest dużo sadów , tłuczeń nic nie daje  bo spływa.                                                                                   

p. Elżbieta Masicz-  w tym zakresie w jakim mamy możliwości i w ubiegłym roku  też tam 

poszło wiele składów tłucznia i dopóki nie znajdziemy środków zewnętrznych , w ubiegłym 

roku między innymi z pośród 11 dróg zgłoszonych do funduszu dróg samorządowych ta  

droga również  została zgłoszona. Żadna z  tych dróg nie dostała dofinansowania. My nie 

jesteśmy w stanie zrobić tego ze środków własnych .Chyba, że nie z robimy jakieś inwestycji 

i znów ktoś to odbierze ,że adwoce,  nie damy komuś jakiś pieniędzy na robienie jego 

inwestycji i tylko zrobimy inwestycje chociażby właśnie Stryjno II , ale drogę gminną.                                                      

p. Magdalena Figura Wrona czy ktoś z radnych ma jeszcze pytania, bardzo proszę pan radny 

Flor.                                                                                                                                                                        

p.  Marcin Flor- pani wójt  ja jeszcze chciałbym odnieść się w sprawie tężni solankowej ,rada 

już trzy razy głosowała w sprawie  tężni solankowej i uważam za temat zamknięty, dziękuję.       

p. Elżbieta  Masicz a ja uważam ,że dopóki pieniądze są ,dopóki pieniądze możemy 

zrealizować i zrobić tą inwestycję to warto rozmawiać. Byliśmy na miejscu  widzieliśmy i 

niektórzy po pewnym czasie ludzie twierdzili ,że może jednak ,może to jest za późno ,może 

nie jest za późno .Zawsze  dopóki piłka w grze jest szansa zrobienia czegoś, i tutaj nie bez 

kozery dziękuje panu Pawłowi ,że do tematu powrócił bo mieszkańcy mnie też pytają i do 

mnie też dzwonią  czy jeszcze jest szansa. Szansa jest jeszcze. Dopóki pieniądze są do 

wzięcia i te pieniądze są przyznane może  tą inwestycję zrealizować .                                                    

p. Magdalena Figura Wrona proszę pan radny  Bochyński.                                                                       

p. Paweł Bochyński ja jeszcze wrócę tak  jak pan Marcin mówi, że  nie potrzebna ze skwerku 

w Rybczewicach z zalewu ,parku nie korzystają tylko mieszkańcy Rybczewic Drugich i 

Pierwszych  zapraszam w niedzielę ,są mieszkańcy Pilaszkowic , Izdebna  Stryjny  Piask. 

Marcin przyjedź i zobacz i to nie jest tylko dla Rybczewic ,ale  dla wszystkich . Moi koledzy 

z dziećmi przyjeżdżają na plac zabaw , nie zamykajmy tego ,gdyby była jeszcze tężnia to 

naprawdę , pochylmy się nad tym. Ile więcej ludzi by się tutaj pojawiła .Na tej  mojej ulicy 

gdzie mieszkam sprzedają się   działki  i ludzie się budują. Wybudował się chłopak z 

Bychawy  bo blisko szkoła ,sklep blisko ,wszędzie blisko. Nie zamykajmy tego zróbmy coś 

żeby te pieniądze nie uszły ,nigdy nie blokowałem żadnej inwestycji  czy w Stryjnie, 

Izdebnie, czy Pilaszkowicach ,zawsze głosowałem na tak ,poprzyjcie to .                                                                                                                    

p. Elżbieta Masicz  w gwoli dopełnienia mówiłam o tym ,że za chwilę będzie na finiszu 

rewitalizacja naszego dworu w Rybczewicach .Tutaj tak jak też o tym wspominałam 

chcieliśmy umieścić  takie centrum gminne , a więc biblioteka  żeby tam się mieściła .Można 

zrobić taką gminną izbę pamięci ,regionalną izbę ,mogą sprzedawać swoje produkty bo tak 

prawnie jest to uzasadnione i jest to  możliwe. Produkty lokalne mogą lokalni producenci ,czy 

to owoców czy innych produktów, wyrobów   ,różnego rodzaju rękodzieła ,mamy dużo takich 

osób które tutaj maja te swoje produkty i nie  maja takiego punktu w którym mogliby 

docelowo sprzedawać .Robią to w domu ,ponadto w pałacu mogłyby panie z kół gospodyń  

też swoje produkty sprzedawać ,chociażby tylko weekendowo.  Otworzyć coś ala kawiarenkę  

tak jak  tam gdzie byliśmy w Jacni .Tam obok przy zbiorniku ,przy  tężni jest nowo 



wybudowany obiekt gdzie mogą goście przyjechać , zatrudniani są ludzie którzy są 

bezrobotni przez urząd pracy i mogą właśnie w  takim miejscu pracować dokonywać obsługi 

turystów  . Naprawdę istnieją takie możliwości i u nas na terenie też jest dużo ludzi  młodych 

bezrobotnych  i być może to byłby   taki punkt w którym by mogli  się zaangażować i 

rozwijać . Także pod tym kątem , a tężnia tylko dopełniłaby tego wszystkiego . Przyjeżdżają  

ludzie ,właśnie po  wyremontowaniu zbiorniku przyjeżdżają  na ryby ,spacerują sobie w parku 

maja możliwość  wypicia  kawy herbaty , spędzenia czasu pooglądania  całego obiektu, 

spędzenia czasu przez dzieci i dorośli na skwerku .Mamy szachy i wszystkie inne atrakcje i 

weźmy to pod uwagę ,że ludzie ,dzieciaki wolą się bawić w grupie .Przy wielu domach są 

place zabaw ,ale dzieci chętnie spędzają czas z innymi.                                                                                  

p.  Magdalena Figura Wrona –proszę uprzejmie radny Szymaniak.                                                                            

p. Józef Szymaniaka chciałem się zapytać w imieniu mieszkańców całej gminy czy będzie 

nadal projekty odnośnie fotowoltaika w przyszłych latach. Czy obecna lista dodatkowa będzie 

przechodzi na nowy rok ,czy od nowa.                                                                                                

p. Elżbieta Masicz w momencie kiedy będą ogłoszone projekty ,nowe nabory to wtedy 

dopiero my możemy jak będzie zainteresowanie  wśród mieszkańców to my możemy 

wnioskować  na kolejny nabór. Natomiast ta perspektywa się kończy ,być może w kolejnej 

pespektywie pojawia się  nabory na odnawialne źródła energii ,ale na tą chwile każdy 

indywidualnie może korzystać z projektu czyste powietrze z funduszu ochrony środowiska. 

Są tam trochę inne zasady i o wszystko musi się ta indywidualna osoba troszczyć. Obsługą 

tego  projekt zajmuje się gmina.                                                                                                               

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo proszę pan radny Bochyński.  

p. Paweł Bochyński –nie dostałem tej odpowiedzi co dalej będzie z tym projektem , z tą 

inwestycją .Czy  ja jako konkretnie mieszaniec gminy Rybczewice czy ja mam wnioskować 

konkretnie na kolejną sesję o zajęcie się tym tematem. Proszę o odpowiedź .Czy rada 

podejmie ten .                                                                                                                                            

p. Magdalena Figura Wrona ja sama nie mogę decydować za całą radę.                                                 

p. Lech Miściur radni mogą podjąć inicjatywę i nie ma problemu.                                                                  

p. Paweł Bochyński czy mamy złożyć  wniosek abyśmy powrócili do tego tematu. Mi się 

wydaje że ja tu  nic  złego nie powiedziałem tylko same superlatywy ,które idą za tym .Tak 

jak pani wójt mówi ta tężnia tylko by dopełniła ,skoro mamy dotacje nie odrzucajmy tego, 

dziękuję.                                                                                                                                                  

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,czy ktoś z państwa radnych  ma jeszcze pytania, 

bardzo proszę pan radny Miściur .                                                                                                            

p. Lech Miściur  ja w kwestii takiej podpowiedzi ,ewentualnie radni mają uprawnienia 

podjęcia inicjatywy  i jest to kwestia zebrania grupy radnych i wtedy temat wraca pod  obrady 

rady, musi wrócić pod obrady rady.  Tylko jest pytanie jak radni się do tego ustosunkują . 

Tutaj nie musi pani przewodnicząca wychodzić z inicjatywą  tylko radni i wtedy taki punkt w 

obradach rady się znajdzie.                                                                                                                          

p. Paweł Bochyński padło takie pytanie na ostatniej sesji i zostałem zobligowany do zadania 

takiego pytania. Nie chciałbym  się powtarzać , ale chciałbym coś tym mieszkańcom 

odpowiedzieć. Mieszkańcy oglądają sesję ,chciałbym usłyszeć czy rada podejmie temat i czy 

wraca to pod obrady sesji, co dalej z tym tematem. Czy zajmiemy się tym, czy się nie 

zajmiemy.   Czy jako grupa radnych możemy występować wnioskiem  bo mamy takie prawo.                      

p. Magdalena Figura Wrona macie państwo taka możliwość i możecie z tego skorzystać. I 

podkreślam jeszcze raz ,że tą decyzje podejmie cała rada .Czy ktoś państwa ma jeszcze jakieś 

pytania.                                                                                                                                                     

p. Lech Miściur można by  dzisiaj ,jeżeli chce pani decyzji rady to proszę poddać pod 

głosowanie czy należy się nad tym tematem pochylić jeszcze raz i zobaczymy co wyniknie. 



Jeżeli radni chcą jeszcze raz głosować nad tematem tężni to na następnej sesji możemy 

rozmawiać .Zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie czy temat tężni ma powrócić pod 

obrady sesji  ,na kolejnej sesji.                                                                                                                   

p. Magdalena Figura Wrona pan radny Wąsik bardzo proszę .                                                                                                                  

p. Witold Wąsik ja chce odrzucić wniosek nie ma całej rady  ,chodzi o to aby wszyscy radni 

uczestniczyli w sesji.                                                                                                                                 

p. Paweł Bochyński  mamy quorum ,podejmowaliśmy uchwały. 

p. Witold Wasik to nie ważne ,że mamy quorum 

p. Lech Miściur  mamy quorum i ja zgłosiłem wniosek o dyskusje na kolejnej sesji na ten 

temat. Chyba to jest jasne. 

p. Marek Wac wniosek złożyć przed sesją ,teraz w punkcie wolne wnioski.                                                

p. Lech Miściur –chyba kolega   nie zrozumiał mojego wniosku ja zgłaszam wniosek żeby 

temat tężni powrócił na następnej sesji ,jako punkt porządku obrad. Czy to jest zrozumiałe  i 

składam do przewodniczącej aby poddała pod głosowanie.                                                                         

p. Elżbieta Masicz –nie musi być głosowany.                                                                                                

p. Lech Miściur państwo  radni wniosek jest złożony formalnie i należy go przegłosować i 

wtedy będzie zobowiązujący na następną sesję .Ja nie mówię żebyśmy dzisiaj przegłosowali. 

Decyzję pozostawiam pani przewodniczącej.                                                                                             

p. Magdalena Figura Wrona w porządku obrad takiego punktu niebyło.                                                 

p. Lech Miściur pani przewodnicząca każdy z nas radnych   ma prawo złożyć formalny w  

każdej części sesji ,w każdej chwili. Omawiamy sprawę tężni i ja zgłaszam wniosek .                                 

p .Magdalena Figura Wrona wniosek został przyjęty.                                                                             

p. Lech Miściur –dziękuję bardzo.  

p. Magdalena Figura Wrona  czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytanie,  zamykam 

ten punkt. 

20. Zamknięcie sesji. 

p. Magdalena  Figura Wrona przechodzimy do punktu 20 zamkniecie sesji ,stwierdzam ,że 

porządek obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy  został  wyczerpany. Zamykam 

obrady  XXII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

  

                                                 Przewodniczący 

                                                Rada Gminy Rybczewice 

 

Przygotował(a): Elżbieta Cur                                Magdalena  Figura- Wrona  
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