
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXVI/2021 

                                             XXVI  Sesja w dniu 13 grudnia 2021r. 

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres 

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

Obrady rozpoczęto 13 grudnia 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 13:35 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 szóstą   

sesję Rady Gminy Rybczewice . Stwierdzam ,że na  15 radnych  obecnych  na sesji  jest 15   

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał . Witam  serdecznie wszystkich  

państwa radnych i wszystkich obecnych na tej sesji , witam  panią   Sekretarz , pana 

Skarbnika , pracowników obsługujących  naszą  dzisiejszą sesję ,witam państwa sołtysów  i 

wszystkich naszych   mieszkańców i gości obserwujących  nasze obrady. 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

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

porządku obrad .                                                                                                                                                 

1. Otwarcie sesji.                                                                                                                                       

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                              

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.                                                                                                                                                               

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.                                                                                                      

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2022.                                         



6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Rybczewice w roku 2022.                                                                       

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 

obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.                                                                                            

8. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Rybczewice.                                                                  

9. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Rybczewice.                                                               

10. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.                                                                                       

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych . 

13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice w 

roku szkolnym 2020/2021. 

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

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego.                                                                                                                                             

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego.                                                                                                                                                   

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

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

Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022.                                                                                                

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady 

Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.                                                                                          

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia diet dla radnych.                                           .                         

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla  sołtysów gminy Rybczewice.                                  

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym .                                                                                                                   

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

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.                                                                                                                                                                        

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

terenie Gminy Rybczewice                                                                                                                            

27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybczewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących dodatku energetycznego                                                                                                                              

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

energetycznego.                                                                                                                                       

29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2022 roku.                                                                                                 

30. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.                                                                                                                                   

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2022 dla Gminy Rybczewice.                                                                                                                    

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

Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2022.                                                            

33. Wolne wnioski. 

34. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                       



p. Magdalena Figura Wrona  czy ktoś z państwa radnych  maja jakieś  uwagi   do 

proponowanego porządku obrad . Bardzo proszę pan radny Flor i pan radny  Szymaniak .                                                                  

p. Józef Szymaniak  ja chciałby ,żeby po punkcie 11  ,w punkcie 12 wysłuchać głosów  

mieszkańców będących na dole w świetlicy.                                                                                                                                                                            

p. Marcin Flor ja bym chciał zmienić punkt  23 podjecie uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Rybczewice  jako punkt 20 ,punkt 20 jako punkt 21 i  dalej  

kolejno.                                                                                                                                                       

p. Magdalena Figura  Wrona zmianę porządku obrad musimy przegłosować. Czy państwo 

radni  wyrażają zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punktu wysłuchanie mieszkańców 

Gminy.                                                                                                                                                             

p. Lech Miściur ja bym prosił radnego Flora aby uzasadnił swój wniosek dlaczego chce 

zmieniać kolejność punktów.                                                                                                                      

p. Marcin Flor pensa pani Wójt jest najwyższa z pensji i uważam ,że najpierw powinniśmy 

głosować nad tą najwyższą pensją, a później reszta  ,ja tak uważam.                                                        

p. Magdalena Figura Wrona szanowni państwo z uwagi  na wprowadzenie  dwóch propozycji 

do porządku obrad musimy te propozycje przegłosować. Bardzo proszę o głosowanie .Kto z 

państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego wysłuchania 

mieszkańców giny Rybczewice , bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest za ,kto jest przeciw , 

kto się wstrzymał .      

Głosowano w sprawie: 

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad wysłuchania mieszkańców Gminy.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Stanisław Miściur, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

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

Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                

p. Magdalena Figura Wrona na 15 radnych uczestniczących 13 jest za ,2 radnych  się 

wstrzymało, czy punkt ten jest wprowadzony do porządku obrad po punkcie 11.Prosze o 

zagłosowanie drugiej propozycji zmian to jest zmiana kolejności porządku obrad  i 23 punkt 

proponuje się jako punkt 20 ,a ten 20 jako punkt 21 i dalej według kolejności .Bardzo proszę 

o zagłosowanie  kto jest za ,kto jest przeciw , kto się wstrzymuje . 

                                                                                                                                        

Głosowano w sprawie: 

Kto jest za zmianą kolejności porządku obrad i 23 proponuję się jako punkt 20, a punkt 20 

jako punkt 21 i dalej według kolejności .  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 



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

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, 

Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

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

Jan Wiącek 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 15 radnych ,11 zagłosowało za , nikt nie był 

przeciwny ,4 radnych się  wstrzymało . Stwierdzam ,że propozycja zmiany kolejności została 

wprowadzona .Bardzo proszę o przegłosowanego porządku obrad wraz z wprowadzonymi 

zmiana nami. Bardzo proszę ,kto jest za , kto jest przeciw  kto sie wstrzymuje.    

                                                                                                                                                        

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

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

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

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

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

p. Magdalena Figura Wrona   stwierdzam ,że  na 15 radnych,  15  jest  za przyjęciem 

proponowanego porządku obrad . Zamykam ten punkt. 

Porządek obrad po zmianach . 

1. Otwarcie sesji.                                                                                                                                       

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                              

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.                                                                                                                                                               

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.                                                                                                      

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2022.                                         

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Rybczewice w roku 2022.                                                                       

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 

obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.                                                                                            

8. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Rybczewice.                                                                  

9. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Rybczewice.                                                               

10. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.                                                                                       

11. Interpelacje i zapytania radnych.                                                                                                                                    

12. Wysłuchanie mieszkańców Gminy Rybczewice. 

12. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych . 

13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice w 

roku szkolnym 2020/2021. 

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

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego.                                                                                                                                             

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego.                                                                                                                                                   



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

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

Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022.                                                                                                

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

21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady 

Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.                                                                                          

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia diet dla radnych.                                           .                         

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla  sołtysów gminy Rybczewice.                                  

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym .                                                                                                                   

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

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.                                                                                                                                                                        

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

terenie Gminy Rybczewice                                                                                                                            

28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybczewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących dodatku energetycznego                                                                                                                              

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

energetycznego.                                                                                                                                       

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2022 roku.                                                                                                 

31. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.                                                                                                                                   

32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2022 dla Gminy Rybczewice.                                                                                                                    

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

Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2022.                                                            

34. Wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji.   

                                                                                                                                      

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Rybczewice.   

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 3 porządku obrad  -podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice .Szanowni państwo  22 

października  wpłynęła rezygnacja pani  radnej Aleksandry Jarymek i z mocy ustawy po 30 

dniach od złożenia rezygnacji pani  radna przestała już pełnić  funkcję wiceprzewodniczącej i 

wobec   zaistniałej   sytuacją  jesteśmy zobligowaniu do  wybrania   

wiceprzewodniczącego.za panią radną . Punkt 14 .1 statutu  Gminy Rybczewice mówi też ,że 

rada  wybiera dwóch  wiceprzewodniczących spośród  swojego grona i proponuje aby dziś 

rada wybrała dwóch wiceprzewodniczących .  Szanowni państwo musimy teraz wybrać 

komisję  skrutacyjną. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji 



skrutacyjnej  . Bardzo proszę pan radny Marcin Flor .                                                                                      

p. Marcin Flor do  komisji skrutacyjnej proponuję  Witolda Wąsika.                                                                  

p. Magdalena Figura Wrona  czy  pan radny  Wąsik wyraża zgodę .                                                        

p. Witold Wasik -tak .                                                                                                                                 

p.  Magdalena Figura Wrona  bardzo proszę pan radny Paweł Bochyński.                                                

p. Paweł Bochyński   do komisji chciałbym zgłosić pana Józefa Szymaniaka .                                         

p. Magdalena Figura Wrona czy pan Szymaniak wyraża zgodę.                                                                 

p. Józef Szymaniak -nie  .                                                                                                                                                                                                 

p. Marcin Flor do komisji skrutacyjnej chciałbym zgłosić radnego Dominika Mańkę .                                      

p. Magdalena Figura Wrona -czy   pan radny   Mańka wyraża zgodę .                                                  

p.  Dominik Mańka   -tak                                                                                                                          

p. Magdalena Figura Wrona jeszcze jedna osobę , proszę pan radny Dominik Mańka.                                  

p. Dominik Mańka  ja zgłaszam pana Pawła Bochyńskiego.                                                                   

p. Magdalena Figura Wrona -czy pan radny  Paweł Bochyński wyraża zgodę .                                              

p. Paweł Bochyński  -nie dziękuję ,albo dobrze wyrażam zgodę .                                                           

p. Magdalena Figura Wrona ogłaszam pięcio minutowa przerwę na ukonstytuowanie się 

komisji skrutacyjnej.                                                                                                                                    

p. Magdalena Figura Wrona   bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej  o                                                                                                                                

p. Witold Wąsik  odczytał protokół komisji skrutacyjnej  w części dotyczącej  

ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej . Komisja skrutacyjna składa się przewodniczący   

radny  Witold Wąsik ,  Dominik Mańka członek i  Paweł Bochyński członek.  Stwierdza się , 

że 15 radnych jest na sesji  i quorum jest spełnione., dziękuję .                                                                                                             

p. Magdalena Figura Wrona  dziękuje bardzo przechodzimy  do wyboru 

wiceprzewodniczących .Chciałabym państwu  przypomnieć ,że Rada Gminy wybiera ze 

swojego grona wiceprzewodniczących bezwzględną  większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowego  składu rady  , w glosowaniu tajnym. Bardzo proszę ,kto z 

państwa radnych chciałby zabrać głos i zaproponować najpierw  kandydata na pierwszego 

wiceprzewodniczącego  rady gminy bardzo proszę pan rady   Marcin Flor.                                              

p.  Marcin Flor zgłaszam kandydaturę Piotra Zająca.                                                                               

p. Magdalena Figura Wrona -czy pan radny Piotr Zając wyraża zgodę na kandydowanie.                                     

p. .Piotr Zając tak wyrażam zgodę .                                                                                             

p. Magdalena Figura Wrona proszę radny   Paweł Bochyński.                                                                    

p.  Paweł Bochyński chciałbym zgłosić kandydaturę pani Małgorzaty Suszek .                                                          

p. Magdalena Figura Wrona czy  pani Małgorzat Suszek wyraża zgodę                                                                                                                                                                                                                                                                              

p. Małgorzata  Suszek -tak wyrażam zgodę                                                                                                                             

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo czy są jeszcze jakieś kandydatury, nie widzę w 

takim razie zamykam pierwszą listę i poproszę o zgłaszanie kandydatów na drugiego 

wiceprzewodniczącego. Proszę pan radny  Wąsik .                                                                          

p. Witold Wąsik – proponuje na drugiego wiceprzewodniczącego pana Marcina Flora.                                 

p. Magdalena Figura Wrona  -czy pan radny Marcin Flor wyraża zgodę na                                                                                          

p. Marcin Flor -tak wyrażam zgodę .                                                                                                               

p. Magdalena Figura Wrona czy są jakieś inne kandydatury , nie widzę w takim razie  

zamykam listę kandydatów na wiceprzewodniczących rady gminy Rybczewice. Odczytam 

listę pierwszą na  pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Gminy  zgłoszono kandydatury 

pani Małgorzaty Suszek i pana  Piotra Zająca, druga lista na drugiego wiceprzewodniczącego  

pan radny Marcin Flor. Bardzo proszę o przegłosowanie list   

p. Renata Trała nie głosujemy list                                                                                                                   

p. Magdalena Figura wrona  ogłaszam przerwę na  przygotowanie kart do  głosowania.  Po 

przerwie wznawiam obrady .                                                                                                                                



p. Magdalena Figura Wrona   bardzo proszę o wydanie kart do głosowania dla państwa 

radnych , przypominam ,że otrzymacie państwo  dwie karty do głosowania ,pierwsza na 

wybór pierwszego wiceprzewodniczącego i  drugą na drugiego wiceprzewodniczącego. 

Proszę o wydanie kart do głosowania na pierwszego wiceprzewodniczącego.  Proszę  państwa 

przypomnę, że trzeba złożyć krzyżyk przy nazwisku kandydata.                                

p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę członków komisji  o wydanie kart do głosowania 

na drugiego wiceprzewodniczącego.   

p. Magdalena Figura Wrona  bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej  o 

przedstawienie protokołów z wynikami głosowania.                                                                             

p.  Witold Wąsik odczytał  potoków z wyboru  I wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Rybczewice. Protokół stanowi znacznik do  protokołu z sesji. W wyniku  tajnego głosowania 

pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Gminy  wybrany został radny Piotr Zając uzyskując  

10 ważnych głosów. Przewodniczący komisji odczytał protokół z wyboru II 

wiceprzewodniczącego , protokół z wyboru stanowi załącznik  do protokołu .W wyniku 

tajnego głosowania  II wiceprzewodniczącym Rady  Gminy wybrany został radny Marcin 

Flor uzyskując 9 głosów przy 3 wstrzymujących się i 3 przeciwnych .                                                      

p. Magdalena Figura Wrona bardzo dziękuję panu przewodniczącemu komisji ,odczytam 

projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących  Rady Gminy Rybczewice, 

Bardzo proszę państwa  o przegłosowanie przedstawionej prze zemnie  uchwały .Kto jest za 

przyjęciem uchwały o wyborze ,kto jest przeciw ,kto się wstrzymuje .          

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Sławomir Jan Wiącek 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 15 radnych obecnych na dzisiejszej  sesji w 

sprawie  podjęciem uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Rybczewice za przyjęciem uchwały było 12 radnych , 3 radnych się wstrzymało . Stwierdzam 

że uchwała zostało podjęta . Zamykam ten punkt.   

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. 

p. Magdalena Figura Wrona  otwieram punkt 4 porządku obrad –podjęcie uchwały w sprawie  

obniżenia średniej ceny  skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok 

o przedstawienie  uchwały bardzo poproszę pana skarbnika .                                                             

p. Józef Smarzak -  a więc jeśli chodzi o propozycję w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 rok proponuje się obniżyć  z kwoty 61 

złotych 48 groszy za jedną decytonę  do kwoty 54 złotych za jedną decytonę. To by było  

wszystko jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę .                                                                                     

p. Magdalena Figura Wrona  bardzo proszę przewodniczącego komisji budżetowej o   opinię.                                                                                                                                



p. Marek Wac przewodniczący komisji komisja stanęła na stanowisku aby pozostawić stawkę 

podatku z tego roku i ustalić kwotę 52 złotych za kwintal.                                                                      

p. Magdalena Figura Wrona –czy państwo  radni mają jakieś pytania do przedstawionej 

uchwały , bardzo proszę otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan wiceprzewodniczący Zając.                                                          

p. Piotr Zając –zgłaszam wniosek formalny o obniżenie średniej ceny  żyta z 54 złotych   na 

48 złotych za kwintal.                                                                                                                  

p. Magdalena Figura Wrona  zapraszam do dyskusji państwa , proszę pan radny  Wąsik.                                          

p. Witold Wąsik tutaj myślę że  i takie  jest moje zdanie  że po prostu  no rolnicy w tym roku 

są poszkodowani , cenami i inflacją  narastającą i tak dalej , żeby taki ukłon  w stronę 

rolników żeby trochę im ulżyć jeżeli chodzi o podatek ,tyle możemy zrobić .                                                                                                                                                               

p. Magdalena Figura Wrona  czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos , nie widzę w 

szanowni państwo  bardzo proszę o przegłosowanie  dwóch poprawek . Pierwszy jest to  

wniosek zgłoszony przez pana wiceprzewodniczącego Zająca  w sprawie obniżenia ceny żyta  

do  podatku do kwoty 48 złotych  za kwintal. Bardzo proszę  o zagłosowanie , kto jest za , kto 

jest przeciw , kto się wstrzymuje.  

Głosowano w sprawie: 

Wniosek nr 1 - obniżenie ceny żyta do podatku do kwoty 48 zł za kwintal.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

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

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk Wąsik, 

Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

PRZECIW (3) 

Lech Stanisław Miściur, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek                                                                                      

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 15 obecnych  radnych 10 było za  przyjęciem 

zgłoszonego wniosku ,3 było przeciw, 2 wstrzymało się .Stwierdzam ,że poprawka  zostaje 

przyjęta. Bardzo proszę o przegłosowanie drugiej poprawki wniosku komisji budżetowej w 

sprawie pozostawienia ceny żyta na poziomie roku bieżącego  czyli 2021 .Bardzo proszę o 

zagłosowanie , kto z państwa jest za jest za ,kto jest przeciw ,kto się wstrzymuje.     

Głosowano w sprawie: 

Wniosek nr 2- pozostawienie ceny żyta na poziomie roku bieżącego (2021).  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

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

Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki 

PRZECIW (8) 

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

Bogdan Andrzej Skorek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Anna Suszek, Sławomir Jan Wiącek 



p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 15 obecnych  radnych  za wnioskiem  

głosowało 5 radnych  ,8 jest przeciw i 2 radnych się wstrzymało. Stwierdzam ,że poprawka  

nie  została przyjęta. Poproszę teraz państwa o przegłosowanie uchwały wraz z wprowadzoną 

poprawką .Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta 48 złotych za kwintal ,kto jest przeciwny , kto się wstrzymuje.    

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2022 rok.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold 

Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

PRZECIW (2) 

Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Magdalena  Figura Wrona szanowni państw stwierdzam ,że na 15 obecnych radnych 11 

zagłosowało za uchwałą ,2 radnych było przeciwnych , 2 wstrzymało się od głosowania, . 

Stwierdzam ,że uchwała zostaje podjęta. Zamykam ten punkt. 

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2022. 

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 5 porządku obrad podjęcie uchwały w spawie 

określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie 

gminy Rybczewice na rok 2022 i tutaj bardzo proszę o przedstawienie uchwały pana 

skarbnika.                                                                                                                                                     

p. Józef Smarzak a wiec jeśli  chodzi o propozycje stawek dotyczących podatku od środków 

transportowych na rok 2022 to są następujące proponowane stawki  , i tak jeśli chodzi o 

samochody ciężarowe to  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3, 5 tony do 5 

ton włącznie proponowana stawka  jest 780 złotych , powyżej 5,5 tony do o 9 ton  

proponowana stawka 1290 złotych , powyżej 9 ton i poniżej 12 to  jest 1550 złotych .Od 

samochodów ciężarowych od dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdu równiej lub wyższej 

niż 12 ton proponowane stawki są w załączniku nr 1. Jeśli natomiast chodzi o ciągniki 

siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą to są 

proponowane  następujące stawki  , i tak  z zestawu  od 3,5 tony do poniżej 12 ton to jest 1810 

złotych , natomiast  od ciągnika siodłowego  lub balastowego o masie równej lub wyższej 12 

ton te  stawki są przedstawione w załączniku nr 2 .Jeżeli chodzi o przyczepy i naczepy które 

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę  całkowitą od 7 do 12 ton z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona  przez  podatników 

podatku  rolnego tu jest propozycja 1550  złotych .Natomiast jeśli chodzi o przyczepy i 

naczepy równe lub wyższe 12 ton  te stawki są przedstawione w załączniku nr 3.Jeśli chodzi o 

autobusy to w zależności od liczby miejsc do siedzenia i tak mniejsza niż 22 miejsca 

proponowana stawka  1830 złotych ,natomiast   równe lub większe niż 22 miejsca to jest 2320 

złotych .Dziękuję bardzo.                                                                                                                                                          

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję serdecznie  i bardzo proszę przewodniczącego komisji 



budżetowej o  opinię.                                                                                                                      

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                             

p. Magdalena Figura Wrona  zapraszam do dyskusji, nikt się zgłasza, zamykam dyskusje i 

bardzo proszę o przegłosowanie  ,kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych  obowiązujących na 

terenie gminy Rybczewice na rok 2022 , kto jest  przeciw , kto się wstrzymał .     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2022. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

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

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

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

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

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 15 radnych  obecnych na sesji 15 zagłosowało 

za przyjęciem uchwały. Stwierdzam ,że uchwała zostaje  podjęta . Zamykam ten punkt. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Rybczewice w roku 2022. 

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 6 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie 

określenie wysokości stawek podatku od  nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 

Rybczewice na rok 2022 i również poproszę o zabranie głosu  pana skarbnika o 

przedstawienie projektu uchwały.                                                                                                                                                      

p. Józef Smarzak jeśli chodzi o proponowane stawki dotyczące podatku od nieruchomości 

obowiązujących  na terenie gminy na rok 2022 to propozycje są następujące i tak jeśli chodzi 

o grunty , to  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest  proponowana stawka 

72 grosze  od metra kwadratowego powierzchni , grunty pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

propozycja jest 3 złote 62 grosze  od 1 hektara powierzchni , od gruntów  pozostałych w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego propozycja jest 38 groszy od 1metra kwadratowego powierzchni gruntu, 

od gruntów niezabudowanych objętym obszarem rewitalizacji  o której mowa w ustawie z 

dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji  tu proponowana jest stawka 2,38 groszy od 1 

metra kwadratowego powierzchni .Jeśli chodzi o budynki to propozycje są następujące : i tak  

od budynków mieszkalnych proponowana  jest to jest stawka     62 grosze od 1 metra 

kwadratowego powierzchni ,od budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej ,oraz budynków mieszkalnych   lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej proponowana jest stawka 18 złotych 2 grosze od 1 metra 

kwadratowego powierzchni , od budynków zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym propozycja jest 8 

złotych 43 grosze z 1 metra kwadratowego powierzchni , od budynków związanych z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

propozycja jest 3 złote 68 groszy od 1 metra kwadratowego  powierzchni i od budynków  

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 



publicznego  przez organizacje pożytku publicznego propozycja jest 6 złotych 8 groszy od 1 

metra kwadratowego powierzchni. I od budowli proponowana jest stawka 2 % ich wartości. 

Dziękuje bardzo.                                                                                                                                         

p . Magdalena Figura Wrona dziękuję serdecznie , bardzo poproszę  przewodniczącego 

komisji budżetowej o opinie .                                                                                                                                  

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                                    

p. Magdalen Figura Wrona –czy państwo radni może mają  jakieś pytania dotyczące uchwały 

bardzo proszę , otwieram dyskusje , nikt się nie zgłasza , zamykam dyskusje  . Bardzo proszę 

o zagłosowanie kto  państwa jest za przyjęciem uchwały  , kto jest przeciw , kto się wstrzymał 

.       

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Rybczewice w roku 2022.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

PRZECIW (1) 

Dominik Janusz Mańka 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 15 obecnych radnych na sesji , 14 radnych  

jest za , 1 osoba jest przeciwna . Stwierdza ,że uchwała zostaje  podjęta . Zamykam ten punkt. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok. 

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

obniżenia średniej ceny  sprzedaży drewna  przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 

2022 rok i również  bardzo proszę o zabranie głosu    pana skarbnika .                                                                                              

p. Józef Smarzak , a wiec jeśli chodzi o propozycje średniej ceny skupu drewna 

przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok propozycja jest obniżenia kwoty 

212 złotych  26 groszy za 1 metr sześcienny drewna  do kwoty 212 złotych za 1 metr 

sześcienny   drewna , dziękuję  bardzo .                                                                                                      

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję serdecznie  panu skarbnikowi i bardzo proszę  o zabrnie 

głosu przewodniczącego komisji budżetowej i o opinię.                                                                                          

p . Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .                                                         

p. Magdalena Figura Wrona czy państwo radni mają jakieś uwagi  pytania  do 

zaproponowanej uchwały, nie widzę  w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie, kto z 

państwa  jest za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna  , 

kto jest przeciw , kto się wstrzymuje.  

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 

obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.  

 

Wyniki głosowania 

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



 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

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

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

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

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

p. Magdalena Figura Wrona  stwierdzam ,że na 15 obecnych radnych ,15 radnych 

zagłosowało za przedmiotową uchwała . Stwierdzam ,że uchwała  zostaje podjęta . Szanowni 

państwo  ogłaszam teraz 10 minut przerwy , i po przerwie dalszym obradom będzie 

przewodniczył pierwszy wiceprzewodniczący Piotr Zając.  

 8. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Rybczewice. 

p. Piotr Zając  kontynuujemy obrady mamy punkt 8 punkt przyjęcie protokołu z XXIV sesji 

Rady Gminy , protokół był zamieszczony w formie elektronicznej i myślę ,że każdy zapoznał 

się  z protokołem , czy są jakieś pytania dotyczącego tego protokołu , nie ma to  głosujemy.  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz 

Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek, Piotr 

Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Dominik Janusz Mańka, Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za przyjęciem protokołu głosowało `12 radnych , wstrzymało się 2 osoby  . 

Stwierdzam ,że protokół został przyjęty .  

9. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Rybczewice. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy 

Rybczewice  i tam samo ten  protokół był zamieszczony w formie elektronicznej , czy ktoś  z 

radnych ma jakieś pytania   do tego protokołu  , nie ma  ,no to  głosujemy . 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Rybczewice.. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

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

Skorek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Sławomir Jan Wiącek 



WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

Marcin Flor, Dominik Janusz Mańka, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr 

Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za przyjęciem protokołu głosowało 7 radnych , wstrzymało się 7 radnych . 

Stwierdzam ,że protokół został przyjęty . 

10. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

p. Piotr Zając następnie my  punkt 10 sprawozdanie wójta z działalności gminy, sprawozdanie  

wójta było zamieszczone w form elektronicznej jeżeli państwo chcecie to pani sekretarz 

przedstawi.                                                                                                                                                 

p. Renata Trała Szanowni państwo do sprawozdania  które otrzymaliście od pani wójt ja tylko 

ja tylko  kilka informacji uzupełniających pozwolę sobie odczytać  .Gmina, jako organ 

prowadzący Szkołę Podstawową w Rybczewicach, złożyła rozliczenie otrzymanej dotacji w 

ramach programu Aktywna Tablica 2021. Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i narzędzia 

do terapii.  W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Czyste 

Powietrze w gminie Rybczewice, zorganizowano 25 listopada spotkanie z mieszkańcami, na 

którym doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przedstawili założenia i cele 

Programu, zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej i 

on-line. 19 listopada odbył się odbiór inwestycji : „Przebudowa drogi gminnej nr 105761L w 

miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie” „Przebudowa drogi gminnej nr 

105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze inwestycje dofinansowane w ramach 

Fundusz Dróg Samorządowych. Złożono wnioski o płatność; na konto gminy wpłynęły już 

pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego  Do.  nadzoru budowlanego w Świdniku złożono 

dokumenty do odbioru zabytkowego pałacu w Rybczewicach i uzyskaliśmy pozwolenie na 

jego użytkowanie. Zakończyła się również  rzeczowa realizacja inwestycji "Kompleksowa 

modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez 

modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze 

oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice"                                                                                                           

Zakończył się montaż instalacji OZE - zamontowaliśmy 36 sztuk  instalacji solarnych,- 12 

pomp aerotermalnych- 18 kotłów na biomasę - 52 instalacje fotowoltaiczne aktualnie trwa 

rozliczanie projektu . Ogłosiliśmy po raz 4 przetarg na odśnieżanie dróg gminnych, 

poprzednie 3 postepowania musiały być unieważnione z powodu braku ofert. Zakupiliśmy sól 

drogową oraz piasek i w chwili obecnej pracownicy Urzędu posypują drogi.9 grudnia odbył 

się odbiór drogi powiatowej w miejscowości Stryjno Drugie przedstawiciele urzędu gminy 

brali udział w tym odbiorze wykonano przebudowę na odcinku 500 m.10 .W dniu 10 grudnia 

odbył się odbiór końcowy robót dodatkowych na zadaniu umocnienie dna wąwozu na drodze 

gminnej w miejscowości Izdebno na odcinku 45 metrów wraz z włączeniem do drogi 

powiatowej. Gmina zakupiła i wymieniła 2 przepusty przy szkole i drugi przy wjeździe do 

zlewni mleka. Gmina Rybczewice otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 100 tys. zł  w 

ramach programu Cyfrowa Gmina, planujemy zakupić oprogramowanie e podatki, i  sprzęt do 

archiwizacji baz danych oraz nowoczesny serwer, dziękuje bardzo.                                                                                                                           

p. Piotr Zając dziękujmy bardzo ,czy są jakieś pytania odnośnie   sprawozdania wójta Gminy  

nie ma . 

11. Interpelacje i zapytania radnych.                                                                                                                                                                                                                                        

p. Piotr Zając teraz mamy następny punkt 11 interpelacje i zapytania radnych , czy są jakieś 

pytania  nie ma .  

12. Wysłuchanie mieszkańców Gminy Rybczewice. 



p. Piotr  Zając teraz mamy  punkt 12 wysłuchanie  mieszkańców gminy Rybczewice 

udzielamy głosu mieszkańcom  , proszę bardzo.                                                                                          

p.  Sabina Kwiatosz  panowie i panie radni przyszliśmy jeszcze raz dzisiaj z prośbą jako 

społeczeństwo Gminy Rybczewice abyście  jeszcze raz przemyśli decyzję w sprawie budowy 

tężni i abyście naprawdę rozsądnie podeśli do tej sprawy  ,to jest bardzo ważne dla nas . W 

dzisiejszych czasach kiedy choroba szaleje  i my wszyscy prawi dookoła ,nasze rodziny  

mamy problemy z płucami z oskrzelami  a tężnia by nam w tym właśnie pomogła. Przez  

Wasz upór  i takie  ni wiem zadufanie batalia trwa już 2 lata. Przez ten czas ten czas tężnia 

byłaby już pobudowana i dzisiaj byłaby nam bardzo potrzebna . Nie tylko nam ale również i 

wam , waszym rodzinom nam wszystkim całemu społeczeństwu . Dlatego jeszcze raz 

prosimy zastanówcie się nad tym ,nie zmarnujmy  tej szansy , a to jest nam naprawdę bardzo 

potrzebne dla nas  wszystkich  nie tylko dla nas tylko bo my tego chcemy. Wy jesteście przez 

nas powołani na radnych , myśmy was wybierali i powinniście reprezentować nasze potrzeby 

i nasze sprawy i powinniście być za nami , a nie przeciwko nam .  Proszę rozważcie  jeszcze 

raz tą decyzje i podejmijcie   mądra decyzje , dziękuje .                                                                                                                           

p. Bogdan Kuźmicki  może ja parę  słów bym powiedział i do pana Zająca też się zwrócę  . 

Nam tężnia jest potrzebna na ochronę naszego zdrowia  wśród tych pandemicznych czasach , 

utrzymanie nie będzie tak duże dla gminy a zyskamy bardzo dużo. Panie przewodniczący  

chce pan budować drogi , a głosował pan za obniżeniem podatku  gruntowego , ale nie 

rozumie pan ,że gmina nie dostanie subwencji  podatkowych , dostanie mniejszą. Panie 

przewodniczący  proszę też wnieść o obniżenie sobie pensji jeżeli pan obniżył podatki. My 

nie  wybieramy presji  na radzie szanownej  ale my prosimy , ale nasze  prośby jak do tej pory 

nie są respektowane. Bardzo nam żal jest  ,tyle miałem do powiedzenia i dziękuję .                                                            

p. Piotr  Zając – dziękuję bardzo .                                                                                                                                   

13. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.                                           

p. Piotr Zając  następny  punkt jest  punkt 13 przedstawienie informacji  dotyczącej analizy 

oświadczeń majątkowych  proszę pani Sekretarz.                                                                                        

p .Renata Trała proszę państwa  analizę  zarówno tą dokonana przez przewodnicząca Rady 

Gminy jak i przez Wójta Gminy , oraz Naczelników Urzędów  Skarbowych otrzymali 

państwo razem z materiałami .W ustawowym terminie wszyscy  radni oraz wszystkie  osoby 

zobowiązane ,czyli kierownicy jednostek organizacyjnych pan  Skarbnik i ja złożyli 

oświadczenia majątkowe w terminie , nie stwierdzono rażących uchybień jedynie często 

powtarzającym się błędem jest nie wykazanie przez radnych  przynależności poszczególnych 

składników majątkowych do majątku wspólnego  objętego wspólnością małżeńską , oraz do 

majątku  odrębnego , dziękuje bardzo.                                                                                                      

p. Piotr Zając dziękuje , czy są jakieś pytania odnośnie tego punktu  , nie ma.  

 

14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice 

w roku szkolnym 2020/2021.                                                                                                                  

p. Piotr Zając następny  punkt będzie    14 przedstawienie informacji o stanie realizacji  zadań 

oświatowych  Gminy Rybczewice w roku szkolnym 2020/2021 proszę bardzo pani sekretarz.                

p. Renata Trała  informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych  i przedstawienie  jej  

radnym rady gminy wynika z ustawy prawo oświatowe .Taka  informacja jest 

przygotowywana wspólnie przez  panią księgową rozliczającą szkołę i dyrektora szkoły . 

Jeżeli mają państwo pytania do przedstawionego dokumentu   to jeżeli będziemy w stanie to 

odpowiemy , jeżeli nie to przekażemy dyrektorowi  te pytania i udzielimy państwu 

odpowiedzi pisemnie ,dziękuję .                                                                                                                         

p. Piotr Zając czy są jakieś pytanie , nie ma dziękujemy bardzo.  

 



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

p. Piotr Zając  następny   punkt to punkt 15  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2021rok  te zmiany przedstawi  pana skarbnika. 

p. Józef Smarzak-jeżeli chodzi o proponowane zmiany w budżecie gminy w dniu dzisiejszym 

to są one następujące , a mianowicie  proponuje się zwiększenie dochodów budżetu gminy o 

kwotę  696 805 złotych  i na tą kwotę składa się uzupełnieni subwencji  ogólnej w kwocie 

305 600  złotych ,środki  finansowe  na realizacje programu laboratorium przyszłości w 

kwocie 60 tysięcy złotych ,oraz dotacja ze środków z udziałem środków unijnych  na 

realizacje projektu kształtowanie przestrzenie publicznej  w Gminie Rybczewice  poprzez 

wykonanie tężni solankowej w kwocie 331 205 złotych . Natomiast  jeżeli chodzi o 

proponowane zmiany w wydatkach budżetu gminy to są one następujące , proponuje się 

zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 886 117 złotych i tak w dziale  transport i łączność w 

drogach gminnych proponuje  się zwiększyć wydatki o kwotę 101 600 złotych ,  w dziale 

administracja publiczna proponuj się zwiększyć wydatki o kwotę 204 tysiące złotych . W 

dziale oświata i wychowanie proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 60 tysięcy złotych . W 

dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuj się zwiększyć wydatki o 520 

tysięcy 517 złotych ,oraz proponuje się przesunięcie w pomocy  dla powiatu świdnickiego .To 

znaczy tak zmniejszenie dotacji na modernizację drogi Stryjno -Zuków  zmniejszenie o kwotę 

50 tysięcy i  zwiększenie o 50 tysięcy na modernizację drogi  Częstoborowice -Orchowiec. 

Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę .                                                                                                                                           

p. Piotr Zając   bardzo proszę .                                                                                                                    

p. Witold Wąsik  ile wynosi deficyt budżetowy .                                                                                         

p. Józef Smarzak deficyt budżetowy  gminy wynosi 5 milionów 113 tysięcy 599 złotych  

nadzień dzisiejszy.                                                                                                                                              

p. Witold Wąsik dziękuję bardzo to jest  dużo , zdaje sobie z tego sprawę ,że jesteśmy 

troszeczkę pod presją i tak dalej ,ale  wracając do budżetu i tężni każdy mówi ,że koszty 

utrzymania tej tężni są  minimalne ,ale nie wiadomo jakie no i jest dla mnie problem tych 

dróg .Rozumiem potrzeby mieszkańców ,ale są i inne potrzeby na które też trzeba środki 

przeznaczyć. Ja tak uważam ,że mamy na prawdę zły stan dróg. My odpowiadamy za budżet , 

ale kosztów utrzymania jest coraz więcej.                                                                                                               

p. Piotr Zając proszę bardzo  pan radny Bochyński .                                                                                   

p. Paweł Bochyński w odpowiedzi  na wypowiedź radnego budowa  tej tężni solankowej do 

tej pory nie zablokowała nam i raczej nie zablokuje nam budowy  dróg ,czy wąwozów ,czy 

innych inwestycji. Myślę ,że dobie tego co się teraz dzieje tego koronawirusa jest nam to też 

potrzebne tak samo jak i drogi i nie odpychajmy tego na bok bo to nie tylko będzie służyć 

nam  ,bo nie wiadomo co się komu dzisiaj przyda ,czy jutro  z pańskiej rodziny ,czy z innej z 

urzędu ,czy szkoły , a drogi jak budowaliśmy  tak cały czas powstają .Na ostatniej  sesji która 

się odbyła to pani wójt przedstawiała ,że 11 dróg zakwalifikowało się i inne inwestycje cały 

czas też się jakoś  idą.  Nie skreślajmy  tego tylko pochylmy się i niech to się zrealizuje i 

drogi myślę ,że w przyszłym roku też będą robione i wąwozy i inne kolejne inwestycje, 

dziękuje .                                                                                                                                                                     

p. Piotr Zając dziękuję czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania, proszę pan Wąsik.                                         

p. Witold Wąsik  tu chodzi o to żeby też ludzie wiedzieli mamy prawie dwieście tysięcy z 

tego funduszu rządowego do tej inwestycji o to mi chodziło  ,że te pieniążki jednak gmina 

wyda i nie pójdą na inne inwestycje.                                                                                                                                               

p. Piotr Zając proszę bardzo pan Bochyński.                                                                                              

p. Paweł Bochyński  tak oczywiście gmina dokłada do dróg do tężni do wodociągu do  

wszystkiego no tak to niestety działa i jeśli byśmy nie korzystali ze środków zewnętrznych to 

dużo rzeczy byśmy w ogóle nie zrobili .Skoro dostaliśmy taką dotację i od premiera to 

wykorzystajmy to nie odpychajmy jeszcze raz proszę  .Przychylcie się państwo do tego żeby 



to powstało. Jeżeli chodzi o utrzymanie tężni to byliśmy  na wyjeździe , oglądaliśmy iż tego 

cośmy wysłuchali i co nam przedstawili państwo którzy to pobudowali to nie są to jakieś 

wielkie koszty. Jeśli   to gmina na siebie by to wszystko wzięła to nie będą to jakieś kolosalne 

koszty utrzymania tego .Wiadomo ,że przez te pięć lat gmina nie może zarabiać  i nikt na tym 

nie zarabia ,tak samo jak w Świdniku  jest też tężnia też urząd miasta nie zarabia tylko to jest 

dla  mieszkańców. Zróbmy też coś dla tych mieszkańców.                                                                           

p. Witold Wąsik panie skarbniku  gminy może wstępnie pan powie  jakie to będą koszty są 

gminy  które mają na swoim terenie tężnie  to wiedzą jaki to jest koszt.                                                                                                                                                    

p. Józef Smarzak   tak precyzyjnie to trudno powiedzieć  jaki to będzie koszt utrzymania , nie 

mniej  jednak koszt utrzymania za wysoki to nie będzie ,bo tak kwestia energii elektrycznej 

będą tam panele fotowoltaiczne ,a wiec  można powiedzieć ,że  energia elektryczna nie 

powinna nas  kosztować , więc jest kwestia tylko ewentualnie  wymiany ,czy dokupywania 

solanki i powiedzmy  ,że to jest cały koszt jeśli chodzi o utrzymanie tężni .                                               

p. Piotr Zając proszę bardzo pani sekretarz.                                                                                                

p. Renata Trała ja chciałam jeszcze dodać ,że projekt zaplanowany jest na realizację metodą 

zaprojektuj wybuduj wiec koszt dwustu tysięcy może nie być do wydania ,może to być dużo 

niższa kwota ,dlatego ,że wartość tej tężni będziemy znali dopiero w momencie kiedy 

zostanie ona zaprojektowana .My celowo zaplanowaliśmy dużo wyższy kosztorys dlatego ,że 

jeżeli dostalibyśmy dotacje procentowo to jeżeli koszty budowy byłyby wyższe to już nikt 

nam tych pieniędzy by nie dołożył. Natomiast jeżeli koszty będą niższe na co liczymy to 

wtedy tych pieniążków  dotacji nie wykorzystamy i nie będziemy musieli dokładać takiej 

kwoty z budżetu gminy i równie dobrze może to być 100 tysięcy , 50 tysięcy tego na tym 

etapie nie wiemy.                                                                                                                                         

p. Piotr Zając dziękuje  czy są jakieś pytania nie ma ,to proszę o opinię komisji budżetowej.                                                                                                                                                     

p. Marek Wac  komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                         

p. Piotr Zając  -głosujemy. 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Paweł Andrzej Bochyński, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław 

Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

PRZECIW (1) 

Marcin Flor 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Anna Suszek, Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając  za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

głosowało  za 11  ,przeciw 1 i wstrzymujących się 2 głosy .Uchwała przechodzi  

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

p. Piotr Zając teraz mamy 16 punkt podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej  i tutaj prosiłbym pana skarbnika.                                                         



p. Józef Smarzak jeżeli chodzi o propozycje dotyczące  zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej to przyjęte przed chwilą zmiany w budżecie zostają wprowadzone do wieloletniej 

prognozy finansowej która jest opracowana na lata 2021-2030, dziękuje bardzo jeżeli są 

jakieś pytania to bardzo proszę .                                                                                                                 

p. Piotr Zając proszę o opinię komisji budżetowej.                                                                                    

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  .                                                          

p. Piotr Zając dziękuje , głosujemy. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej 

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

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

PRZECIW (2) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Suszek 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając   za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej za było  11 radnych ,przeciw było 2 radnych i wstrzymujących się 1 głos , 

uchwała przechodzi. 

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Świdnickiego. 

p. Piotr Zając mamy  punkt 17 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu  Świdnickiego i tutaj też nam  pana skarbnik  przedstawi                                                                                              

p. Józef Smarzak  a więc jeśli chodzi o pomoc dla Powiatu Świdnickiego dotycząca 

przebudowa drogi powiatowej nr 2123 L Stryjno-Żuków w zakresie odnowy bitumicznej na 

nawierzchni jezdni na odcinku około 500 metrów pomoc finansowa w formie dotacji jest w 

kwocie 121 890 złotych  i 3 grosze.                                                                                                            

p. Piotr Zając czy są jakieś pytania dotyczące  tego punktu  nie ma , zatem proszę o opinie 

komisji budżetowej.                                                                                                                                   

p. Marek  Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .                                                        

p. Piotr Zając  proszę bardzo głosujemy.   

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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



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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając  za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Świdnickiego za było 14 radnych ,uchwała przechodzi. 

 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Świdnickiego. 

p. Piotr Zając  punkt 18 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla 

Powiatu Świdnickiego poproszę bardzo pan skarbnika przedstawi.                                                                                      

p. Józef Smarzak ta pomoc dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2126L Częstoborowice 

- Orchowiec  w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku  około 300 

metrów i kwota tej pomocy to 49 997 złotych 50 groszy.                                                                                

p. Piotr Zając czy są jakieś pytania  nie widzę , poproszę przewodniczącego komisji 

budżetowej o opinie .                                                                                                                                 

p. Marek Wac  komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .                                                          

p. Piotr Zając  -dziękuję bardzo , głosujemy.           

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu świdnickiego.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1)                                                                                                                           

Magdalena Figura Wrona                                                                                                                                     

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Świdnickiego było  14 radnych ,uchwała przechodzi.  

 

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

p. Piotr Zając następny mamy   punkt 19  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na 

rzecz  Gminy Rybczewice  poproszę panią sekretarz.                                                                                          

p. Renata  Trała mamy proszę państwa 3 oświadczenia  od osób fizycznych ,osoby te w tych 

oświadczeniach informują ,że przekazują nieodpłatnie na rzecz Gminy 3 działki w 

Rybczewicach Pierwszych z przeznaczeniem na cel publiczny to jest na drogę .Chodzi tutaj 

od drogę od CPN dołem w Rybczewicach Pierwszych  i tak jest to działka 954/2, 953/3,970/3 

dziękuję.                                                                                                                                                              

p. Piotr Zając –czy są jakieś pytania odnośnie tego punktu , nie ma ,proszę o opinie komisji 

budżetowej .                                                                                                                                                  

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                            

p. Piotr Zając dziękuję bardzo głosujemy.     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice.  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy 

Rybczewice  było  14 radnych ,uchwała przechodzi. 

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

Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022. 

p. Piotr Zając teraz mamy punkt 20  podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022 proszę panią sekretarz o 

przedstawienie.                                                                                                                                                                 

p. Renata Trała uchwała ta jest niezbędna aby gmina mogła zawrzeć umowy z rodzicami 

dzieci niepełnosprawnych którzy własnymi samochodami dowożą te dzieci do szkół , 

ponieważ obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu  , nie mniej jednak niektóre 

niepełnosprawności dzieci są na tyle poważne ,albo  taki jest wybór rodziców ,że sami chcą 

dowozić   te dzieci do szkoły dlatego też gmina zwraca wtedy koszty. I tak proponujemy 

określić zwrot za jeden litr oleju napędowego kwotę 5 złotych 67 groszy ,w przypadku 

benzyny to będzie 5 złotych 78 groszy ,w przypadku autogazu 2 złote 89 groszy. Są to ceny 

podane przez stacje Wakam w Rybczewicach ,czyli na terenie Gminy Rybczewice, dziękuje .                                          

p. Piotr Zając  czy są jakieś pytania odnośnie tego punktu  , nie ma ,poproszę o opinię komisji 

budżetowej .                                                                                                                                              

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                        

p. Piotr Zając dziękuje bardzo  ,głosujemy.         

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice 

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając   za podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022 było 14 radnych ,uchwała przechodzi.                  

p. Piotr Zając w tej chwili  zrobimy  przerwę ponieważ mieszkańcy gminy chcieli przyjść 

podziękować za tężnie ,zapraszamy.                                                                                                                      



p. Bogdan Kuźmicki w imieniu mieszkańców bardzo serdecznie dziękuje  Wam za tak 

przychylną dla nas widomość jeszcze  raz dziękuję .                                                                                               

p. Barbara Baran  za wszystkie za i przeciw bardzo dziękujemy ,że zostaliśmy wysłuchani 

dziękujemy w imieniu całego społeczeństwa ,jesteśmy dumni nareszcie z naszych radnych , 

dziękujemy.                                                                                                                                               

p. Sabina Kwiatosz szkoda, że to tok długo trwałam bo do tej pory byśmy już korzystali z 

tężni  , ale dziękujemy bardzo.                                                                                                                                                                                                             

p.  Piotr Zając  dziękujemy.      

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

p. Piotr Zając kontynuujemy  obrady następny punkt mamy  21 podjęcie uchwały w sprawie  

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy oddaję głos pani sekretarz.                                                                 

p. Renata  Trała proszę  państwa ja chciałam zgłosić  poprawkę do rozdanego projektu 

uchwały i tak w paragrafie 1 pkt. 1 będzie miał brzmienie wynagrodzenie zasadnicze w 

kwocie 8 200 złotych jest to najniższe wynagrodzenie które jest określone w rozporządzeniu , 

punkt 2 dodatek funkcyjnych  w kwocie 2520 złotych i punkt 3 bez zmian dlatego ,że  jest to 

też  zapis z rozporządzenia i dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20 % to wynika z 

przepisów szczególnych .Tą poprawkę wprowadzam na wniosek pani wójt Elżbiety Masicz, 

dziękuję bardzo.                                                                                                                                           

p. Piotr Zając dziękuję ,czy są jakieś pytania odnośnie tego punktu, proszę radny Wąsik.                           

p. Witold Wąsik jaka kwota będzie decydowana ,najniższa to znaczy według nowej ustawy to 

jest . 16 z czymś .                                                                                                                                                                      

p .Renata   Trała wszystkie składniki które przedstawiłam są najniższe według rozporządzenia 

minimalne  jakie mogą być przyznane dla wójta gminy w gminie do 15 tysięcy mieszkańców.         

p. Piotr Zając czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos  nie ma więcej pytań , głosujemy.     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona                                                                                                                          

p. Piotr  Zając za podjęciem uchwały w spawie ustalenia  wynagrodzenia dla wójta gminy 

Rybczewice było  14 radnych . 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady 

Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

p. Piotr   Zając następny punkt  mamy 22 podjęcie uchwały w spawie ustalenia miesięcznej 

diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących  Rady Gminy, czy są 

jakieś pytania odnośnie tego punktu ,czy są jakieś propozycje, proszę bardzo pan radny Wąsik  

p. Witold Wąsik   jak aktualnie wyglądają teraz stawki  dla przewodniczącego  i 

wiceprzewodniczącego .                                                                                                                                            

p. Józef Smarzak w tej chwili przewodniczący 1000 złotych wiceprzewodniczący 600 



złotych.                                                                                                                                                       

p. Witold Wąsik  mogę mieć propozycję proponowałbym przewodniczącemu podnieść  o 

jakąś kwotę może 200 złotych ,a po 600  pozostawić wiceprzewodniczącym  w formie 

ryczałtu  miesięcznego.                                                                                                                                                            

p. Piotr Zając  czy są inne propozycje .                                                                                                       

p. Paweł Bochyński  ja mam propozycję pozostawienia na diet  na dotychczasowym 

poziomie, dziękuję.                                                                                                                                       

p. Józef Szymaniak musimy przegłosować obie zgłoszone propozycje.                                                      

p. Witold Wąsik ja tam nie określiłem  kwoty  dla przewodniczącego ,proponuję podnieść o 

200 złotych dla przewodniczącej więcej .                                                                                                                                             

p. Lech Miściur teraz mamy dwóch wiceprzewodniczących.                                                                       

p. Józef Szymaniak mamy dwóch wiceprzewodniczących czyli wzrost o 600 złotych i jeszcze 

o 200 dla przewodniczącej. Czyli 800 w górę.                                                                                                 

p. Piotr Zając głosujemy pierwszą propozycje radnego Wąsika.                                                                  

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie w sprawie ustalenie miesięcznej zryczałtowanej diety dla przewodniczącej w 

wysokości 1200 zł oraz dla wiceprzewodniczących 600 zł.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Marcin Flor, Dominik Janusz Mańka, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr 

Józef Zając 

PRZECIW (6) 

Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Józef Grzegorz 

Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając w głosowaniu za propozycją był 5 radnych ,przeciw  było 6 i wstrzymujących 

było 3 , propozycja nie przechodzi. Szanowni państwo teraz głosujemy propozycje radnego 

Bochyńskiego.  

Głosowano w sprawie: 

propozycji  radnego Bochyńskiego sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego 

Rady Gminy 1000 zł i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 600 zł. Czyli pozostawienie na 

dotychczasowym poziomie.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, 

Bogdan Andrzej Skorek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 



Dominik Janusz Mańka, Anna Suszek, Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za propozycją radnego Bochyńskiego  pozostawieniem diet  na poziomie 

dotychczasowym głosowało  11 radnych , 3 głosy wstrzymujące się . Głosujemy  przyjęcie 

uchwały .   

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, 

Bogdan Andrzej Skorek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

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

Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Dominik Janusz Mańka, Anna Suszek 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za przyjęciem uchwały było 12 radnych ,2 głosy  wstrzymujące uchwała 

przechodzi. 

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

p. Piotr Zając   teraz mamy punkt 23  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia diet dla  

sołtysów  Gminy Rybczewice poproszę panią  sekretarz o przedstawieniu  projektu uchwały . 

p. Renata Trała to nie jest  propozycja urzędu ,to jest propozycja  pani przewodniczącej.                         

p. Piotr Zając poproszę panią sekretarz o odczytanie  projektu uchwały.                                               

p. Renata   Trała odczytała projekt uchwały  , projekt stanowi załącznik do protokołu.                          

p. Piotr Zając czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały , nie widzę ,przystępujemy do 

głosowania.                     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów Gminy Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Anna 

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

Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

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

Grzegorz Szymaniak 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 



p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów gminy 

Rybczewice  głosowało 10 radnych  , wstrzymujących się było 4 radnych ,uchwała 

przechodzi. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy 24  podjęcie uchwały w spawie ustalenia diet dla radnych 

proszę bardzo proszę pani sekretarz.                                                                                                                      

p. Renata Trała przygotowaliśmy projekt uchwały bez kwot ,odczytała projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                 

p. Piotr Zając   czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały  ,jakieś inne propozycje , proszę  

radny  Wąsik.                                                                                                                                                

p. Witold Wąsik ja miałbym  taką wstępna  propozycje  podniesienia diet dla radnych 20 % 

kwoty bazowej ustawy nowej  dla radnych  wypłacana w formie miesięcznej .                                                              

p. Józef Smarzak jakiej kwoty bazowej .Kwota bazowa teraz wynosi 1789 złotych 42 grosze.  

p. Witold Wąsik według nowej ustawy 2100 złotych .                                                                                 

p. Józef Smarzak ja mówię o kwoce bazowej  ,a tam się liczy 2,4 razy kwota bazowa i dla 

radnych w gminach do 15 tysięcy mieszkańców jest 50 % tej kwoty to wtedy jest ta kwota 

2147 ,30 ,ale jeżeli chodzi o samą kwotę bazową to ona wynosi 1789 złotych 42 grosze ,ona 

jest co roku publikowana w ustawie budżetowej i na rok. przyszły nie została zmieniona i ona 

jest taka sama jak w  tym roku chodzi o kwotę bazową z tym ,że jeśli chodzi o diety dla 

radnych to w tym roku był przelicznik 1, 5 , a będzie według tej nowej ustawy ,jest 2,4 ,tak to 

się zmieniło .                                                                                                                                                 

p. Witold Wąsik no nie wiem stara kwota wynosiła 1300 złotych, a nowa 2447  zł                                                                             

p. Józef Smarzak  1300  , bo 1789,42 razy 1,5 ,razy 50 % to jest 1342złote 7 groszy. W tej  

chwili  kwota bazowa jest ta sama 1789,42 razy 2,4 bo ten przelicznik jest 2,4 razy 50 % to 

jest 2147, 30 to jest kwota maksymalnej diety dla radnego która może być  w gminie do 15 

tysięcy mieszkańców . Może być 20 % ,ale nie kwoty bazowej bo kwota bazowa to co innego                                                                                                                                      

p. Witold Wasik  to  20 %    to kwota 400 złotych.                                                                              

p. Józef Szymaniak  i to ma być w ryczałcie.                                                                                              

p. Piotr Zając  czy są jakieś inne propozycje , nie ma , głosujemy.                                                              

p. Józef Szymaniak jeżeli podwyższać diety to symbolicznie ,jeżeli obniżyliśmy podatek to 

dlaczego podwyższamy tak horrendalnie diety. My nie przyszliśmy tutaj zarobkowo tylko 

przyszliśmy  pełnić funkcje społeczne  ,a nie  za toby żeby zarabiać na sesjach rady gminy.                                              

p.  Paweł Bochyński moja propozycja jest taka jak dla uposażenia przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego pozostawić na dotychczasowym poziomie.                                                            

p. Józef Szymaniak ja zgłaszam propozycje do 200 złotych za sesje rady gminy , komisje bez 

zmian                                                                                                                                                                                 

p. Piotr Zając  czy są jakieś inne propozycje jeśli nie m innych propozycji  to głosujemy 

pierwsza propozycje.                                                                                                                                    

p. Piotr Zając szanowni państwo głosujemy pierwszą poprawkę radnego Wąsika  400 złotych 

miesięcznie.         

Głosowano w sprawie: 

Poprawka nr 1- 400 zł miesięcznie zryczałtowana dieta miesięczna.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 7, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Marek 



Bogusław Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

PRZECIW (4) 

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

Grzegorz Szymaniak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Anna Suszek, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (1)                                                                                                                                  

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za poprawką radnego Wąsika i 400 złotych zryczałtowanej kwoty miesięcznej 

było  7 głosów , 4 przeciw i 3 wstrzymało się ,poprawka przeszła. Głosujemy projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia diet dla radnych .                                                                                                       

p. Renata Trała proszę państwa w związku z tym ,że przeszła poprawka ustalającą 

zryczałtowaną miesięczną dietę musieliśmy też wprowadzić do tej uchwały obniżki w 

uchwale  za nie uczestnictwem w komisji lub sesji dlatego ,że  dieta jest rekompensatą  

natomiast nie ustalając  obniżek miałaby charakter  wynagrodzenia a tak być nie może. 

Odczytała projekt uchwały . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu .                                                                                        

p. Piotr Zając proszę bardzo głosujemy projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych .             

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan 

Andrzej Skorek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold 

Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

PRZECIW (1) 

Józef Grzegorz Szymaniak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Sławomir Jan Wiącek 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając  za przyjęciem uchwały było 10 radnych , przeciw 1 i wstrzymujących się było 

3 głosy, uchwała przechodzi. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym . 

p. Piotr Zając teraz mamy punkt 25 podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  ,kompostujących  bioodpady stanowiące odpady  

komunalne  w kompostowniku przydomowym i proszę bardzo  panią sekretarz o odczytanie 

uchwały                                                                                                                    .                                     

p. Renata Trała ja pozwolę sobie nie odczytywać projektu uchwały ponieważ otrzymali 

państwo w wersji elektronicznej powiem tylko czego dotyczy ta uchwała . W związku ze 



zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony zapis w 

którym rada gminy jest zobligowana do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie 

odpadami właścicieli nieruchomości którzy posiadają kompostowniki . I tak to zwolnienie 

proponujemy aby było w kwocie 2 złotych miesięcznie  od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, dziękuję .                                                                                                                            

p. Piotr Zając teraz proszę o opinie komisji budżetowej.                                                                               

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .                                                                                

p. Piotr  Zając głosujemy .           

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowaniu przydomowym . 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za przyjęciem uchwały było 14 radnych , uchwała przechodzi. 

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

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

p. Piotr Zając teraz  mamy punkt 26 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości  oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej i  proszę bardzo  pani sekretarz nam przedstawi.                                                          

p. Renata  Trała  konsekwencją przedniej uchwały w której wprowadziliśmy obniżkę jest też 

zmiana deklaracji ponieważ mieszkańcy będą deklarowali czy posiadają kompostowniki ,czy 

nie , więc dodajemy w deklaracji pkt. G  w brzmieniu „oświadczam ,że na  terenie 

nieruchomości   zabudowanej budynkiem mieszkalny jednorodzinnym posiadam 

kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące  odpady komunalne „ 

i do zaznaczenia będzie kwadrat tak i kwadrat nie dziękuje .                                                                                

p. Piotr Zając dziękuję ,proszę o opinię komisje budżetową.                                                                                     

p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                               

p. Piotr Zając  dziękuje  bardzo   głosujemy .     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona                                                                                                                                          

p. Piotr Zając za przyjęciem uchwały było 14 radnych , uchwała przechodzi.   

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

terenie Gminy Rybczewice. 

p. Piotr Zając mamy punkt 27 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice proszę bardzo pani sekretarz.                                         

p. Renata   Trała w związku z wprowadzeniem obniżki dla mieszkańców którzy kompostują 

odpady wprowadzamy też zmianę w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Rybczewice wprowadzając  określenie co uważamy za kompostownik . I tak dodajemy 

paragraf 2  ustęp 10 w brzmieniu „na terenie nieruchomości  zabudowanej budynkami  

mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych ,zwalnia się 

właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania  pojemnika lub worka na te odpady 

Kompostowanie odpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych 

.kompostownikach  ogrodowych  ,lub samodzielnie wykonanych zapewniających 

odpowiednia wilgotność  i dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu. Zmiany w  

regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybczewice  zaopiniował 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Świdniku pismem  z dnia 3listopada 2021 

roku , dziękuje  bardzo.               

 p. Piotr Zając dziękuje bardzo głosujemy        

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rybczewice. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr  Zając  za podjęciem uchwały było 14 radnych ,uchwała przechodzi. 



   

28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybczewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego. 

p. Piotr Zając  mamy punkt 28 podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego proszę bardzo 

pani sekretarz.                                                                                                                                                   

p. Renata  Trała od przyszłego roku dodatek energetyczny dla  odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej proponujemy aby był rozpatrywany przez ośrodek  pomocy społecznej dlatego , 

że  osoby uprawnione do dodatku energetycznego  są to te same osoby które są uprawnione 

do  dodatku mieszkaniowego . Te dodatki są przyznawane w ośrodku pomocy społecznej , 

dlatego żeby ujednolicić proponujemy też aby  dodatkiem  energetycznym zajął się ośrodek 

pomocy społecznej, dziękuję bardzo.                                                                                                         

p. Piotr Zając  dziękuje , proszę o opinię  komisji budżetowej .                                                              

p. Marek  Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              

p . Piotr Zając dziękuje bardzo  głosujemy .     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybczewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących dodatku energetycznego. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za projektem  uchwały było 14 głosów ,uchwała przechodzi. 

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

energetycznego. 

p. Piotr Zając  następny punkt mamy  29 podjęcie uchwały w spawie  przyjęcia wzoru 

wniosku o przyznanie  dodatku energetycznego proszę bardzo pani sekretarz.                                                           

p. Renata  Trała dodatek  energetyczny zostaje przyznany na wniosek osoby zainteresowanej i 

delegacją ustawową rada gminy określa wzór  takiego wniosku . Jest on załącznikiem do 

uchwały .Został państwu przesłany jeśli macie  państwo pytania to bardzo proszę .                                         

p. Piotr Zając dziękuje bardzo proszę o opinię komisji budżetowej .                                                         

p. Marek Wac  komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                        

p.  Piotr Zając proszę bardzo głosujemy       

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 



 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając   za przyjęciem uchwały było 14 radnych , uchwała przechodzi. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

p. Piotr Zając teraz mamy punkt 30 podjecie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na tok 2022 poproszę panią 

sekretarz.                                                                                                                                                     

p. Renata Trała tak samo jak w latach poprzednich proponujemy w rocznym programie 

współpracy z  organizacjami pozarządowymi uznać  za działania priorytetowe działalność na 

rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży ,działania z zakresu 

wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym .Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu 

wstępnie do konsultacji była to kwota 71 tysięcy .Następnie przedstawiciele klubu 

sportowego Wiktoria brali udział w komisji budżetowej i złożyli również wniosek pisemny o 

zwiększenie tej kwoty w związku z tym ,że po renowacji boiska w pierwszym roku 

nawierzchnia będzie wymagała znacznych zabiegów pielęgnacyjnych .Co będzie się wiązało 

też z wyższymi kwotami , dlatego też zwiększyliśmy wysokość środków na 2022 rok  do 

kwoty 146 tysięcy. Program współpracy  ze zwiększoną kwota był poddany konsultacjom. W 

ustawowym terminie nie wpłynęły żadne wnioski ,dziękuje bardzo.                                                                                                 

p. Piotr Zając czy są pytania dotyczące  tego  punktu ,proszę bardzo radny Wąsik.                                                     

p. Witold Wąsik tu jest kwestia tego  odbioru boisku i to pytanie musi  paść na forum 

publicznym   jakim cudem doszło do odbioru boiska  skoro nie spełnia ono norm jak to 

wygląda i dalej będziemy finansować tą inwestycje w sposób ukryty  .To nie ta jak powinno 

być  z tego co ja wiem umowa jest tak skonstruowana ,że   nie mamy możliwości odniesienia 

się więc po co my zatrudniany skarbników skoro takie rzeczy się dzieją .                                                                                                                                                              

p. Renata Trała  na odbiór zostali zaproszeni przewodniczący komisji stałych rady ,była też  

pani przewodnicząca wszyscy byliśmy na terenie boiska ,byliśmy później w urzędzie to była 

wspólna decyzja całej komisji .Natomiast jeżeli chodzi o realizacje umowy to wszystkie 

zapisy które zostały w umowie wpisane  i zakres prac został  wykonany, dziękuję bardzo.                                          

p. Piotr Zając dziękuje bardzo , proszę bardzo pan radny Flor.                                                                   

p. Marcin Flor  ja chciałbym zapytać czy tę uchwałę musimy podjąć dzisiaj na dzisiejszej 

sesji.                                                                                                                                                           

p. Renata  Trała program współpracy powinien być przyjęty do końca listopada każdego roku. 

Dodam jeszcze ,że nie uchwalenie takiego programu blokuje możliwość ogłoszenia 

konkursów i przyznania środków  organizacjom pozarządowym przez co tak na prawdę 

uniemożliwia działalność klubowi sportowemu.                                                                              

p. Piotr Zając dziękuję bardzo czy są jeszcze  jakieś pytania , proszę o pinię komisji 

budżetowej .                                                                                                                                               



p. Marek Wac komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .                                                        

p. Piotr Zając  dziękuje bardzo głosujemy.                       

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Marcin Flor, Dominik Janusz Mańka, Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za przyjęciem uchwały było 11 radnych , wstrzymujących się było 3 ,uchwała 

przechodzi.  

31. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

p. Piotr Zając  następny punkt mamy 31 podjęcie uchwały w sprawie  pokrycia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę pan skarbnik.                                                         

p. Józef Smarzak jeśli chodzi o uchwałę w związku z pokryciem części kosztów ,chodzi tu po 

prostu o to ,że pobierana od mieszkańców odpłatność za odbiór odpadów nie pokrywa w 100 

% kosztów  związanych z wywozem tych nieczystości . W związku z tym są dwie możliwości 

albo podjęcie  uchwały umożliwiającej pokrywanie brakujących środków dochodami  

własnymi gminy  ,lub podniesienie  wysokości odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów. 

Propozycja jest taka aby brakujące środki sfinansować dochodami własnymi gminy ,dziękuję 

bardzo jeśli są jakieś  pytania to proszę bardzo.                                                                                         

p. Piotr Zając dziękuje bardzo czy są  jakieś pytanie  , proszę o opinie komisji budżetowej .                                                             

p. Józef  Smarzak komisja nie opiniowała tego projektu  .                                                                    

p. Piotr Zając dziękuje  ,głosujemy.        

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 



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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając  za podjęciem uchwały glosowało 14 radnych , uchwała przechodzi. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Rybczewice. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy 32 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Rybczewice, proszę pan  

Jarosław  Wróbel przewodniczący  komisji .                                                                                            

p. Jarosław Wróbel dzień dobry witam bardzo serdecznie  państwa radnych i zaproszonych 

gości .Nie będę czytał treści całego programu skupie się na najważniejszych sprawach Oprócz 

tego ca zawsze powadziliśmy w latach ubiegłych w tym roku do programu dodaliśmy zapisy 

te które umożliwiają również nam w związku z zaistniał pandemią i ograniczeniami 

logdaunów i które mogą się pojawić i że możemy te różne zadania profilaktyczne prowadzić 

w formie online jak  również mogą być udzielane wsparcia finansowe z pieniążków z komisji 

i w zakresie   środków ochrony osobistej jak i zakupie środków informatycznych które 

umożliwiają korzystanie z tych działań profilaktycznych . To są rekomendacje ministerstwa 

Zdrowia i rekomendacje Państwowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

Generalnie zabezpieczyliśmy się tutaj w taki sposób aby mc  realizować zadania 

profilaktyczne w sytuacjach gdyby doszło do  kolejny logdaunów. To były takie rekomendacji 

organizacji rządowych i taki zapis musiał się pojawić. T wszystko  jeśli chodzi o działania w 

programie narkomanii ,więcej powiem o proformie  alkoholowym .                                                               

p. Piotr Zając   dziękuję  bardzo ,czy są pytania  państwa radnych , nie widzę , głosujemy               

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2022 dla Gminy Rybczewice. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr  Zając za podjęciem uchwały było 14 radnych , uchwała przechodzi.  

 33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2022. 

p. Piotr Zając mamy punkt  33 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki  Rozwiązywania problemów Alkoholowych  na 2021  rok proszę pan Wróbel.                        

p .Jarosław Wróbel przechodzę do referowania projektu uchwały w spawie przyjęcie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. 



W tym programie pojawiły się nowe zapisy i zostały one dostosowane do aktualnych potrzeb 

związanych ze szkoleniem on lin i korzystaniem z  działań profilaktycznych wobec 

społeczności lokalnej    w czasie długotrwałych logdaunów w szczególności dzieci i 

młodzieży .Tutaj również dopisaliśmy w rozdziale trzecim jest punkt 11 to jest taka 

ciekawostka  pojawiły się nowe tematy dotyczące leczenia, które się zmieniły  Do tej pory  

było tak ,że można było być zupełnie trzeźwym  alkoholikiem ,albo ,że tak powiem 

człowiekiem z dużymi problemami  . Pojawiają się nowe  możliwości , czyli zdrowy to nie 

tylko całkowity abstynent  i trzeźwy alkoholik .Są programy ograniczonego picia ,redukcji 

szkód ,są tak zwane opieki kroczące i my  również chcemy a się szkolić i chcemy  wpierać 

osoby potrzebujące chcemy mieć ten zapis w swoim programie  ,aby   z tych możliwości 

korzystać. Oczywiście są też zapisy dziale czwartym dotyczące zakupu  środków ochrony i   

sprzętu informatycznego różnego rodzaju usług internetowych aby działały online Abyśmy 

mieli możliwość prowadzenia spotkań z osobami za pośrednictwem nośników 

elektronicznych .To tyle dziękuje.                                                                                                             

p. Piotr Zając dziękuję bardzo głosujemy.      

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2022.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

 

p. Piotr Zając  za podjęciem uchwały było 14 radnych , uchwała przechodzi.                                       

p. Jarosław Wróbel dziękuję bardzo, życzę zdrowych  pogodnych świat, szczęśliwego 

nowego roku.                                                                                                                                           

p. Piotr Zając   dziękujemy   i wzajemnie.                                                                                                       

34. Wolne wnioski. 

p. Piotr Zając teraz mamy punkt 34 wolne wnioski. Proszę bardzo radny Wąsik.                                       

p .Witold Wąsik tutaj chciałbym uzyskać odpowiedź z mojego sołectwa wpłynęła petycja w 

związku z wystosowaniem pisma do zakładu energetycznego , chodzi o przywrócenie 

oświetlenia ulicznego od krzyżówek w kierunku  Policzyzny . Mieszkańcy są zawiedzeni  ,że 

otrzymali odpowiedź negatywna .Chodziło mieszkańcom o to aby ustalić  koszty jakie będą, 

może być mniej lamp i proszą  o odpowiedź .Wystarczy wystosować pismo do zakładu 

energetycznego.                                                                                                                                                                              

p .Renata Trała oczywiści my takie pismo do zakładu energetycznego wystosowaliśmy o 

warunki abyśmy mogli oszacować koszty.                                                                                                  

p. Piotr Zając  dziękuje bardzo , czy są jeszcze jakie pytania, nie ma .                                             

35. Zamknięcie sesji. 

p. Piotr Zając mamy punkt 35  zamkniecie sesji .Zamykam XXVI  sesje Rady Gminy 

Rybczewice.   



  

 

  

                                                                                 Przewodniczący 

                                                                                  Rada Gminy Rybczewice 

                                                                           Piotr Zając 

  

 

Przygotował(a): Elżbieta Cur 
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