Rada Gminy Rybczewice
Rada Gminy

Protokół nr XVII
Z XVII Sesji Rady Gminy Rybczewice odbytej w dniu 29 października 2020 r.
Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres archiwalny
określony w przepisach Urzędu tj. 6 lat od daty nagrania.

Obrady rozpoczęto 29 października 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.
Obecni:
1. Paweł Andrzej Bochyński
2. Magdalena Figura Wrona
3. Marcin Flor
4. Aleksandra Jarymek
5. Dominik Janusz Mańka
6. Lech Stanisław Miściur
7. Bogdan Andrzej Skorek
8. Anna Suszek
9. Małgorzata Stanisława Suszek
10. Józef Grzegorz Szymaniak
11. Marek Bogusław Wac
12. Mateusz Piotr Wawrzycki
13. Witold Henryk Wąsik
14. Sławomir Jan Wiącek
15. Piotr Józef Zając

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- P. Lech Miściur –przewodniczący Rady Gminy - Otwieram siedemnastą sesję Rady Gminy. Stwierdzam,
że na 15 Radnych obecnych jest 13. Czyli mamy quorum. Obrady są prawomocne.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- P. Lech Miściur –przewodniczący Rady Gminy - Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji .
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice w roku szkolnym
2019/2020.
9. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
Czy Ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad?
- P. Marek Wac-Radny- znaczy mieliśmy zawsze w porządku obrad taki punkt interpelacje i zapytania
radnych, a teraz nie mamy od tej sesji. Zastanawiam się co się stało z tym punktem?
- P. Lech Miściur –przewodniczący Rady Gminy- To chyb a tylko przeoczenie. Nie ma rzeczywiście.
Uzupełnimy to. Po punkcie- Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy będzie punkt 4a.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządkiem obrad z poprawką którą zgłosił tutaj
Radny Wac i ona by się znajdowała w punkcie 4a czyli interpelacje i zapytania Radnych. Po prostu jakaś
pomyłka drukarska tak nazwijmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 13,
PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński,
Marcin Flor,
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.
NIEOBECNI (2)
Magdalena Figura Wrona,
Anna Suszek.
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- P. Lech Miściur –Przewodniczący Rady Gminy- Za przyjęciem proponowanego porządku obrad
głosowało 13 radnych. Zero przeciw, zero wstrzymujących się. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad
został przyjęty.

[Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji .
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
a) Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice w roku szkolnym
2019/2020.
9. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.]

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- P. Lech Miściur –Przewodniczący Rady Gminy- - przystępujemy do punktu trzeciego- przyjęcie
protokołu z poprzedniej sesji, jak zwykle protokół z poprzedniej sesji, był wyłożony do zapoznania się. Czy
ktoś z Państwa Radnych jakieś uwagi ma co do protokołu? jeżeli nie ma, to proszę o głosowanie w sprawie
przyjęcia. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji..
Wyniki głosowania
ZA: 10,
PRZECIW: 1,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2,
BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Paweł Andrzej Bochyński,
Marcin Flor,
Aleksandra Jarymek,
Dominik Janusz Mańka,
Lech Stanisław Miściur,
Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak,
Marek Bogusław Wac,
Mateusz Piotr Wawrzycki,
Sławomir Jan Wiącek
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PRZECIW (1)
Piotr Józef Zając
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Bogdan Andrzej Skorek,
Witold Henryk Wąsik
NIEOBECNI (2)
Magdalena Figura Wrona,
Anna Suszek
- P. Lech Miściur –Przewodniczący Rady Gminy- Za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji głosowało 10

Radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
- P. Lech Miściur –Przewodniczący Rady Gminy- przystępujemy do punktu 4 porządku obradsprawozdanie Wójta gminy z działalności gminy od ostatniej sesji - Proszę Panią Wójt.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Witam wszystkich Państwa na
kolejnej sesji Rady Gminy.
Czym zajmował się Urząd, czym zajmowaliśmy się od ostatniej sesji czyli od 29 września? Oczywiście
pracowaliśmy nadal nad wszystkimi projektami, które są realizowane, a więc termomodernizacja ośrodka
zdrowia, dwór Rybczewice, park Rybczewice, wymiana wodomierzy na terenie całej gminy, opracowanie
ryzyka ujęć wód na potrzeby gminy Rybczewice i modernizacja ujęć wody na terenie czterech przepompowni
i ujęć.
Kolejne-wdrożenie systemu sterowania i monitoringu wszystkich urządzeń OZE w budynkach, które
podlegały termomodernizacji.
W tym okresie również od 29 września poprawiliśmy jakość dwóch dróg gminnych, a mianowicie został
nawieziony tam kamień z rozbiórki. Mam na myśli tutaj dwie drogi- droga w Rybczewicach Pierwszych na
podłączu i druga droga jest w Stryjno Drugim- tam w kierunku mostu ponieważ tam od drogi powiatowej nie
ma tam rowów i cały czas tam woda zrywa tą drogę i teraz zawieźliśmy tam tego kamienia wystarczającą
ilość. Mamy nadzieje, że na tą chwilę ta naprawa spełni swoją rolę.
7 października mieliśmy kontrolę zbiornika naszego wodnego, czyli zalewu.
Podejmowaliśmy również rozmowy z wykonawcami jeżeli chodzi o realizację budowy boiska, ponieważ
dotychczasowy wykonawca zrezygnował z realizacji drugiego etapu budowy boiska.
Ponadto rozpoczęliśmy pracę nad dwoma drogami w Pilaszkowicach Pierwszych i Pilaszkowicach-Bazarze,
tam gdzie mieszkańcy na spotkaniach sołeckich, na zebraniach sołeckich zgłosili problem z drogami, które
nie przebiegają w całej swojej długości przez działki gminne. Tam stosować będziemy ustawe z lit i już
geodeci wyznaczyli przebieg tychże dróg i za chwilę będzie dalej cała ta procedura trwać.
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Rozstrzygnęliśmy również przetargi na budowę dróg gminnych. Realizacja budowy tych dróg rozpocznie się
w przyszłym roku a mianowicie to droga w Pilaszkowicach Częstoborowice- Rybczewice i Rybczewice
Pierwsze. Jeżeli chodzi o przetargi to wyszły one bardzo korzystnie. Prawie we wszystkich przypadkach o
połowę taniej niż przewidywały to kosztorysy.
To tyle jeżeli chodzi o działania przez ten miesiąc. Dziękuję bardzo.
- P. Lech Miściur –Przewodniczący Rady Gminy- Czy są jakieś pytania?

4a. Interpelacje i zapytania radnych.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do następnego
punktu czyli mielibyśmy interpelacje i zapytania Radnych ale skoro Państwo nie chcecie pytać, czy nie macie
pytań, to przystępujemy do punktu piątego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy –Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 r. Proszę Pana Skarbnika o przedstawienie.
- P. Józef Smarzak-Skarbnik- A więc jeśli chodzi o propozycje zmian w budżecie gminy na dzisiejszej sesji,
to mamy kilka zmian zarówno w dochodach jak i w wydatkach. I dotyczą one spraw porządkujących dochody
i wprowadzenie dwóch dotacji na zadania zlecone.
Jeżeli chodzi o porządkujące dochody, to jest to wprowadzenie opłaty za trwały zarząd w kwocie 1850,00 zł.
Wprowadzenie zwiększenia dochodów o 25,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Dalej mamy
zmniejszenie dochodów o 13 401,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT. Następnie mamy zwiększenie
dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o 8 526,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odsetek
na rachunkach bankowych o 3000,00 zł.
Jeśli chodzi o dotacje na zadania zlecone, to mamy dwie. Mamy dotację na zwrot podatku akcyzowego w
kwocie 229 494,85 zł oraz zadania zlecone z Urzędu wojewódzkiego w kwocie 715,17 zł.
To są wszystkie zmiany jeśli chodzi o dochody. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to są tylko dwie zmiany. A
mianowicie zwiększenie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo o 229 494,85 zł. i jest to na zwrot podatku
akcyzowego przy paliwie zakupywanym przez rolników oraz zwiększenie wydatków w administracji
publicznej o 715,17 zł. na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego.
To są wszystkie zmiany, które są proponowane na dzisiejszej sesji. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisję Budżetową.
Przewodniczący.
- P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji Budżetowej- Komisja na posiedzeniu w dniu 27 października
w siedmioosobowym składzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
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- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają pytania? Jeżeli nie
ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r..
Wyniki głosowania
ZA: 10,
PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3,
BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Dominik Janusz Mańka,
Witold Henryk Wąsik,
Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Magdalena Figura Wrona,
Anna Suszek
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Za przyjęciem proponowanej uchwały 10 Radnych, 0
przeciwko, 3 Radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Przystępujemy do następnego punktu - podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę Pana Skarbnika.
- P. Józef Smarzak -Skarbnik - A więc jeśli chodzi o proponowane zmiany wieloletniej prognozy
finansowej, to przyjęte przed chwilą zmiany w budżecie zostają wprowadzone do wieloletniej prognozy
finansowej oraz do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzane jest zwiększenie wydatków na inwestycję
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związaną z budową boiska w roku przyszłym o kwotę 90 000,00 złotych. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo
proszę.
- P. Witold Wąsik-Radny- Może Skarbnik tutaj przybliży, bo pierwszy inwestor zrezygnował jaka jest kwota
dalszej realizacji? Kto będzie robił? Czy był przetarg? Czy w ogóle jak to się odbywa?
- P. Józef Smarzak –Skarbnik- Przetargu nie było. Kwota po negocjacjach z ewentualnym wykonawcą jest
o 90 000,00 zł większa, czyli w tym momencie te rzeczy, które zostały do zrobienia byłyby bodajże
153 000,00 złotych kosztowałby według tego, co zostało wynegocjowane z wykonawcą i ewentualnie na taką
kwotę może być podpisana umowa. Jest to kwota, która nie wymaga procedury przetargowej, taką kwotę
można podpisać umowę z wolnej ręki.
- P. Witold Wąsik-Radny- No ja rozumiem ale może już raz się pośliznęliśmy, może to zrobić w jakiś sposób
rozszerzony już?
- P. Józef Smarzak –Skarbnik- Tego nie wiem. Przetarg tego też nie gwarantuje, że wykonawca, który
zostanie wybrany w przetargu będzie akurat bardziej uczciwy.
- P. Witold Wąsik-Radny- No właśnie. A kwota przykładowo ten pierwszy wykonawca, to on z tego ile
dostał pieniędzy?
- P. Józef Smarzak –Skarbnik- On dostał 80 000,00 zł.
- P. Witold Wąsik-Radny- Dlaczego zrezygnował? Po prostu chciał dopłaty?
- P. Józef Smarzak –Skarbnik- Za te pieniądze nie chciał robić a zresztą tu nie tylko chodziło o pieniądze.
Ten wykonawca był raczej mało solidny. Powiedzmy to tak w skrócie.
- P. Witold Wąsik-Radny- No dobrze ale jak teraz ma to wyglądać docelowo, bo on tutaj zniwelował niby
teren a teraz będzie nie wiem dokładka. Pół roboty zrobił, więc drugi ? Jak to będzie wyglądać generalnie
docelowe boisko?
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Szanowni Państwo, jak przypominacie sobie w mniej więcej
analogicznym okresie roku ubiegłego klub sportowy Victoria wystąpił do nas, do Rady prawda o dokonanie
remontu, o sfinansowanie i wykonanie remontu nazwijmy to boiska w Rybczewicach. Klub sportowy
wynalazł wtedy wykonawcę. Wykonawcę, który zaoferował pewien zakres robót. Było to wypunktowane, co
miałby zakresie tych robót wykonać. I zaoferował się wtedy, że wykona te roboty za 150 000,00 zł. Pierwszy
etap prac, to była niwelacja terenu. Po sprawdzeniu okazało się, że między jedną a drugą stroną boiska, między
zachodnią a wschodnią w poziomie jest ok.1,7 metra różnicy. Należało dokonać niwelaty tego terenu. Takie
prace zostały wykonane. Niemniej jednak wykonawca nie miał ani swojego sprzętu ani swoich ludzi.
Wynajmował podwykonawców. Po wykonaniu pierwszego etapu chcieliśmy aby przedstawił nam pomiary
geodezyjne, czy ta niwelata jest właściwie wykonana, czy można już teraz będzie przechodzić do drugiego
etapu. Tutaj niestety ale kolejne spotkania z tymże wykonawcą były nie takie jak by się należało spodziewać
od wiarygodnego wykonawcy, czyli przedstawienie tego wszystkiego czego inwestor oczekuje. Nie mamy
dowodu czy zostało to ostatecznie zniwelowane. Powiedział, że jeżeli będą jeszcze jakieś niedociągnięcia, to
w drugim etapie będzie to zrobione. Nie mniej jednak za tą pierwszą część, te półtora metra, tam zresztą widać
na miejscu i widać po terenie, że połowa tej roboty została wykonana i zgodnie z tym jak było wpisane w
umowie za pierwszą część wykonanych robót miał zapłacone tak jak Pan Skarbnik powiedział 80 000,00 zł.
Do drugiego etapu prac miał przystąpić na wiosnę. Na wiosnę zgłosił się do nas z propozycją żeby mu
przedłużyć termin realizacji do końca kwietnia. My zaproponowaliśmy, że nawet przedłużymy i do końca
maja czy do końca czerwca, bo żeby wykonać tą drugą część czyli przygotowanie podłoża, wysianie traw,
zabezpieczenie skarp itd. Żeby można było po wysianiu tychże traw sprawdzić czy ta trawa dobrze wschodzi,
czy jest dobrze zrobiony drenaż, że woda gdzieś tam nie stoi w jakiejś części boiska. Niemniej jednak
wykonawca powiedział, że on w zasadzie to nie jest już zainteresowany drugą częścią i nie chce robić drugiej
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tej części. Zgłosił nam to pisemnie, wpłynęło do nas takie pismo do urzędu, w związku z tym Pan Skarbnik
naliczył wykonawcy kary umowne za zerwanie umowy, czyli nie przystąpienie do drugiego etapu robót. Po
otrzymaniu noty obciążeniowej wykonawca mówi, że może on jednak będzie robił to, ale żebyśmy mu te kary
umowne anulowali. My na tą chwilę nie mamy podstaw by anulować ponieważ zerwał umowę. Były to takie
przepychanki, które trwały do końca bodajże czerwca jak nie dłużej. Przyjeżdżali tutaj prawnicy, którzy mieli
reprezentować tego wykonawcę. Raz jeden, raz drugi. Każdy z tych prawników wiedział, że gmina nie ma
podstaw by anulować notę obciążeniową ponieważ do chwili obecnej wykonawca nie przystąpił do drugiego
etapu zresztą oficjalnie złożył rezygnację z drugiej części realizacji inwestycji. Dlatego już wtedy Pan
Skarbnik naliczył odsetki, ponieważ mijał termin wpłaty tej kwoty-15 000,00zł czyli odsetki jeszcze karne od
tego, Nasza kancelaria prawna też się w tej kwestii wypowiedziała. My tu mogliśmy nawiązać tylko i
wyłącznie nową umowę, ponieważ tamta umowa została zerwana przez wykonawcę. Mijały kolejne miesiące.
Podjęliśmy po rozmowach i z kancelarią, rozmawialiśmy też z klubem Victoria, że nie będziemy tego ciągnąć
w nieskończoność, bo mija pierwsza rocznica że tak powiem podpisania umowy a nic się dalej nie dzieje,
Rozmawialiśmy z kolejnymi wykonawcami potencjalnymi, robiliśmy rozeznanie na rynku kto by mógł się
podjąć, tu jest o tyle trudna sytuacja, że nie każdy wykonawca chce przejmować drugi etap robót po kimś
innym. Ponieważ ostatecznie ponosi odpowiedzialność za całość. Wstępnie tutaj po tych całych rozmowach
doszliśmy do wstępnego jakiegoś takiego porozumienia z potencjalnym wykonawcą. I tutaj jak wcześniej
powiedziałam z rozmowami z innymi wykonawcami stwierdzili, że drugi etap, a więc zabezpieczenie skarp,
niwelata terenu, drenaż, następnie przygotowanie podłoża pod wysiew trawy, trawy takiej boiskowej,
specjalnej trawy, wykonanie- to jest w tej chwili nie wyobrażam sobie żeby to boisko było bez drugiego
wyjścia. Wykonanie wyjścia awaryjnego, ewakuacyjnego i wjazdu. Wiadomo teraz umocnienie tego wjazdu
od drogi powiatowej. Zamontowanie piłkochwytów. To wszystko wyceniono na 150 000,00 zł. To mówię tak
nawet rozmawiając z kilkoma wykonawcami, cena to jest jedna rzecz a druga ewentualne podjęcie się tych
prac. Stąd też zanim my jako Urząd podpiszemy z kimkolwiek umowę na wykonanie drugiego etapu musimy
zasięgnąć opinii Rady Gminy stąd też i poprosiliśmy przedstawicieli Victorii. Byli dwaj Panowie na spotkaniu
z komisją. Dzisiaj jest tylko Pan Wróbel jako przedstawiciel Victorii. Także jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś
pytania to bardzo prosimy. Przedstawiony jest przez tego potencjalnego wykonawcę projekt w jakim zakresie,
jakie urządzenia, jakie materiały byłyby zastosowane przy tym końcowym drugim etapie budowy boiska. No
i są to takie a nie inne kwoty czyli 152 000,00 zł. brutto.
- P. Witold Wąsik-Radny- Ja jeszcze jedno dopytam, bo nie lepiej Pani Wójt byłoby jakieś ofertowe. Po
prostu kilka firm startowało, bo wtedy można jak gdyby wybierać, bo takie rozmowy, no wiadomo może są
i dobre ale czasami tutaj już jak mówię, może…
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Nie zgodzę się z Panem, przepraszam bardzo, że się tak wyrażę, bo tak
my nawet tak jak powiedziałam rozmawiając z kilkoma potencjalnymi oferentami nie każdy znając też osobą
pierwszego wykonawcę chce wchodzić że tak powiem w ciąg dalszy tychże robót. Tego że tak powiem to
nawet prosiliśmy o to żeby ten drugi etap robót nam wykonał. I negocjowaliśmy też kwoty, bo pierwsza oferta
jaką nam przedstawił, to była 200 000,00 zł., nie 150 000,00zł.
- P. Witold Wąsik-Radny- Skoro Pani Wójt tak uważa ja mam tutaj akurat inne zdanie, no ale.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- No możemy mieć różne zdania.
- P. Witold Wąsik-Radny- Oczywiście,
- P. Jarosław Wróbel- wiceprezes GLKS Victoria Rybczewice- Wysoka Rado, w imieniu zarządu klubu
Victoria ja w tym momencie po pierwsze chcę wyrazić ubolewanie nad tym, że poprzedniego wykonawcę w
jakiś sposób to była nasza rekomendacja, ale tak jak i prezes Tomasz powtarzał na spotkaniu Komisji
naprawdę działaliśmy w dobrej wierze. Przedstawiciel poprzedniego wykonawcy, że tak powiem
zagwarantował nam i przekonał, że to boisko będzie pokazowe. Bo w jakiś sposób również sam cytował, że
nie do końca udała mu się inwestycja w Suchodołach i w tym rejonie chciał pokazać boisko jak on to określił
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wzorcowe, pokazowe. Początek tych rozmów, tych negocjacji, w których wspólnie oczywiście
uczestniczyliśmy, bo wiadomo inwestorem była gmina cały czas jak i teraz. Pamiętacie moje Państwo
wystąpienie jeszcze na pierwszej sesji, która była w siedzibie tymczasowej w Stryjnie, byliśmy święcie
przekonani, że jest to dobry wykonawca, że wywiąże się z tych planów, które obiecywał. Okazało się tak jak
się okazało z tego tytułu naprawdę głębokie ubolewanie. Szkoda, że tak to wyszło. W jakiś sposób i my swój
autorytet zarwaliśmy też i naraziliśmy na jakieś tam nieprzyjemności i trudne negocjacje i Panią Wójt i
Państwa jako Radnych. Oczywiście każdy w swoim życiu gdzieś tam spotykał się z różnymi ludźmi i nie
zawsze jakieś wstępne zobowiązania okazywały się sukcesem. Ja tylko mogę powiedzieć, że w tym roku nasz
klub ma siedemnastolecie swojego istnienia niedługo będziemy obchodzić okrągły dwudziestoletni jubileusz
no i jest to jakaś nasza w tej chwili największa porażka że tak powiem ta sytuacja z którą mamy do czynienia.
No mniej jednak my jako stowarzyszenie nie poddajemy się, staramy się rozwijać, w tym momencie mamy
zarejestrowanych 75 zawodników- 34 seniorów i 43 zawodników z grup młodzieżowych. Chcemy powoływać
następną grupę. W dobie tej pandemii teraz tego lockdown wierzcie mi Państwo dzieci i młodzież bardzo
chętnie się garnie do tego do tego aby w ogóle robić coś poza siedzenie przed tabletem i komputerem.
Atmosfera jest mimo wszystko bojowa, chociaż część zawodników i również my sami jesteśmy sfrustrowani,
bo wiadomo jest, że wszystkie teraz mecze rozgrywamy na wyjeździe, nie możemy bronić swojego boiska i
swojej trawy. Oczywiście ponosimy dużo większe koszty jako Victoria ponieważ nawet wynajęcie takiego
boiska zewnętrznego na jedną jednostkę treningową, to jest to kwota około 200,00 złotych, więc sami Państwo
widzicie, że wynająć boisko, zapłacić sędziom, dojazdy i to wszystko, to również jesteśmy, że tak powiem
już na styku, na skraju swoich możliwości finansowych. Dlatego biorąc pod uwagę obecną sytuację bardzo
prosimy państwa o to aby przychylnie się do tej nowej propozycji ustosunkować. Zależy nam na tym aby jak
najszybciej wrócić na to boisko, zwłaszcza że już teraz po nowym roku już trzy grupy wiekowe będą grały na
pełnowymiarowym boisku trawiastym. W zasadzie na orliku zostaje nam już jedna tylko grupa i zależy nam
na tym aby wrócić na swoje boisko i walczyć, że tak powiem o Victorię i dobre imię Gminy Rybczewice także
prosimy o pozytywne zaopiniowanie tych propozycji. Jeśli są jakieś pytania, to proszę.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Ja jeszcze może w kwestii kosztów. Tak jak Państwo widzicie. ZDW
zebrało u nas już te pobocza i wykonało rowy przy drodze wojewódzkiej. Po rozmowie z ZDW poprosiłam o
to żeby tą ziemię, którą pozyskuje się z tego zbioru poboczy i rowów żeby nam tutaj przywieźli żebyśmy mieli
jako podbudowę pod wysiew trawy. Wiadomo, że jeszcze do tego musi być przywieziony humus, że jeszcze
do tego musi być piasek. To wszystko musi być zmieszane niemniej jednak podejrzewam że ze czterdzieści
składów tutaj tej ziemi jest. Na początku zaczęli to wozić na boisko niemniej jednak tam troszeczkę było zbyt
mokro i zdecydowaliśmy żeby tutaj visa vi boiska składować tu na tym naszym placu, ponieważ jeśli jeszcze
by miała być dowieziona ziemia, to koszty byłyby dużo wyższe, ale tak jak powiedziałam po rozmowie z
dyrektorem i z wykonawcą przy zbiórce tych poboczy i robieniu tych rowów poprosiliśmy o tą ziemię. Jeden
skład przywiezienia takiej ziemi, to jest ok. 800,00 zł to byłyby też jeszcze dodatkowy koszt. Także szukamy
tutaj takich rozwiązań, gospodarczych rozwiązań tam gdzie się da. Natomiast jeżeli chodzi już o docelowe
wykonanie, przygotowanie tego boiska zgodnie z wymogami, no to już musi zrobić to fachowiec. Dziękuję.
- P. Marek Wac-Radny- Ja mam pytanie. Tutaj gmina prowadziła rozmowy z kilkoma wykonawcami z tego
co rozumiem, tak? I czy wpłynęła jakaś inna oferta? Czy jest tu dokumentacja z tego? Czy mieliśmy coś
przedstawione?
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Nie. To były tylko rozmowy. Po prostu inni wykonawcy, słuchajcie
Państwo trzeba sobie powiedzieć szczerze tak samo jak geodeta po geodecie nie chce pracować, tak samo jest
grupa ludzi, która się tym zajmuje i jeden drugiemu nie wchodzi w paradę. To jest na tej zasadzie. Niektórzy
wręcz po niektórych nie są zainteresowani. Akurat ten Pan, z którym tutaj rozmawialiśmy, który ewentualnie
mógłby podjąć drugi etap, to jest ten sam, który po tym samym wykonawcy poprawiał w gminie Fajsławice.
- P. Marek Wac-Radny- Można jeszcze?
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Proszę bardzo.
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- P. Marek Wac-Radny- Znaczy ja tutaj dla przejrzystości może tego wszystkiego ja bym się przychylał do
opinii kolegi Radnego o zapytanie ofertowe, to nic nas by to nie kosztowało a byśmy mieli bardziej przejrzyste
to. Być może byłyby inne korzystniejsze oferty.
- P. Witold Wąsik-Radny- Mogę dodać jeszcze Pani Wójt? Teraz tak wygląda, że my prosimy kogoś.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Tak, dokładnie. Tak to wygląda.
- P. Piotr Zając -Radny- To w tej sytuacji wnioskowałbym o zebranie komisji rewizyjnej w sprawie tego
boiska.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- I co komisja miałaby w tej kwestii?
- P. Piotr Zając -Radny- No przyjrzy się działaniom.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna. Ten wykonawca nie jest od nas.
On jest gdzieś z pod Rzeszowa i w tej chwili ma maszyny i cały sprzęt tutaj. Jeżeli to odciągamy w czasie,
nikt nam nie gwarantuje, że to on podejmie się drugiej części. Czy w ogóle się podejmie. My każdy dzień
zwłoki dlatego poprosiliśmy tutaj Państwa w miarę szybko, po rozmowach z tym, który przychylił się do
drugiego etapu robót żeby te roboty jak najszybciej mogły być kontynuowane a na wiosnę sfiniszowane. Nie
wiemy co się będzie działo za chwilę z pogodą i poddawanie tego pod… -ale to wasza decyzja, tylko mówię,
to wszystko przeciąga się nam w czasie i nie wiemy czy wtedy ten wykonawca w ogóle temat podejmie. Może
się to wiązać z tym, że nie znajdziemy drugiego, ale to wasza decyzja.
- P. Witold Wąsik- Radny- Ale Pani Wójt, na usprawiedliwienie- to działa na naszą korzyść jednak. Bo
warunki pogodowe, to wiadomo, jesień, zima, nie wiadomo jak będzie. Więc może tutaj pośpiechu nie ma
bardzo w tym momencie.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- To znaczy jest pośpiech z tego względu, że nawiezienie ziemi,
przygotowanie i wysianie teraz żeby to wszystko osiadło Panie Witku, oni jeszcze muszą zrobić drenaż. Muszą
zabezpieczyć pewne roboty. Drugi etap że tak powiem, pewne roboty potrzebują czasu żeby to wszystko
osiadło żeby można było na wiosnę już przygotować a na jesienie wejść na boisko. To tyle czasu wymaga.
Niestety. To nie jest tak jak wysianie czegoś tam na polu, tylko to jest przygotowanie właściwe podłoża pod
taflę boiska. I tu jeszcze wiąże się to z tym, że my dużo zwiększamy tą taflę boiska. Część mamy teraz na
nasypie, tu musi być ta niwelata, to zagęszczenie. Natomiast w tym pierwszym etapie, który zrobiła ta firma
poprzednia, to było tylko rozplantowanie, rozsunięcie. Nie ma tego zagęszczenia, nie ma zrobionego drenażu.
Natomiast jeżeli na tą chwilę będzie zrobiony drenaż, to chociażby po tym okresie zimowym, na wiosnę będzie
można sprawdzić czy ten drenaż jest zrobiony właściwie, ewentualnie dokonać jakieś korekty przed
ostatecznym już wysianiem i wykonaniem tego ostatecznego boiska. Ale to Państwa decyzja żeby nie było,
że ja coś tam chciałam a wy chcieliście lepiej, żeby nie było, że znów ktoś do mnie mailowo czy w inny
sposób kieruje pytania kiedy wreszcie coś będzie robione? Dlaczego nie jest zrobione? Powtarzam jeszcze raz
tego wykonawcę nie my wybraliśmy, nie my wskazaliśmy. Przychyliliśmy się, wierzyliśmy tak jak Victoria,
że będzie to uczciwy człowiek i wykona to należycie. Różne są sytuację, bywa tak, daliśmy szansę. Bywa
tak, że ktoś robi coś nienależycie, później chce się w jakiś sposób zrekompensować tak jak w przypadku tej
firmy, która w rozmowie z nami twierdziła, że już teraz będzie wzorcowa, super, hiper i wspaniale. Daliśmy
szansę. Okazało się, że zarówno Victoria jak i my tak samo cała Rada jaki moja osoba zostaliśmy troszeczkę
oszukani, a najgorsze jest to, że temat się przeciąga w czasie i już minął rok kiedy Victoria – o czym mówił
Pan Wróbel- Victoria nie ma swojego boiska, tuła się, o czym też niektórzy pisali jak to będzie tak trwać dalej
no to zawodnicy, słuchajcie Państwo jeśli ktoś ma zapał ćwiczy, to zawodnicy też mogą przejść do innych
klubów. To nie jest, że on na zawsze zostanie i okaże się, że za rok czy za dwa wykonamy boisko na które no
chyba sami będziemy chodzić i grać. To tyle. Ale to do Państwa decyzja należy.
- P. Marek Wac -Radny- My tutaj rozmawiamy praktycznie czy zapytanie ofertowe czy brak zapytania, to
my rozmawiamy o kwestii tygodnia czy dwóch raptem opóźnienia. To nie jakiś jest termin strasznie długi.
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- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- To jest to o czym powiedziałam
- P. Marek Wac –Radny- Kwestia dwóch tygodnia tak? Ale wtedy mamy pewność kto nam się zgłosił i
czego oczekujemy. A my teraz nawet nie wiemy czego oczekujemy.
- P. Marcin Kucharski- Pracownik UG do spraw zamówień publicznych –Aby zrobić zapytanie ofertowe
musimy mieć dokumentację projektową, którą musi zrobić projektant i za darmo tego nie zrobi.
- P. Marek Wac –Radny- Przy zapytaniu ofertowym jak w tej chwili dostaliśmy ofertę przykładowo
wykonawcy, to praktycznie jest to jednoznaczne z tym co chcemy wykonać.
- P. Marcin Kucharski- Pracownik UG do spraw zamówień publicznych – Nie, bo to byśmy robili z wolnej
ręki. A przy zapytaniu już wchodzimy w ustawę PZP lub regulamin zamówień publicznych. Musimy mieć
dokumentację projektową zrobioną przez uprawnionego projektanta, kosztorys oraz przedmiar. Potem
musimy ogłosić zapytanie ofertowe lub przetarg na roboty budowlane w zależności od wycenionego
kosztorysu. Minimum dwa tygodnie musi wisieć na bip, Potem musimy sprawdzić i ocenić ofertę, co też
zabierze czas.
- P. Marek Wac –Radny- Ale nie wiem to są dwa tygodnie, nie wiem. A ten wykonawca jakie w ogóle
inwestycje prowadził, czym on się zajmuje- ta firma?
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- W ogóle budową boisk. Słuchajcie Państwo tutaj mam opis techniczny,
przygotowaną taką dokumentację wstępną, projektową jak chcecie zobaczyć. Taka wstępna dokumentacja
techniczna. Projekt techniczny.
- P. Witold Wąsik- Radny- Ale tutaj jeżeli by była taka szczegółowa dokumentacja można wtedy wykonawcę
rozliczyć z każdego elementu czy to działa czy nie działa, a tutaj jest troszeczkę inaczej. Jest ogólny
wizerunek.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Nie Proszę Pana, jest cała dokumentacja techniczna.
- P. Mateusz Wawrzycki –Radny- Nie rozumiecie tego, bo nie przechodziliście tego. Do zapytania
ofertowego musisz zrobić całą dokumentację. Czy ci się podoba czy nie.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Cały proces tak jak przy zapytaniu .
- P. Witold Wąsik- Radny- Tutaj tak samo też musi ktoś to robić.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Wiecie, rynek na dzień dzisiejszy ceny zarówno usług jak i prac
budowlanych też z dnia na dzień rosną i ta oferta, którą mamy na dzień dzisiejszy niekoniecznie będzie ofertą
za kila dni. Nawet za kilka dni, nie mówiąc za miesiąc. Ale jeszcze raz- decyzja należy do Państwa.
- P. Jarosław Wróbel- wiceprezes GLKS Victoria Rybczewice- Ja jeszcze tak w uzupełnieniu chciałem
dodać, bo z innymi klubami oczywiście tu pracujemy i nie będę mówił, które boisko ale na terenie gminy
Trawniki jest kończona inwestycja w podobnym zakresie, niwelacja terenu i tam inwestycja wyszła ok
340 000,00 zł. Podobny zakres robót. Już pomijając to że teraz jest to dokładane, chodzi o boisko w
Oleśnikach, bo tam również się orientowaliśmy, nie znam szczegółów bo tutaj że tak powiem zostaliśmy
obok. Ale ta oferta, którą wstępnie zobaczyliśmy i wyposażenie i bardziej profesjonalne podejście do tego
wydaje się dobre i bardziej wiarygodne.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Chciałam jeszcze tylko dodać, że my do strategii województwa tam
gdzie zgłaszaliśmy i z LGD i przy współpracy ze Starostwem wpisaliśmy m.in. wpisywaliśmy też
zapotrzebowanie na doposażenie tego tak nazwaliśmy stadionu w miejsca dla widowni, dla kibiców jak i
wszystkie inne elementy żeby to już doposażyć perfekcyjnie cały ten stadion, który by mógł na przykład
służyć chociażby na jakieś uroczystości gminne, co się też praktykuje w innych gminach, że tego typu obiekty
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wykorzystuje się, zresztą u nas też rok rocznie odbywały się różnego rodzaju na różnym poziomie zawody
straży z terenu gminy czy nawet powiatu.
- P. Witold Wąsik- Radny- Tutaj nikt nie protestuje przed boiskiem. Trzeba właśnie wykonać, tylko ustalamy
jakiś konsensus, żeby to jakoś to w sumie wyglądało tak ogólnie mówiąc.
- P. Marcin Flor- Radny- Ja bym chciał zgłosić żeby to jednak było przez zapytanie ofertowe.
- P. Marcin Kucharski- Pracownik UG do spraw zamówień publicznych - Teraz musimy znaleźć
projektanta, który nam wykona dokumentację.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Za dokumentację musimy zapłacić.
- P. Marcin Flor- Radny- No ale wtedy dla nas… Bo nam się to troszeczkę jednak nie podoba.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Jak my będziemy rozpatrywali sprawę czy nam się
podoba czy nie podoba i wydawali pieniądze, to też chyba bez sensu.
- P. Witold Wąsik- Radny- Ja uważam, że dokumentacja jest potrzebna.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy - Na dzień dzisiejszy mamy dokumentację, którą przedstawił ten
wykonawca.
- P. Witold Wąsik- Radny- Pobieżnie widziałem, to jest taka ogólna.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Nie jest ogólna, jest szczegółowo opisane. Nie możemy wykorzystać
czyjejś dokumentacji, Panie Marku. Bo Pan Marek mówi, żebyśmy wykorzystali tą dokumentację. Nie
możemy. Musimy wtedy- tak jak powiedział Pan Marcin- znaleźć projektanta, który zrobi nam dokumentację
projektową. Za tą dokumentację musimy zapłacić i dołączyć do zapytania ofertowego przy ogłoszeniu i
szukaniu wykonawcy.
- P. Witold Wąsik- Radny- No i myślę, że to prawidłowe działanie.
- P. Marek Wac –Radny- Jakie koszty są takiej dokumentacji?
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- No nie wiemy.
- P. Marek Wac –Radny- Przecież robiliśmy coś podobne.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Akurat na boisko nie robiliśmy. Panie Marku nie można porównywać
dokumentacji jednego rodzaju z inną. To jest zupełnie inna branża, zupełnie inna jest ilość osób na rynku,
która się tym zajmuje. Jeżeli chodzi chociażby o wykonawstwo boisk, to też tutaj jest określona liczba osób,
firm, które się tym zajmują. To tak samo jak budową dróg, nikt od budowy bloków nie będzie robił drogi i
odwrotnie. Tu muszą być branżyści z danej branży. Muszą mieć uprawnienia do robienia tego typu
dokumentacji. Nie mówię, że nie, ale trudno mi powiedzieć o jakich pieniążkach mówimy. Natomiast ta firma
ma swojego projektanta, przedstawiła ofertę. Taki właśnie projekt techniczny z opisem co i jak widzi tutaj, z
jakich materiałów itd. Przedstawiła nam ofertę za jakie ewentualnie pieniążki może to zrobić i to już mamy
wszystko jeżeli chodzi o wybranie-jak tutaj Pan Marcin powiedział z wolnej ręki, ponieważ ta kwota tak jak
powiedział wcześniej Pan Skarbnik jest kwotą poniżej tych zapytań i przetargów, także możemy tego typu
działanie podjąć.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Czy Państwo Radni mają jeszcze pytania? Jeżeli nie ma
pytań, to przystępujemy do głosowania. Przepraszam bardzo jeszcze proszę Przewodniczącego o opinie
Komisji.
- P. Marek Wac –Przewodniczący Komisji Budżetowej- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. Dziękuję.
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- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z
Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Paweł Andrzej Bochyński,
Aleksandra Jarymek,
Lech Stanisław Miściur,
Bogdan Andrzej Skorek,
Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak,
Mateusz Piotr Wawrzycki,
Sławomir Jan Wiącek,
Piotr Józef Zając
PRZECIW (2)
Marcin Flor,
Marek Bogusław Wac
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Dominik Janusz Mańka,
Witold Henryk Wąsik
NIEOBECNI (2)
Magdalena Figura Wrona,
Anna Suszek
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 9
Radnych. 2 przeciw, 2 wstrzymujących się, 2 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Przystępujemy do punktu następnego, czyli do punktu
siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. I tutaj Pani Wójt.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy - Szanowni Państwo tak jak pamiętacie rok temu może już troszkę
więcej przejęliśmy wspólnotę w Częstoborowicach, geodeta wyznaczył nam na tejże wspólnocie działkę, na
której chcemy posadowić drogę gminną. Cała ta procedura już została wykonana. Kolejnym etapem to jest
przekazanie tego do Wojewody i nadanie numeru przez Wojewodę, numeru drogi gminnej. Jeżeli chcecie
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Państwo to tu mamy całą tą dokumentację, która w tej chwili będzie przesłana do Wojewody o nadanie numeru
drodze gminnej, abyśmy mogli wnioskować później, czy po prostu sami już wykonywać całą dokumentację
projektową na wykonanie tej drogi. W dużej części ta droga przebiega przez wąwóz, czyli tutaj moglibyśmy
z dotacji wąwozowej skorzystać. To jest bardzo korzystne. Tam jest do 90% dofinansowania. Można
skorzystać. I tego dotyczy ta uchwała. Dziękuję bardzo.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Dziękuję bardzo. Czy Radni mają pytania? Jeżeli nie
ma bardzo proszę Przewodniczącego Komisji o opinię.
- P. Marek Wac –Przewodniczący Komisji Budżetowej- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. Dziękuję.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z
Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Wyniki głosowania
ZA: 13,
PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński,
Marcin Flor,
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
NIEOBECNI (2)
Magdalena Figura Wrona,
Anna Suszek
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy –Za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 13
Radnych. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
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8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice
w roku szkolnym 2019/2020.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Przystępujemy do następnego punktu. To jest
przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rybczewice w roku szkolnym
2019/2020. Pani Wójt.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy - Jeżeli chodzi o informację o stanie realizacji zadań oświatowych
dostaliście Państwo w materiałach. Tam macie opisane ile oddziałów, jakie zadania w zakresie oświaty były
realizowane w roku szkolnym 2019/2020. Dziękuję.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Czy mają Państwo pytania? Jeżeli nie ma
przystępujemy do głosownia. Nie ma głosowania, to informacja tylko. Przepraszam bardzo.

9. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – 9 punkt. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy
oświadczeń majątkowych. Pani Wójt.
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy - Jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, to tutaj też Państwo mieliście
informację w materiałach. Jeżeli chodzi właśnie o oświadczenia majątkowe na poziomie Rady Gminy, to te
dokumenty są analizowane i poprawki nanoszone na poziomie gminnym, natomiast jeżeli chodzi o
Przewodniczącego i Kierowników jednostek administracyjnych te analizy dokonywane są na poziomie
wojewódzkim.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Czy mają Państwo pytania? Przy informacji nie
głosujemy.

10. Wolne wnioski.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Przystępujemy do punktu 10 -wolne wnioski. Proszę
bardzo Państwo Radni pytają. Proszę bardzo Pan Skorek.
- P. Bogdan Skorek – Radny- Pani Wójt ja pytanie mam odnośnie naszego wąwozu. Nic nie wiadomo czy
dostał jakieś dofinansowanie? Czy na razie jeszcze nie? Ten w Pilaszkowicach?
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Tak jak mówiłam niejednokrotnie, mamy w dalszym ciągu rok 2020.
Środki, które są na utwardzanie dna wąwozu czy środki, które były przekazywane na tzw. Powodziowe drogi,
te środki w roku 2020 zostały wstrzymane i nie są w 2020 przekazywane. Widzimy co się dzieje w dalszym
ciągu w kraju, jaka jest sytuacja finansowa, jakie są koszty związane z walką z pandemią. Tworzone są
jednoimienne szpitale i miejsca dla chorych, dlatego na pewno w tym roku żadne środki w tym kierunku nie
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będą przyznane. Natomiast jedyne co wiemy n a pewno, to będzie realizacja tych trzech dróg, na które środki
już zostały przyznane. Jesteśmy po przetargach i one na pewno będą realizowane. Jeżeli pogoda pozwoli, to
może któryś z wykonawców wejdzie wcześniej jeszcze w tym roku na realizację. Natomiast jeżeli chodzi o
wnioski, które składaliśmy na budowę, chociażby z funduszu dróg samorządowych, tutaj mówi się, że jeszcze
w tym roku listy mogą się pojawić, a złożonych mamy 11 dróg. Kilka dróg mamy także, składamy do różnych
form dofinansowania, gdzie się uda, to nasze szczęście. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli chodzi o te środki
na powodziowe i wąwozowe, to miejmy nadzieję, że w przyszłym roku się poprawi sytuacja i środki na to
będą. A na pewno dostaniemy tylko w przypadku kiedy te środki będą w zasięgu województwa. Dziękuję.
- P. Witold Wąsik- Radny- Pani Wójt ponawiam pytanie- co z powiatowymi drogami?
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Jeżeli chodzi o powiatowe, to pytanie do powiatu, Panie Witku. Jeżeli
chodzi o powiatowe, to niestety pytanie do powiatu, w dalszym ciągu nic się w temacie nie dzieje, poza jedną
rzeczą niekoniecznie dla nas pozytywną. To to, że powiat chce nam przekazać i nawet do Wojewody już
wystąpił i za chwilę będzie już ostateczna decyzja-fragment drogi na Zygmuntów. Sami nie realizują
remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy, tylko niestety chcą nam przekazać te drogi żebyśmy
my sobie sami wyremontowali. My naprawdę mamy co robić jeżeli chodzi o drogi gminne. Zresztą Pan Radny
przed chwilą pytał o jedną z takich dróg. Trzy będą za chwilę. Do realizacji tych dróg też musimy dołożyć.
Mamy bardzo wiele dróg swoich, które musimy zrobić żeby ludziom żyło się lepiej. Natomiast jeżeli chodzi
o powiatowe my podtrzymujemy i to napisaliśmy w naszych pismach, że my oczywiście będziemy
partycypować w kosztach, jeżeli powiat przystąpi do remontu dróg, a nawet robienia nowych nawierzchni, bo
tutaj w zasadzie na tą chwilę nie ma co remontować.
- P. Piotr Zając- Radny - Który odcinek drogi na Zygmuntów?
- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Tutaj przy tym chmielniku. Tutaj odcinek jak wjeżdżamy na górę.
Chociaż my tłumaczyliśmy, że to jest nieuzasadnione ponieważ wtedy my fragment drogi powiatowej i co?
Będzie powiatowa, gminna i dalej znów powiatowa. Podejrzewam, że kroki są ku temu żeby przekazaliśmy
wam tyle, to przekażemy wam kolejny i kolejny fragment. Także to troszeczkę nie tego byśmy się spodziewali
w ramach współpracy i dbałości o drogi powiatowe, bo tak jak powiedziałam wcześniej- my chcemy
partycypować w kosztach, ale na pewno nie udźwigniemy ciężaru wybudowania czy wyremontowania drogi
powiatowej z własnych środków. Jest to po prostu niemożliwe. To samo jeżeli chodzi o wojewódzką, tutaj mi
Pan wiceprzewodniczący podpowiada, tak jak pamiętacie Państwo pisaliśmy my jako gmina niejednokrotnie
pisma, chociażby po naszych pismach było teraz to zbieranie tych poboczy kolejnego odcinka, bo jak
pamiętacie w 2016 to było, czy w 2017 w Wygnanowicach, później były odcinki przy drodze wyrównywanie
i zbieranie poboczy i rowy w Stryjnie, a w tym roku w Rybczewicach. Także my tu cały czas monitujemy o
poprawę nawierzchni, o zbieranie tych poboczy, o udrażnianie rowów, tutaj też była inicjatywa, tutaj też
Państwo wiecie ze strony mieszkańców, m.in. Pan Radny Skorek się tutaj zaangażował. Dziękujemy bardzo
za takie też gospodarskie podejście do tematu, że nie szukamy spychologii, że może ten, może tamten, tylko
wspólnie chcemy, prosimy o tu by i Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich i województwo
zajęło się tą drogą. Tutaj Pan Bogdan przynosił mi odpowiedź jaką otrzymał od Wojewody i od nadzoru
budowlanego, że jest to przesunięte, przekazane są dokumenty do tych instytucji, które się tym mają zająć i
żeby tą inwestycję uwzględnić w najbliższych planach jeżeli nie na rok 2021, to być może 2022 bądź 23.
Natomiast w harmonogramach na dzień dzisiejszy ostatnio ta droga 837 była do realizacji w roku 2030. Być
może wspólnymi siłami, po petycji napisanej przez grupę inicjatywną poparte naszymi wcześniejszymi
pismami i tutaj dołączyliśmy się również do tego być może uda się szybciej ten temat zrealizować. Jeszcze
raz dziękuję bardzo.
- P. Marek Wac- Radny- Tutaj zrozumiałem, że z drogami powiatowymi, jeżeli powiat miałby możliwość
robienia tych dróg powiatowych, to nasza deklaracja jest, że będziemy uczestniczyć w tym i będziemy
partycypować w środkach tak jak Pan i powiedziała, tak?
str. 16

- P. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy- Tak, ale to były pisma, które były niejednokrotnie wysyłane.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy –Czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś pytania?

11. Zamknięcie sesji.
- P. Lech Miściur- Przewodniczący Rady Gminy – Jeżeli nie ma to szczęśliwie dobrnęliśmy do punktu 11zamknięcie sesji. Dziękuję Państwu za przybycie, za udział w sesji. Dziękuję. Sesję uważam za zamkniętą.

Sesja zakończyła się o godz. 11.10.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice
Lech Miściur

Przygotował(a): Karolina Foc
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