Rada Gminy Rybczewice
Rada Gminy

Protokół nr XVIII
Z XVIII Sesji Rady Gminy Rybczewice odbytej w dniu 27 listopada 2020 r.
Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres
archiwalny określony w przepisach Urzędu tj. 6 lat od daty nagrania.
Sesja zdalna , obrady rozpoczęto 27 listopada 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:45
tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych.
Obecni:
1. Paweł Andrzej Bochyński
2. Magdalena Figura Wrona
3. Marcin Flor
4. Aleksandra Jarymek
5. Dominik Janusz Mańka
6. Lech Stanisław Miściur
7. Bogdan Andrzej Skorek
8. Anna Suszek
9. Małgorzata Stanisława Suszek
10. Józef Grzegorz Szymaniak
11. Marek Bogusław Wac
12. Mateusz Piotr Wawrzycki
13. Witold Henryk Wąsik
14. Sławomir Jan Wiącek
15. Piotr Józef Zając
1. Otwarcie sesji.
p. Lech Miściur – przewodniczący Rady Gminy czy wszyscy radni maja połączenie , jeżeli
tak to wyłączamy transmisję i otwieram osiemnastą sesję Rady Gminy Rybczewice która
odbywa się zdalnie . Witam panią Wójt- Elżbietę Masicz , panią Renatę Trała - Sekretarza
Gminy ,pana Skarbnika Gminy -Józefa Smarzaka . Witam państwa radnych.
Stwierdzam ,że na 15 radnych obecnych na sesji jest 12 co stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 2 porządku obrad -przyjęcie proponowanego
porządku obrad. Proponuję następujący porządek obrad .
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2021 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do
obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.
11. Wolne wnioski .
12. Zamknięcie sesji.
Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad. Nie widzę uwag
zatem przystępujemy do głosowania .Kto z państwa radnych jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad .
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Paweł Andrzej Bochyński, 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, Sławomir Jan Wiącek
NIEOBECNI (3)
Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych ,za przyjęciem
proponowanego porządku obrad głosowało 12 radnych , nikt nie głosował przeciw , nikt nie
wstrzymał się od głosowania . Stwierdzam , że porządek obrad został przyjęty.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 3 porządku obrad -przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji, protokół został dla państwa radnych włożony do wglądu , znajduje się
również na stronach internetowych . Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołu z
poprzedniej sesji , nie widzę , jeżeli nie ma uwag to proponuje abyśmy przystąpili do
głosowania i zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji. Kto z państwa radnych jest za
przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław
Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Suszek
NIEOBECNI (3)
Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur - stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych , za przyjęciem
protokołu z poprzedniej sesji głosowało 11 radnych , nikt nie głosował przeciw , 1 radny
wstrzymał się od głosowania . Stwierdzam , że protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 4 porządku obrad- sprawozdanie wójta z
działalności gminy -proszę panią wójt o przedstawienie sprawozdania.
p. Elżbieta Masicz- witam wszystkich państwa bardzo serdecznie . Co od ostatniej sesji czyli
od 29 października 2020r.robiliśmy , czym zajmowaliśmy się i jakie działania
podejmowaliśmy :
- 2 listopada byłam ma pożegnaniu Komendanta PSP w Świdniku w związku ze zmianą
pracy ,
- zakończyliśmy prace nad niektórymi projektami , a mianowicie nad termomodernizacją
budynku ośrodka zdrowia i częściowo odebraliśmy prace na parku w Rybczewicach ,
- podpisaliśmy umowę z nowym wykonawcą na boisko i wykonawca już rozpoczął prace na
boisku,
- informacja dla wszystkich państwa i mieszkańców przeszliśmy jako urząd na pracę w
systemie rotacyjnym zmianowym ze względu na znaczy wzrost zachorowań na COVID.
Część pracowników pracuje zdalnie ,cześć na miejscu i odwrotnie.
– 9 i 10 listopada wzięliśmy udział z akcji organizowanej przez ARIMR dotyczącej
pomocy producentom kwiatów i odebraliśmy od dwóch producentów chryzantemy które
umieściliśmy na terenie gminy Rybczewice , przed urzędem na przystankach ,przy
kapliczkach i przy krzyżach . Te chryzantemy za kilka dni będą do rozebrania i do dyspozycji
mieszkańców. Jest to akcja bez kosztowa. Chryzantemy zostały umieszczone na
cmentarzach i przy pomnikach i zostały zapalone znicze z okazji 11 listopada. Wiemy ,że
obchody tego święta w tym roku były w okrojonym zakresie.
-ogłoszony został w ostatnim czasie nabór na dwa stanowiska w urzędzie gminy a
mianowicie na stanowisko ds. promocji i odpadów i stanowisko budownictwa i gospodarki
przestrzennej . Jeżeli chodzi o stanowisko promocji i odpadów to tutaj mieliśmy pięciu
kandydatów . Wyłoniona została kandydatura pani Moniki Król. Jeżeli chodzi o drugie
stanowisko budownictwo i gospodarka przestrzenna mieliśmy czterech kandydatów i po
rozmowie kwalifikacyjnej wybrana została kandydatura pana Grzegorza Zalewskiego. Jeżeli
chodzi o sprawy bieżące to są one realizowane, przyjmowani są wszyscy interesanci w Sali
na dole . Sprawy załatwiane są systematycznie bez przestojów. Obecnie otrzymaliśmy
dofinansowanie do kolejnego projektu czyli oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Wymiana obejmuj wymianę lamp na lampy ledowe.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 5 porządku obrad -interpelacje i zapytania
radnych . Czy ktoś z radnych ma pytania do pani wójt nie widzę .
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2021rok.
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 6 porządku obrad -podjęcie uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021rok
proszę pana skarbnika o zapoznanie nas z projektem uchwały.
p. Józef Smarzak -jeśli chodzi o propozycje dotyczącą obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021r to propozycja jest następująca ,
proponuje się obniżyć cenę żyta do podatku z kwoty 58.55 zł do kwoty 52 złotych za jeden
kwintal jest to stawka identyczna jaka obowiązywała w roku bieżącym .
p. Lech Miściur -dziękuje panu skarbnikowi i proszę przewodniczącego komisji o opinię.
p. Marek Wac- komisja na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020r . pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała projekt uchwały .
p. Lech Miściur - zapraszam do dyskusji nad projektem uchwały , nie ma uwag do projektu
uchwały a zatem przystępujemy do głosowania kto z państwa radnych jest z przyjęciem
proponowanej uchwały, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2021rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Paweł Andrzej Bochyński, 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, Sławomir Jan Wiącek
NIEOBECNI (3)
Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur - stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych ,za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych , nikt nie głosował przeciw , nikt nie wstrzymał się od
głosowania . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawki podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na 2021 rok.
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 7 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawki podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na 2021 rok. proszę pana
skarbnika o przedstawienie projektu uchwały.
p. Józef Smarzak – jeśli chodzi o propozycje stawek podatku od nieruchomości to również
są one proponowane w wysokości obowiązującej w roku bieżącym i tak jeśli chodzi o grunty
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to jest 67 groszy z 1m2 , stawka pod
wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych 3.36 zł od 1 ha powierzchni , od gruntów pozostałych 0,35 zł od 1m2
powierzchni i od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji to jest stawka 2,21 zł od
1m2 .
Stawki od budynków lub ich części :
- mieszkalnych -0,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej ,
- związanych z prowadzeniem działalności 16,73 zł od 1m2
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym -7,83 zł od 1m2 ,
-związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 3,41 zł od 1m2 ,
-pozostałych budynków 5,64 zł od 1m2 , natomiast od budowli to jest 2 % wartości .
p. Lech Miściur - dziękuję panu skarbnikowi i poproszę przewodniczącego komisji o opinię .
p. Marek Wac - komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .
p. Lech Miściur -czy państwo radni mają pytania , nie widzę a zatem przystępujemy do
głosowania kto z państwa radnych jest z przyjęciem proponowanej uchwały, kto jest
przeciw , kto się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawki podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Paweł Andrzej Bochyński, 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, Sławomir Jan Wiącek
NIEOBECNI (3)
Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych ,za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych , nikt nie głosował przeciw , nikt nie wstrzymał się od
głosowania . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2021.
p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 8 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
gminy Rybczewice na rok 2021. proszę pana skarbnika o przedstawienie proponowanej
uchwały.
p. Józef Smarzak -jeżeli chodzi o proponowane stawki podatku od środków transportowych
na rok 2021 tu również są zaproponowane w wysokości stawek obowiązujących w roku
bieżącym . I tak :
- samochody ciężarowe od 3,5 tony do 5, 5 tony włącznie 760 złotych ,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -1.270 złotych ,
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.530 złotych ,
- samochody ciężarowe o masie całkowitej równiej lub wyższej 12 ton stawki znajdują się w
załączniku nr 1 do uchwały jest ich bardzo dużo,
-od ciągnika siodłowego lub balastowego od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.780 złotych ,
- od ciągnika siodłowego lub balastowego równej lub wyższej 12 ton stawki są określone w
załączniku nr 2 do uchwały ,
-przyczepy i naczepy od 7 ton do 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego to jest 1.530 złotych ,
-przyczepy i naczepy o masie równej lub wyższej 12 ton są określone w załączniku nr 3 do
uchwały ,
-jeżeli chodzi o autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy to mniejszej niż 22 miejsca 1.800 złotych , równiej lub większej niż 22 miejsca
2.280 złotych .
p. Lech Miściur dziękuję bardzo panu skarbnikowi -proszę przewodniczącego komisji o
opinię.
p. Marek Wac -komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .
p. Lech Miściur -czy ktoś z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały, jeżeli nie
ma pytań to przystępujemy do z państwa radnych jest z przyjęciem proponowanej uchwały ,
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 2021.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Paweł Andrzej Bochyński, 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, Sławomir Jan Wiącek
NIEOBECNI (3)
Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek, Piotr Józef Zając

p. Lech Miściur - stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych ,za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych , nikt nie głosował przeciw , nikt nie wstrzymał się od
głosowania . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta jednogłośnie .
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej
do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 9 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na
2021 rok. proszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały.
p. Józef Smarzak - jeśli chodzi o proponowane obniżeni ceny drewna przyjmowanej do
obliczenia podatku leśnego na 2021rok to propozycja jest aby obniżyć tą kwotę z kwoty
196,84 zł za 1m3 do kwoty 196,80 za 1m 3.
p. Lech Miściur -dziękuje panu skarbnikowi , proszę przewodniczącego komisji o opinię.
p. Marek Wac- komisja opowiedziała się za niepodejmowaniem tej uchwały, wtedy będą
obowiązywać stawki górne.
p. Lech Miściur - nie ma więcej uwag do projektu uchwały a zatem przystępujemy do
głosowania za projektem uchwały ,kto z państwa radnych jest z przyjęciem projektu
uchwały , kto jest przeciw , a kto się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do
obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (7)
Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur,
Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak
PRZECIW (3)
Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Aleksandra Jarymek, Sławomir Jan Wiącek
NIEOBECNI (3)
Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych ,za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych , nikt nie głosował przeciw , nikt nie wstrzymał się od
głosowania . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta jednogłośnie .
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 10 porządku obrad - podjęcie uchwały w
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2021. proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały.
p. Renata Trała -program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest podstawą do
ogłoszenia konkursu i powierzenia zadań z zakresu pożytku publicznego . W programie na
2021 rok za priorytetowe dla gminy uznajmy zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży , działania w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym . W 2021 roku planujemy przeznaczyć dla organizacji pozarządowych kwotę 60
tysięcy złotych .
p. Lech Miściur – dziękuję pani sekretarz , proszę przewodniczącego komisji o opinię.
p. Marek Wac -komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .
p. Lech Miściur -czy są pytania do projektu uchwały, nie widzę a zatem przystępujemy do z
państwa radnych jest z przyjęciem projektu uchwały.
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 2021.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek
Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Witold Henryk Wąsik
NIEOBECNI (3)
Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych ,za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych , nikt nie głosował przeciw , nikt nie wstrzymał się od
głosowania . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta jednogłośnie .
11. Wolne wnioski .
P. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 11 porządku obrad wolne wnioski , proszę
państwa radnych o zgłaszanie się z zapytaniami jeżeli takowe są .
p. Elżbieta Masicz - wójt gminy być może wcześniej wspominałam państwu ,oficjalnie
wpłynęło pismo od pani która posiada działkę przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Rybczewicach .Jest to działka która przylega do orlika i tutaj pani jest zainteresowana
sprzedażą tej działki . Teraz jest propozycja o przedyskutowanie tej propozycji , możemy
dziś ,możemy to odłożyć do kolejnej sesji. Na tej działce moglibyśmy zrobić boisko
lekkoatletyczne na potrzeby szkoły. Poddaję ten temat pod dyskusję . Ja wynika ze

złożonego pisma jest to działka o powierzchni 0,57 ha i pani proponuje cenę 35 tysięcy
złotych .
p. Józef Szymaniak -czy to jest działka niżej boiska , z czy z boku boiska , drugie pytanie to
bliższe informacje o zatrudnionym panu.
p. Elżbieta Masicz - tak jak powiedziałam jest to działka równolegle przylegająca do orlika do
całej długości naszej działki na której znajduje się zespół szkół ,od strony rzeki . Do
obejrzenia mapi zapraszam do urzędu , możemy przesłać mapkę ,można też zobaczyć mapkę
na geoportalu jest to działka nr 785/36 .Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące osoby
która została przyjęta do pracy i zaopiniowana pozytywnie przez komisję oceniającą przy
naborze na stanowisko. Jest to pan który mieszka w gminie Piaski w Giełczwi w tej chwili
nie pracuj, wcześniej pracował , ale nie wiem czy jestem upoważniona do udzielania takich
informacji . Pan ten spełniał wymagania i został oceniony najwyżej spośród czterech osób
które przystąpiły do konkursu. Z racji RODO pewnych informacji nie możemy udzielać .
p. Marcin Flor – pani wójt chciałbym zapytać jak wyglądają rozmowy jeżeli chodzi o pałac w
Stryjnie.
p. Elżbieta Masicz- jeżeli chodzi o sprawę dworu to w dalszym ciągu prawnicy rozmawiają ,
rozmowy się przeciągają ze względu na sytuację pandemiczną
p. Lech Miściur -nie widzę więcej pytań przechodzimy do następnego punktu porządku .
12. Zamknięcie sesji.
p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 12 porządku obrad – zamknięcie sesji.
Stwierdzam ,że porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy został wyczerpany. Zamykam
obrady osiemnastej sesji Rady Gminy w Rybczewicach .
.
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