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Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXVII/2021 

                                          Z  XXVII Sesja w dniu 30 grudnia 2021r. 

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres 

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

Obrady rozpoczęto 30 grudnia 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:28 tego samego 

dnia.                                                                                                                                                              

W posiedzeniu wzięło udział 14 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. Piotr Zając  -witam wszystkich bardzo serdecznie panią  Wójt  , panią  Sekretarz , pana 

Skarbnika  wszystkich radnych i pracowników obsługujących sesję . Otwieram XXVII Sesję 

Rady Gminy Rybczewice  i proszę o potwierdzenie obecności . Na 15  radnych  obecnych jest 

14  ,nieobecny jest 1 radny . Mamy quorum  co stwierdza  prawomocność podejmowanych 

uchwał. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad . 

p. Piotr Zając następny punkt mamy przyjęcie proponowanego  porządku  obrad, 

proponowany 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 uchwalenia budżetu gminy na  rok 2022.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

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

Wniosków i Petycji.                                                                                                                                         

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody na 
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terenie Gminy Rybczewice " i przekazania go do zaopiniowania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu "Senior+ " 

12. Wolne wnioski. 

13.Zamkniecie sesji. 

p. Piotr  Zając  czy ktoś z państwa  radnych  wnosi  o jakieś zmiany w porządku obrad   

proszę   bardzo pani sekretarz.                                                                                                                     

p. Renata Trała proszę o wprowadzenie do porządku  obrad 3 projektów , 1 w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, 2 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ,oraz w schronisku dla 

osób bezdomnych z  usługami opiekuńczymi ,oraz 3 projekt w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Rybczewice, a gminą  Fajsławice. 

p. Piotr Zając dziękuję   bardzo , kto jest za przyjęciem proponowanych  zmian  proszę bardzo 

głosujemy . 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie zmian do porządku obrad .  

 

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 zmian do porządku obrad  było 14 radnych ,głosów 

wstrzymujących  się 0 i przeciwnych 0 . Stwierdzam ,że proponowane zmiany zostały  

przyjęte. Teraz będziemy głosowali  za  przyjęciem całego   porządku obrad po zmianach.   

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad . 

 

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 całego porządku obrad głosowało 14 radnych ,przeciwnych 

głosów 0 , wstrzymujących się 0.  

Porządek  obrad po zmianach 

1. Otwarcie sesji. 
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2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad . 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

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

Wniosków i Petycji.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu 

dostarczania wody na terenie Gminy Rybczewice " i przekazania go do zaopiniowania . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu "Senior+ ".                                                                                  

12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia .                                                      

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice.                         

14. Wolne wnioski. 

15.Zamkniecie posiedzenia. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy  przyjęcie  protokołu z poprzedniej  sesji, czy są jakieś 

pytania odnośnie protokołu z poprzedniej sesji, czy ktoś z państwa radnych  ma jakieś pytania 

proszę bardzo radny Flor.                                                                                                                                                

p. Marcin Flor  ja bym chciał powiedzieć ,że  wielu radnych  miało problemy z otwarciem 

pliku protokołu i tak się   zastanawiam  ,czy w chwili obecnej powinniśmy ten protokół 

przyjąć ze względów technicznych ,problemów technicznych .                                                                             

p. Piotr Zając proszę bardzo udzielam pani wójt głosu .                                                                                                            

p. Elżbieta Masicz   szanowni  państwo zawsze mogą się problemy techniczne zjawić dlatego 

też  bardzo prosimy o kontakt z panem informatykiem w takim przypadku , bo trudno  nam 

stwierdzić czy ktoś ma dostęp  w ogóle do jakich  kolwiek  danych , mogą być problemy na 

łączach ,czy problemy z tabletem dlatego też  prosimy żeby w takim przypadku  kontaktować 

się z nami . Ja tutaj nie  ingeruje w temat przyjęcia ,czy nie przyjęcia głosowania tylko tak 

ogólnie z problemami związanymi z łącznością , dziękuje .                                                                                                                                      

p. Piotr Zając dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi ,proszę 

pan radny Wąsik.                                                                                                                                                                                    

p. Witold Wąsik w tej sytuacji jeżeli nie można odczytać bo są  problemy tutaj wszyscy  

próbowaliśmy i nie można było  odczytać  to może  przełożyć głosowanie na inną sesję gdyż 

nie wiemy za czym głosujemy, jeże nie można odtworzyć .                                                                              

p. Marek  Wac może ogłosić przerwę aby każdy  mógł się  zapoznać.                                                                                  

p. Piotr Zając ogłaszam 10 minutowa przerwę  aby radni mogli się zapoznać z protokołem z 

poprzedniej sesji.                                                                                                                                                      

p. Piotr Zając  po przerwie wznawiam obrady wracamy do puntu 3 przyjęcie protokołu z 

poprzedniej sesji Rady Gminy  myślę ,że wszyscy radni się zapoznali  z protokołem  i 

otwieram głosowanie.            

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

 

Wyniki głosowania 

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



4 
 

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  zamykam głosowanie , za przyjęciem   protokołu z poprzedniej sesji  

głosowało 14 radnych  , 0 wstrzymujących i brak głosu  0 czyli przeciwnego.   

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

p. Piotr Zając następny jest punkt 4   sprawozdanie Wójta  z działalności Gminy bardzo  

proszę panią wójt, udzielam   pani wójt głosu.                                                                                                                                                  

p. Elżbieta Masicz –dziękuję bardzo witam bardzo serdecznie przewodniczących , państwa 

radnych , państwa sołtysów i wszystkich  państwa którzy mają przyjemność  uczestniczyć w 

sesji za pomoce mediów . Szanowni państwo czym się zajmowaliśmy się jako urząd od 

ostatniej sesji w dniu 13 grudnia . Skończyliśmy instalacje OZE , zainstalowanych zostało i 

odebrano 52 instalacje  ogniwa fotowoltaiczne . Z oszczędności jakie mieliśmy przy realizacji 

tego projektu jeszcze wykonaliśmy 14 kilowatów instalacji fotowoltaicznych na urzędzie 

gminy , ponieważ  po  roku czasu urzędu stwierdziliśmy, że za mało jest jednak instalacji  ,za 

mała jest wydajność i  , a Urząd Marszałkowski dał nam możliwość wykorzystania właśnie  

tych oszczędności i zainstalowania kolejnych instalacji na  urzędzie gminy. W ramach 

realizacji  i współpracy  Z LGD   Dolina Giełczwi  rozpoczęła  się realizacja projektu punkt 

aktywnego wypoczynku w miejscowości  Rybczewice Drugie .W ramach tego projektu 

utworzony zostanie sklejki park wi za wi bramy wjazdowej do parku  po stronie tej której 

mieści się  urząd gminy, przy drodze wjazdowej na pszok. OSP  Rybczewice uzyskało 

dofinansowanie na realizacje projektu pod nazwą aktywna turystyka w gminie Rybczewice  

piknik na Świerzym powietrzu .W ramach tego projektu utworzone zostaną miejsca do 

wypoczynku w miejscowościach Częstoborowice przy źródełkach, w Pilaszkowicach przy 

szkole i w Zygmuntowie na rozwidleniu dróg gminnych .W tych że miejscach powstaną , gil 

taki  terenowy  z koszem na popiół stół z ławeczkami ,kosze na śmieci z segregacją tych że 

śmieci , stojaki na rowery , tablice informacyjne  , oświetlenie solarne z monitoringiem i 

dodatkowo przy źródełkach w  Częstoborowicach powstanie mostek . Jeżeli chodzi  o 

inwestycje drogowe  zakończyliśmy kolejne inwestycje drogowe przewidziane do realizacji 

na rok 2021 , a mianowicie drogę w Częstoborowicach , drogę w Pilaszkowicach Pierwszych 

oraz wąwóz w  Izdebne, ponadto powiat wykonał remont na drodze powiatowej w Stryjno II i 

w Częstoborowicach . Do obydwu tych inwestycji gmina dołożyła z budżetu pieniążki .To 

jest na tą kwotę którą przewidzieliśmy w budżecie na pomoc dla powiatu ,ponieważ z 

oszczędności przy realizacji tej drogi powiatowej powstało 50 tysięcy skierowaliśmy pismo 

do powiatu aby chociaż częściowo wykonać remont drogi  prowadzącej z Częstoborowic w 

kierunku Izdebna i tam udało się wykonać odcinek 217 metrów. Mamy  nadziej ,że ta droga w 

dalszym odcinku też  będzie remontowana  ponieważ ten odcinek 217 metrów nie spełnia 

naszych oczekiwań , jest to kropla w morzu potrzeb.  Ponadto złożyliśmy wnioski i 

pozyskaliśmy środki na cyfrową gminę tutaj  pozyskane środki będą wykorzystane na 

wymianę i uzupełnienie sprzętu  i oprogramowania jeżeli chodzi o obsługę w urzędzie. Rząd 

jeszcze nie ogłosił naboru na inwestycje gminne jeżeli chodzi o drogi tak zwane 

powodziówki, natomiast  dwa dni temu w godzinach  popołudniowych został ogłoszony nabór 

na tak zwany program Rządowy  Polski Ład i tutaj  będziemy w najbliższym czasie 

przygotowywać  wnioski na tenże program. W ostatnim czasie rozstrzygnięte zostały 
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przetargi na odśnieżanie dróg w sezonie  2021/2022 i dostawę , gazu ponadto wpływają ofert 

na wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne  niemniej jednak tak jak już 

wspomniałam na komisji te ceny i te ofert  są dużo wyższe niż wcześniej było , dlatego  

realizując przygotowując dokumentacje do jakiej kolwiek  inwestycji musimy mieć 

świadomość ,że ceny będą dużo ,dużo wyższe . Tam gdzie dokumentacja na drogę była w 

granicach  20-30  tysięcy , teraz musimy myśleć o kwocie 60 i ponad 60 tysięcy złotych .To 

są naprawdę niewspółmierne koszty ,ponadto ogłosiliśmy przetarg na budowę tężni ta decyzja 

został przyjęta  na ostatniej sesji. Ogłosiliśmy również przetarg na wywóz odpadów ,wymianę 

istniejących lamp oświetleniowych w tej chwili przygotowujemy dokumentacje, jak również 

w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na przydomowe oczyszczalni ścieków . 

Pozostałe działania jakie odbyły się w ostatnim czasie w ciągu tych dwóch tygodni , a 

mianowicie odbył się gminny zjazd OSP , wybór nowych władz. I chciałam tutaj strażakom 

podziękować  bardzo serdecznie za dotychczasową współpracę i władzom gminnym OSP za 

dotychczasową współpracę , ponieważ dzięki strażakom bardzo  wiele imprez gminnych i nie 

tylko gminnych  ale i kościelnych udało się z udziałem strażaków zorganizować ,  a także za 

pomoc przy  przewożeniu osób starszych  do  szczepień i wielu , wielu innych działań . 

Dobrze ,że nie mamy dużo jakiś klęsk  mam na myśli pożary czy wypadki . Nie mniej jednak 

życzmy sobie i strażakom  żeby tych akcji  takich  związanych z bezpośrednim zagrożeniem 

życia było jak najmniej. Szanowni państwo z okazji zbliżającego się nowego roku chciałam 

wszystkim  państwu życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego przede wszystkim zdrowia  

bo zdrowie jest najważniejsze ,wszystko inne  można dokonać natomiast zdrowie dla nas  

wszystkich  naszych najbliższych i ich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego jeszcze raz 

wszystkim życzyć  wszystkiego najlepszego w nowym roku.                                                                                                                        

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo pani wójt.  

 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy punkt 5 interpelacje i zapytania radnych jeśli są  jakieś 

pytania to   proszę bardzo  państwo radni zgłaszają, proszę bardzo pani radna Suszek.                                                           

p. Anna Suszek ja tradycyjnie chciałabym zapytać czy droga  Izdebno -Zygmuntów ma jakieś 

szanse na to ,że  zostanie w najbliższym czasie coś poruszone w tym temacie.                                                                                                             

p. Elżbieta Masicz wczoraj  odpowiadałam pani radnej na to pytania i od wczoraj nie uległo 

żadnej  zmianie sytuacja i tak  jak powiedziałam droga ta miała dużą szanse na wykonanie 

kilka lat wstecz . W tej chwili od kilku lat nie ma naboru na  i nie ogłoszony jest przydział 

jakichkolwiek środków jeżeli chodzi o powodziowe . Natomiast ta droga w dalszym ciągu jest 

zgłaszana ,robiona jest dokumentacja zgodnie  z ustawą zridową żeby  na całej swojej 

długości miała tą samą szerokość . Tak jak każda inna droga tak i ta  musi  czekać na 

dofinansowanie ze środków własnych nie jesteśmy w stanie żadnej drogi wykonać,  dziękuję .                                                                                                                                                                                

p. Piotr Zając dziękuję , czy są jeszcze jakieś  pytania, skoro nie ma żadnych  pytań to 

przechodzimy  do punktu 6   

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. 

p. Piotr Zając punkt 6 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok i 

proszę  bardzo pan skarbnik nam to bliżej  przedstawi.                                                                                           

p. Józef Smarzak  a wic jeśli chodzi o budżet proponowany na rok 2022 to przedstawia się 

następująco . Dochody są planowane w wysokości 19 milionów 249 tysięcy 981 złotych  na 

to się składają dochody bieżące  w kwocie 12 milionów 973 tysiące  195 złotych ,oraz 

dochody majątkowe w  wysokości 6 milionów 276 tysięcy 786 złotych . Jeśli chodzi o 

dochody bieżące to  tutaj można wyróżnić takie grupy jak dochody  własne planowane w 

wysokości 4 miliony 410 tysięcy 688 złotych ,następnie   mamy dotacje i środki na zadania 

własne planowane w wysokości 5 milionów 597 tysięcy 39 złotych , oraz dotacje na zadania 
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zlecone planowane w wysokości  2 miliony 918 tysięcy 163 złote , oraz  dotacje na programy 

finansowane z udziałem środków unijnych to jest kwota 47 tysięcy 305 złotych . Natomiast 

jeśli chodzi o wydatki majątkowe które są planowane w wysokości   6 milionów 276 tysięcy 

786 złotych to tu  można wyróżnić dotacje i środki na zadania własne planowane w kwocie 2 

miliony 660 tysięcy 310 złotych ,oraz dotacje i na programy finansowane  z udziałem 

środków UE w kwocie  3 miliony 616 tysięcy 476 złotych . Natomiast  jeśli chodzi o 

planowane wydatki to są one  zaplanowane w wysokości 24 milionów 770 tysięcy 929 

złotych i  na planowane wydatki składają się wydatki bieżące planowane w kwocie 12 

milionów  961  tysięcy 271 złotych oraz wydatki majątkowe  czyli  innymi słowy inwestycje 

planowane w wysokości 11 milionów 809 tysięcy 658 złotych . Planowane wydatki są wyższe 

od planowanych dochodów o kwotę 5 milionów 584  tysiące 758 złotych i ta różnica  jest 

sfinansowana niewykorzystanymi środkami  rządowego funduszu  inwestycji lokalnych  w 

kwocie 800 tysięcy 748 złotych ,niewykorzystanymi środkami z subwencji uzupełniającej na 

inwestycji w  zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 tysięcy złotych ,oraz 

niewykorzystanymi środkami  subwencji uzupełniającej na inwestycje w zakresie kanalizacji 

w kwocie 2 miliony 34 tysiące 10 złotych ,oraz spłatą pożyczki w wysokości 50 tysięcy 

złotych  i planowany jest również kredyt długoterminowy w wysokości 2 miliony 400 tysięcy 

złotych .Jeśli chodzi o planowane rozchody to są one planowane w kwocie 63 tysiące 810 

złotych na pożyczkę  dla OSP Rybczewice związaną z realizacją projektu aktywna  turystyka 

w gminie Rybczewice  piknik na świeżym powietrzu. Szczegółowo zarówno dochody jak i 

wydatki zostały omówione na wczorajszej komisji budżetowej  nie mniej jednak jeśli są jakieś 

pytania to bardzo proszę .                                                                                                                                          

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo czy ktoś z państwa radnych  ma jakieś pytania , proszę   

bardzo pan radny Flor.                                                                                                                             

p. Marcin Flor ja mam taką uwagę do budżetu , taką informację dla mieszkańców, na 

poprzedniej sesji tężnia miała być finansowana z dwóch  dofinansowań jednym to  promesy 

na budowę tężni w kwocie 331 tysięcy 205 złotych i rządowego  funduszy inwestycji  

lokalnych 189 tysięcy 312 złotych i w chwili obecnej  w budżecie promesa  się nie  zmieniła , 

jest taka sama kwota , tylko że kwota 189 tysięcy 312 złotych jest z budżetu gminy , dziękuję 

p. Piotr Zając dziękuję bardzo ,czy są jakieś pytania, jeśli nie ma to prosiłbym o opinię  

przewodniczącego komisji budżetowej.                                                                                                     

p. Marek Wac komisja na posiedzeniu w dniu 29 grudnia w pełnym składzie osobowym 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2022, dziękuję .                                                                    

p. Piotr Zając   dziękuję bardzo  przystępujemy do głosowania.    

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.  

 

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 
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p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 za 

głosowało  11 radnych , przeciw 0 ,wstrzymujących się było 3 głosy. Uchwała została 

podjęta.  

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . 

p. Piotr Zając przechodzimy teraz do punktu 7 podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej 

prognozy finansowej i proszę bardzo tutaj pana skarbnika o przybliżenie tego tematu.                                                                

p. Józef Smarzak a wiec jeśli chodzi o wieloletnia prognozę finansową to jest ona planowana 

na lata 2022 -2034 i w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej są ujęte 

wszystkie dochody i wydatki ,oraz zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia w przyjętym przed 

chwilą budżetem na rok 2022. Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę .                                                    

p. Piotr Zając czy  ktoś z państwa radnych ma pytanie do projektu uchwały jeśli nie ma pytań 

o proszę bardzo o opinię komisji.                                                                                                                     

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

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo ,przystępujemy do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .  

 

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  głosowanie zakończone za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej było 11 radnych ,przeciwnych głosów 0, wstrzymujących  było 3 głosy. 

Uchwała została podjęta. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy punkt 8 podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej to tutaj ten temat  może przybliży pani sekretarz, bardzo 

proszę.                                                                                                                                                                 

p. Renata  Trała szanowni państwo radni będący przewodniczącym bądź 

wiceprzewodniczącym nie może wchodzić w skład komisji rewizyjnej , oraz komisji do  

spraw skarg i wniosków i petycji. W  związku z tym pan wiceprzewodniczący Zając i 

wiceprzewodniczący Flor złożyli  rezygnacje z członkostwa w komisjach rewizyjnej i skarg i 

wniosków , dlatego zachodzi potrzeba uzupełnienia składów osobowych tych komisji, 

dziękuję.                                                                                                                                                       

p. Piotr Zając  dziękuję  bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie kandydatów do 

uzupełniania komisji, proszę  bardzo pan radny   Skorek.                                                                                            

p. Bogdan Skorek  ja chciałem zgłosić radnego Witolda Wąsika .                                                              

p.  Piotr Zając dziękuję bardzo ,czy jeszcze ktoś , jeśli  nie ma więcej  chętnych to  
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przystępujemy do  głosowania, przepraszam  bardzo  zapędziłem się czy pan radny Wąsik się 

zgadza .                                                                                                                                           

p. Witold Wąsik  zgadzam się .                                                                                                                

p . Piotr  Zając dziękuję bardzo , głosujemy  za podjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia 

składu komisji.      

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

 

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 zmian składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej głosowało 14 , wstrzymujących się 0 i brak głosu też 0 .  

 

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

Wniosków i Petycji. 

p. Piotr Zając teraz mamy 9 punkt podjęcie uchwały w sprawie  zmiany składu osobowego 

stałej komisji ds. skarg ,wniosków i petycji proszę bardzo pani sekretarz nam to  przedstawi.                           

p. Renata   Trała uzupełnię tylko swoją  wypowiedź ,że w tej komisji członkami byli zarówno 

pan wiceprzewodniczący  Zając jak i pan wiceprzewodniczący  Flor  dlatego wnioskujemy o 

wybór dwóch osób.                                                                                                                                    

p.  Piotr Zając proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów do tej komisji, proszę bardzo  pan 

radny Skorek.                                                                                                                                       

p. Bogdan Skorek ja chciałbym zgłosić pana radnego  Sławomira Wiącka .                                                      

p. Piotr Zając   czy pan Wiącek  wyraża zgodę .                                                                                     

p . Sławomir Wicek   tak zgadzam się .                                                                                                      

p. Piotr Zając   dziękuję bardzo  czy jeszcze ktoś  bo musi być dwóch kandydatów, kto 

jeszcze z państwa nie jest w żadnej komisji, proszę  bardzo  panie radny  Skorek.                                                

p. Bogdan Skorek  ja chciałbym zgłosić  panią Suszek  Małgorzatę.                                                           

p. Małgorzata  Suszek  nie już jestem w jednej komisji.                                                                           

p. Piotr Zając  proszę bardzo  pan radny   Wąsik.                                                                                     

p.  Witold Wąsik  może pani  Anna Suszek .                                                                                            

p. Anna Suszek   nie dziękuję.                                                                                                                

p. Piotr Zając proszę bardzo  pan radny Wąsik.                                                                                        

p. Witold Wąsik proponuje pana  Leszka Miściura .                                                                               

p. Leszek Miściur  nie dziękuję.                                                                                                               

p. Piotr Zając proszę pani radna  Małgorzata  Suszek.                                                                                       

p. Małgorzata  Suszek  proponuj pana Marka Waca .                                                                                               

p. Piotr Zając  czy pan radny Marek  Wac się zgadza.                                                                               

p. Marek  Wac  -tak                                                                                                                                           
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p. Piotr Zając dziękuje bardzo teraz   zagłosujemy za  podjęciem uchwały w sprawie zmiany  

składu osobowego stałej komisji ds. skarg , wniosków i petycji.        

 

Głosowano w sprawie: 

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

Petycji.  

 

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  zmiany składu osobowego stałej komisji ds. 

skarg wniosków i petycji głosowało 14 radnych ,przeciwnych 0 i wstrzymujących się 0 

głosów . Uchwała  został podjęta. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody na 

terenie Gminy Rybczewice " i przekazania go do zaopiniowania . 

p. Piotr Zając następnie mamy 10 punkt podjęcie uchwały w  sprawie  przyjęcie projektu 

„Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rybczewice i przekazanie go do 

zaopiniowania proszę bardzo pani sekretarz nam przybliży .                                                                                      

p. Renata Trała  proszę państwa  ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy prawo  

budowlane  ,oraz niektórych innych ustaw  do  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków dodała między innymi art. 19  w którym ustawodawca 

określił   minimalną treść wniosku o warunków przyłączenia do sieci ,dlatego też musieliśmy 

z związku ze zmianą  tego przepisu zmienić nasz gminny regulamin dostarczania wody i tak 

zgodnie z brzmieniem ustawy wprowadziliśmy w  paragrafie 11 w punkcie 2 wniosek o 

wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać  : imię i nazwisko oraz nazwę i  

adres zamieszkania   lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, 

wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu w którym ma zostać przyłączony do sieci , w 

tym adres  i numer ewidencyjny działki na której się znajduje ,informacja o przeznaczeniu i 

sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony do sieci , 

określenie dobowego zaopatrzenia w  wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, 

technologicznych , przeciw pożarowych ,oraz innych  z uwzględnieniem przepływów średnio 

dobowych i maksymalnych godzinowych, plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający 

usytuowanie przyłączenia w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej ,oraz  innych 

obiektów i sieci uzbrojenia terenu .Regulamin podlega zaopiniowaniu przez organ 

regulacyjny to jest Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie  

Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dlatego też tą uchwałą przekażemy ten regulamin 

do zaopiniowania , dziękuję.                                                                                                                           

p. Piotr Zając   dziękuję  bardzo czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania ,nie widzę ,nie 

ma żadnych pytań, poproszę przewodniczącego komisji budżetowej   o opinię .                                                      

p . Marek Wac komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję.                                     
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p. Piotr Zając dziękuję bardzo otwieram głosowanie.          

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody na terenie 

Gminy Rybczewice " i przekazania go do zaopiniowania .  

 

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  z podjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania  

wody na terenie gminy Rybczewice” i przekazania go do zaopiniowania było 14 radnych , 

przeciwnych głosów  0 i wstrzymujących się  0 ,dziękuję bardzo.   

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu "Senior+ " 

p. Piotr Zając następny punkt jest punkt 11 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu 

„Senior + „i proszę bardzo  pani sekretarz nam przybliży ten temat.                                                                      

p. Renata  Trała w związku z tym ,że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowują 

wniosek na pozyskanie środków na funkcjonowanie w przyszłym roku  klubu seniora 

zasadnym jest aby stworzyć  organizacyjnie ten ośrodek wsparcia który będzie funkcjonował 

w strukturze  Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w   Rybczewicach, dziękuje.                                                       

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo czy są może jakieś pytania dotyczące tego punktu i ktoś z 

państwa radnych ma jakieś pytanie, no jeśli nie  ma to proszę przewodniczącego komisji 

budżetowej o opinię .                                                                                                                                                      

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

p .Piotr Zając  dziękuję rozpoczynamy głosowanie  nad projektem uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu "Senior+ ".  

 

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 utworzenia klubu seniora + było 14 radnych , 

przeciwnych głosów  0 , wstrzymujących się  0.Uchwała została podjęta. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia . 

p. Piotr Zając następny punkt mamy punk 12 podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia 

petycji bez rozpatrzenia  i tutaj poproszę bardzo panią  sekretarz o przedstawienie tego 

tematu.                                                                                                                                                              

p. Renata Trała ustawa o petycjach w  artykule 4 określa minimalne wymagania jakie musi 

spełniać wniosek który  jest składany , który jest petycją , między innymi jest to oznaczenie 

podmiotu wnoszącego petycję , a jeżeli jest tym podmiotem grupa w petycji należy wskazać 

oznaczenie każdego z tych podmiotów , oraz  osobę reprezentującą podmiot  wnoszący 

petycję . Tutaj  w tej petycji nie jest określona osoba reprezentująca grupę podmiotów  

dlatego ,że petycja została złożona przez mieszkańców miejscowości Stryjno Pierwsze nie  

została wskazana osoba która reprezentuje tych mieszkańców , ani nie został podany adres do 

korespondencji tej osoby , również nie zostały wskazane adresy osób które tą petycje poparły, 

dlatego z mocy ustawy podlega  ona odrzuceniu , pozostawieniu bez   rozpatrzenia, dziękuję .                          

p. Piotr Zając   dziękuje bardzo , czy są jakieś pytania  do tego punktu , jeśli nie ma to  

przystępujemy do głosowania .              

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia .  

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 pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

głosowało 14 radnych za ,  przeciw był 0 , wstrzymujących się było 0 .Uchwała została 

podjęta.  

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

p. Piotr Zając teraz  mamy 13 punkt podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad  ponoszenia  odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku 

dla osób  bezdomnych z usługami opiekuńczymi i proszę bardzo pani   sekretarz przybliży na 

ten temat .                                                                                                                                                       

p. Renata   Trała w związku z tym ,że punkt ten został wprowadzony w trakcie sesji, 

odczytam państwu  projekt uchwały, zaznaczę tylko ,że w tej chwili nie mamy takich osób 

niemiej jednak ustawodawca zobowiązuje nas do  podjęcia takiej uchwały i ustalenia takiej 

odpłatności ,czy mamy takie osoby ,czy nie mamy w ośrodkach ,   (projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu ), dziękuję.                                                                                                                                                       

p. Piotr Zając   dziękuję bardzo ,czy koś z państwa radnych ma pytania odnośnie tego punku , 

skoro nie ma żadnych pytań  proszę bardzo przystępujemy do  głosowania.                                                                                                                       

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi.  
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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 w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad  ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz  schronisku dla osób  

bezdomnych z usługami opiekuńczymi  głosowało 14 radnych za ,przeciw głosów było 0, 

wstrzymujących się głosów  było 0 , dziękuję   bardzo. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice. 

p. Piotr Zając teraz mamy 14 punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice , Gminą Fajsławice proszę  

bardzo  pani sekretarz  przybliży nam ten temat.                                                                                     

p.  Renata   Trała proszę państwa  dwoje dzieci  z naszego  terenu z miejscowości  Izdebno 

jest dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Krasnymstawie 

transport ten jest realizowany przez gminę Fajsławice ,dlatego też abyśmy mogli zawrzeć 

porozumienie i ponosić odpłatność za  nasze dzieci  niezbędna jest państwa zgoda na 

zawarcie  takiego   porozumienia, dziękuję .                                                                                                                        

p. Piotr Zając dziękuję  bardzo czy ktoś z państwa radnych na jakieś pytania dotyczące tego 

punktu, Jeśli nie ma to proszę  to bardzo  proszę przystępujemy do   głosowania.    

 

Głosowano w sprawie 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice.  

 

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  wyrażenia zgody na  zawarcie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice  a Gminą  Fajsławice 

głosowało 14 radnych za, przeciwnych głosów 0, wstrzymujących się  0.   

 

15. Wolne wnioski. 

p. Piotr Zając  następny punkt to jest punkt 15  wolne wnioski proszę bardzo  państwo radni, 

proszę  bardzo   pan radny   Wąsik.                                                                                             

p. Witold Wąsik tutaj padło zapytanie lub może odpowiedź ja bym chciałbym żeby pociągnąć 
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ten temat ,pan Marcin powiedział właśnie  dlaczego zostało zmienione zostało 

dofinansowanie do tężni  z budżetu gminy  a wcześniej było  z funduszu rządowego .                                                                                                                                                

p. Józef  Smarzak   dofinansowanie nie zostało zmienione na ostatniej sesji gdy został 

przyjęta realizacja projektu związanego z budową tężni, te środki w wysokości 189 tysięcy 

były zaplanowane  z wolnych środków pochodzących z budżetu , natomiast we 

wcześniejszych propozycjach   wprowadzenia tej  inwestycji do realizacji były wtedy 

proponowane środki z RFILU czyli Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych , wtedy nie 

było takiej  akceptacji. W tym momencie całość tych środków została przekazana na 

realizację budowy drogi Zygmuntowie  ,nie mniej jednak to nie ma żadnego znaczenia czy te 

środki pochodzą z RFILU ,czy  z budżetu gminy na tężnie, ponieważ gdyby pochodziły z 

RFILU  to musielibyśmy więcej dołożyć  o taką kwotę dołożyć do budowy drogi.  W związku 

z tym finalnie to nie ma większego znaczenia  , nie mniej jednak ta inwestycja wprowadzona 

do  budżetu gminy   ona nie była wprowadzana ze środków z RFILU tak jak zostało  

powiedziane, dziękuję .                                                                                                                                                    

p. Piotr Zając   dziękuję bardzo ,czy są jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo udzielam głosu   

pani wójt.                                                                                                                                                    

p. Elżbieta   Masicz ja chciałabym jeszcze tylko tak  informacyjnie państwu  przekazać ,że w 

dniu 28 stycznia będzie organizowane przez firmę  Szkoltex   szkolenie   chemizacyjne , 

uzupełniające dla rolników ja przekazałam państwu sołtysom takie  informacje i teraz 

chciałabym przekaże także  państwu abyście  puścili informacje przez wieś ,czy udostępnili 

na tablicy informacyjnej  informację i druga informacja chciałam państwu   i państwu 

sołtysom przekazać  a mianowicie  zakupiliśmy   jeszcze z końcem roku ubiegłego mam na 

myśli sezonu zimowego ,a mianowicie zbiorniki na sól i na  piasek .W ubiegłym roku  

zakupiliśmy   takich  zbiorników 10 , rozmieściliśmy je w terenie . I w ostatnim czasie  

zakupiliśmy  kolejnych  10 , w ubiegłym roku nie było takiej potrzeby i nie były 

wykorzystywane.  W tym roku mamy taką , a nie  inną sytuację pogodową , dlatego też te 10 

które zakupiliśmy już  i po umieszczeniu w terenie mieliśmy sygnały od mieszkańców ,że 

jeszcze by się  przydały takie pojemniki ,dlatego zakupiliśmy kolejnych 10.I mam tutaj do 

państwa taką  prośbę ,jeżeli widzicie ,że piach i sól się kończy  w zbiorniku prosimy dzwonić 

bo nie chcemy wysyłać aby sprawdzali  czy jest sól i piach , czy nie ma ,bardzo  prosimy o 

taką pomoc  i informacje. Teraz przekaże gdzie te wcześniejsze  zostały umieszczone i gdzie 

proponujemy  te kolejne 10 zbiorników , a mianowicie : Stryjno Kolonia przy zjeździe 

umieściliśmy ,w Rybczewicach Pierwszych  przy  nowej drodze mamy podjazd i z jednej i z 

Drugiej strony  dość ostry , a więc tam zostały umieszczone dwa zbiorniki ,w Rybczewicach  

Pierwszych przy płytówce , kolejny został umieszczony przy wąwozie na tak zwanym kocim 

majdanie w Częstoborowicach przy drodze na hektary, w Pilaszkowicach  Pierwszych  dwa 

zbiorniki zostały również  umieszczone  przy drodze do  pana radnego i do pana ze   straży ,a 

więc przy tych   drogach  które na tą chwile widzieliśmy ,że jest najbardziej wskazane. 

Natomiast proponujemy kolejne umieszczenie  na  Podizdebnie  koło pan sołtysa ,w 

Pilaszkowicach Pierwszych na tej płytówce niedaleko mostu tam mamy dość stromy podjazd  

w Stryjno Kolonii koło Agricoli tam  mamy  zjazd do drogi wojewódzkiej i przy takim 

oblodzeniu to zahamowanie i włączenie do drogi wojewódzkiej jest bardzo niebezpieczne  , w 

Rybczewicach Drugich tutaj wi za wi drogi do  urzędu , droga na pasów tutaj jest taki stromy 

zjazd, ponadto Pilaszkowicach   Drugich w rynku , w Wygnanowicach przy drodze do  DPS  

w Rybczewicach Pierwszych na   rozwidleniu dróg  przy drodze  wi za wi CPN ,ponadto  w 

drodze na Popów tam pani dzwoniła ,że jest bardzo , bardzo ślisko no i pan dyrektor prosił 

aby przy wjeździe do  szkoły też zorganizować taki pojemnik. Jeżeli państwo   widzicie  

gdzieś  taką potrzebę , być  one będą sporadycznie  potrzebne ,ale niech będą  potrzebne ,ale 

nich będą  , niech służą  dla   mieszkańców  dla bezpieczeństwa. I jeszcze raz zwracam się z 

prośbą żeby nas komunikować jeżeli zasobność tego zbiornika będzie mała , dziękuje bardzo.                                          
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p. Piotr Zając  dziękuje bardzo , czy jeszcze ktoś,  proszę bardzo pan radny Flor.                                             

p. Marcin Flor  dobrze  były do mnie takie zapytania i telefony od mieszkańców  w sprawie 

pensji pani wójt , bo uważają ,że pani wójt sobie pensje  obniżyła to prawda głosowaliśmy za 

obniżeniem pensji  ale   wcześniejsza wysokość pani pensji   czyli wynagrodzenie zasadnicze 

wynosiło 4 700 zł  obecnie jest to 8 200 złotych ,dodatek  funkcyjny wynosił 1 900 złotych , 

obecnie jest to 2520 złotych i  dodatek  specjalny   wcześniej wynosił 40 %  łącznego 

wynagrodzenia zasadniczego   i dodatku funkcyjnego z tego co ja obliczyłem to o było 2640 

złotych , a według nowej ustawy  jest to 30% wynosi o 3260 złotych jest jeszcze dodatek za 

wieloletnią pracę stażu pracy   tego dodatku nie obliczyłem nie wiem jak obliczyć ,ale 

mieszkańcy jak będą chcieli to będą mogli sobie policzyć   .                                                                                                                                                   

p. Józef Smarzak  mamy  coś wyjaśniać  .                                                                                              

p.  Marcin Flor nie to taka moja  informacja dla  mieszkańców .                                                                                  

p . Elżbieta Masicz chciałam tylko odpowiedzieć ja sobie nie podwyższałam panie radny ,ani 

nie obniżałam to  ustawodawca wprowadził   ustawę która mówi o stawkach jakie minimalne 

i maksymalne mogą powinni mieć wynagrodzenie burmistrzowie i pracownicy samorządowi  

w tym wypadku obniżyłam sobie do najniższej proponowanej przez ustawodawcę kwoty  w 

tym sensie, natomiast z tego co wiem jak uchwały  podejmowane były w innych  

samorządach wygląda to zupełnie inaczej  . Żeby nie wzbudzić emocji ,ale widzę ,że  i tak 

wzbudza to emocje wśród rady . Ja wnioskowałam do  rady o ustalenie właśnie najniższej 

kwoty ,tak samo jak ustalamy stawkę podatkową ,nie  podnosimy tylko obniżamy  do stawki 

które nam narzuca ustawodawca. Podawana jest  kwot za kwintal żyta i my jako rada 

ustosunkowujemy się obniżając do jakiejś tam  kwoty tutaj na tej samej zasadzie , dziękuje .                                                                                                                             

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo.                                                                                                                   

p .Marcin Flor zgadza się z tym co pani wójt  powiedziała  według ustawy tylko po prostu   

tak chciałem  wyjaśnić mieszkańcom, dziękuję .                                                                                         

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo czy jeszcze  ktoś ma  jakieś pytania jeśli nie ma pytań ja 

korzystając  z tej okazji chciałbym złożyć życzenia na nadchodzący  2022 rok dla wszystkich  

mieszkańców gminy , rady  dla pani wójt żeby się  współpraca układała  bardzo dobrze z radą 

radzie z panią  wójt ,dużo zdrowia i żeby   ten koronowirus odszedł bezpowrotnie w nowym 

roku .                                                                                                                                                               

p. Elżbieta   Masicz tego sobie życzmy .                                                                                                 

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo.                                                                                                                 

p. Elżbieta  Masicz  dziękuję .                                                                                                                                      

16. Zamknięcie posiedzenia . 

p. Piotr Zając teraz mamy 16  punk zamknięcie  sesji. Zamykam sesję , dziękuję bardzo za 

udział . 
 

                                                         Wiceprzewodniczący  

                                                            Rada Gminy Rybczewice  

                                                            Piotr Zając 

Przygotował(a): Elżbieta Cur 

 Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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