Rada Gminy Rybczewice
Rada Gminy

Protokół nr XX
XX Sesja w dniu 15 marca 2021r.
Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres
archiwalny określony w przepisach Urzędu tj. 6 lat o daty nagrania.
Obrady rozpoczęto 15 marca 2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:31 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 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 otwieram dwudziestą sesję Rady Gminy
Rybczewice . Witam państwa radnych , witam panią Wójt , panią Sekretarza ,witam pana
Skarbnika ,witam przybyłych gości na dzisiejszą sesję .
Stwierdzam ,że na 15 radnych obecnych na sesji jest 15 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.Intertpelacje i zapytania radnych .
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy .

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy .
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy .
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
14. Wolne wnioski .
15. Zamknięcie sesji.
Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad. Nie widzę proszę
o głosowanie .Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, kto jest przeciw, kto
się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek,
Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek,
Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz
Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur –stwierdzam ,że za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało
15 radnych , 0 przeciw, 0 wstrzymujących się . Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 3 -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji zawsze
protokół znajduje się w sekretariacie , każdy może się zapoznać . Protokołem z poprzedniej
sesji znajduje się również nas stronie internetowej Urzędu Gminy. Czy ktoś z pań i panów .
radnych ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Jeżeli nie ma uwag to proszę o
przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, kto jest przeciw , kto
się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek,
Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek,
Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz

Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając
p. Lech Miściur- za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 15 radnych ,0
przeciw, 0 wstrzymujących .Stwierdzam ,że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 4 - sprawozdanie Wójta z działalności Gminy
poproszę panią Wójt o przedstawienie sprawozdania.
p. Elżbieta Masicz –witam wszystkich bardzo serdecznie na sesji , która jest sesją szczególną
wywołaną takimi , a nie innymi okolicznościami , ale o tym za chwilę .Czym zajmowała
się nasza gmina, czym zajmowaliśmy się w ostatnim czasie. Oczywiście pracujemy nad
wszystkimi projektami , kontynuujemy prace nad projektami których realizacje
rozpoczęliśmy w roku 2020, a mianowicie jest to modernizacja zabytkowego dworu w
Rybczewicach , zakończenie tego projektu zgodnie z umową to jest koniec czerwca 2021,
rewitalizacja parku dworskiego w Rybczewicach. Tutaj w marcu jest zakończenie tego
projektu. Kompleksowa modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Rybczewice poprzez
modernizacje ujęcia wody i pompowni w Bazarze, Rybczewicach Pierwszych i Stryjno
Pierwszym .Kolejny projekt który kontynuujemy to jest modernizacja gospodarki wodnej w
Gminie poprzez budowę zbiornika wód popłucznych i odżelaziaczy w Bazarze. Montaż
systemu OZE i instalacji monitorujących prace ujęć wody w Rybczewicach Pierwszych,
Częstoborowicach , Podizdebnie , Zygmuntowie i Stryjnie Pierwszym. I remont boiska klubu
sportowego Wictoria. To są te projekty których realizacje kontynuujemy ,a za chwile
rozpoczniemy kolejne inwestycje na które otrzymaliśmy dofinansowanie i są to :
-rewitalizacja zbiornika wodnego w Rybczewicach ,odnawialne źródła energii w tym
instalacje u indywidualnych odbiorców .I tutaj będziemy instalować ogniwa fotowoltaiczne ,
kolektory słoneczne ,piece na biomasę ,pompy powietrza. Kolejny projekt jaki będziemy w
tym roku realizować to modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy.
Rozpoczynamy w tym roku, zakończenie jest przewidziane w roku 2021.Budowa 34
przydomowych oczyszczalni ścieków , w ostatnim czasie z panem skarbnikiem podpisaliśmy
umowę na dofinansowanie tego projektu. Również będziemy realizować trzy drogi na które
już mamy środki ,a mianowicie budowa drogi gminnej w Rybczewicach Pierwszych ,
budowa drogi gminnej w miejscowościach Częstoborowice- Rybczewice Drugie i budowa
drogi gminnej w Pilaszkowicach Pierwszych . Te projekty tak jak powiedziałam mają
dofinansowanie , mamy już wyłonionych wykonawców jeżeli chodzi o te trzy drogi.
Natomiast jeżeli chodzi o modernizacje oświetlenia , przydomowe oczyszczalnie ścieków ,
odnawialne źródła energii ,rewitalizacje zbiornika to na te projekty za chwile będziemy
ogłaszać przetargi i będziemy wyłaniać wykonawców , a co za tym idzie jak wyłonimy
wykonawców to będziemy znali koszty całkowite tychże inwestycji i wtedy jeżeli chodzi o
inwestycje u indywidualnych odbiorców ,czyli OZE i przydomowe oczyszczalnie ścieków to
znając koszty będziemy realizować spotkania z osobami które złożyły chęć wzięcia udziały w
tym projekcie i będziemy mówili o kosztach jakie są po stronie mieszkańców , a jakie tutaj
jakie są środki jeżeli chodzi o dofinansowanie .Kolejne projekty w których bierzemy w
dalszym ciągu udział to jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego Gmina realizuje program usuwania azbestu .Przy współpracy z Narodowym i
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w gminie będzie możliwość uzyskania
pomocy na składanie wniosków przez mieszkańców do programu czyste powietrze i wtedy
też będzie można instalacje odnawialnych źródeł energii u siebie instalować . Z tym że będą
to wtedy indywidualne projekty , my swojego pracownika przeszkolimy przy współpracy z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na przygotowanie takiego wniosku
indywidualnego i uzyskanie dofinansowania. Kolejny projekt jaki będzie realizowany w tym

że roku to jest projekt który realizujemy przy współpracy z OSP KRSG Rybczewice .Tutaj
OSP KRSG złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania i dostało dofinansowanie na
budowy domków mobilnych na terenie gminy Rybczewice. Są to domki które mają dać
możliwość osobom które zewnątrz przyjadą spędzenia weekendu na terenie naszej gminy.
Oczywiście poza tymi wnioskami tymi projektami o których powiedziałam przed chwilą są
jeszcze inne złożone wnioski a mianowicie to co zawsze wzbudza wiele pozytywnej a
czasami negatywnej energii to są wnioski złożone na budowę dróg. I tak złożyliśmy dwa
wnioski na budowę dróg z funduszy tak zwanych wąwozowych i jest to droga w
miejscowości Izdebno jako pierwsza i druga w Pilaszkowicach Pierwszych, ponadto
złożyliśmy też wnioski na budowę dróg z tak zwanych powodziówek . Są to środki które są
przekazywane z funduszu na rzecz inwestycji lokalnych dla inwestycji które ostatnio uległy
degradacji w tym mówi się miedzy innymi o drogach które zostały zniszczone na skutek
silnych opadów deszczu i my złożyliśmy takich dróg 11 .Jest to droga na Zygmuntów ,w
Częstoborowicach 3 drogi w Rybczewicach Pierwszych w2 drogi, Rybczewice Drugie 3 drogi
i Stryjno Kolonia 2 drogi. Łącznie 11 dróg . Również aplikujemy o budowę dróg w ramach
środków z funduszu dróg samorządowych i jest to droga w Pilaszkowicach Pierwszych i
droga na Zygmuntowie ,taka droga już we wsi , od tak zwanego gościńca belczarskiego w
kierunku stoków. A więc tak jak państwo słyszycie o budowę tych dróg ubiegamy się o
środki. Czym jeszcze zajmowaliśmy się w ostatnim czasie , oczywiście uczestniczyliśmy
kilkukrotnie w spotkaniach z geodetami w sprawie przebiegu granic ,mam na myśli granice
działek gminnych z działkami prywatnymi. Starostwo Powiatowe w Świdniku wyłoniło
wykonawcę który to miał w takich spornych przypadkach wskazać i uregulować przebiegi
tychże działek. Dla tych mieszkańców którzy mieli sporne przypadki były spotkania u nas , a
później z pracownikiem urzędu byliśmy w starostwie aby sprawdzić czy te działki które
graniczyły z naszymi działkami właściwie zostały naniesione te zmiany ,jeżeli nie zostały
naniesione zmiany to wprowadzaliśmy uwagi do protokołu. W lutym nasz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej wydawał żywność na rzecz naszych mieszkańców którzy są
podopiecznymi naszego ośrodka i te osoby mogły uzyskać taką pomoc w postaci środków
żywnościowych. Ponadto otrzymaliśmy 23 lutego pismo ze Starostwa Powiatowego o
budowę kolejnego odcinka drogi Stryjno Drugie. Tutaj powiat do nas monituje o dołożenie
350 tysięcy złotych na remont drogi powiatowej Stryjno II. Tak jak przeczytałam my mamy
bardzo dużo dróg gminnych które chcemy zrobić .Ni mówimy ,że nie jeżeli chodzi o drogi
powiatowe ,ale to już państwo będziecie decydować czy te środki przekazać na takie czy inne
działania. Ponadto odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego byłego dzierżawcy dworu w
Stryjnie z przedstawicielami naszej kancelarii w sprawie ostatecznego już utworzenia treści
umowy rozwiązującej umowę dzierżawy. Czyli rozwiązania umowy dzierżawy .Stąd na
dzisiejszej sesji pan mecenas jeżeli będą jakieś pytania to pozostawiam w gestii pana
mecenasa. Bo tutaj są sprawy w których nie chcę się wypowiadać jako laik ,tak jak państwu
referowałam na każdej sesji tematem zajmuje się od początku kancelaria. Ponadto co jest
tematem naszej dzisiejszej sesji w ostatnim czasie wpłynął wniosek od grupy radnych ,który
został następnie wycofany o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego naszej
rady. Na chwilę obecna wstrzymam się od jakichkolwiek komentarzy do tego wniosku. Ten
wniosek został w pierwszej wersji wycofany i ponownie złożony. Pan nasz przewodniczący
jeszcze wcześniej również złożył wniosek o rezygnację z funkcji przewodniczącego
sugerując się stanem zdrowia i niezdrową sytuacją w radzie gminy i jest mi bardzo przykro z
tego powodu. Jeżeli będą jakieś pytania do mniej czy do pana przewodniczącego to
postaram się na nie odpowiedzieć .Jeszcze jedna myślę ,że istotna rzecz to ,to ,że
zakończyliśmy odśnieżanie na terenie gminy w tym roku i koszt odśnieżania opiewa na
sumę 80 473 zł 54 grosze. Dziękuję

5. Interpelacje i zapytania radnych .
p. Lech Miściur – dziękuję pani wójt ,przystępujemy do punktu 5 porządku obradinterpelacje i zapytana radnych.
p. Małgorzata Suszek –chciałabym zapytać panią wójt o powody rezygnacji pana Leszka z
przewodniczącego Rady.
p. Elżbieta Masicz to pan przewodnicząc odpowie sam.
p. Lech Miściur szanowni państwo tak jak wiemy wpłynął wniosek radnych opozycyjnych o
rezygnacje i ja wychodzę na przeciw i tyle mam do powiedzenia.
p. Sabina Kwiatosz czy mieszkańcy mogą zabrać głos , ja chciałabym zapytać jako
mieszkanka gminy wieloletnia jestem zbulwersowana ta sytuacją , co jest powodem tego
wszystkiego , tego zamętu ,co się dzieje nie tak , czy za mało się robi w tej gminie , czy za
dużo się robię . Z tego co się robi widać ,że współpraca istnieje dobra między zarządem a
panią wójt , układa się wszystko OK. Przyjeżdżają byli mieszkańcy gminy ,którzy nie byli
kilka lat i zachwycają się gminą i mówią ,że na reszcie mamy dobrego gospodarza gminy , a
to komuś nie odpowiada .Jeśli jakiemuś szanownemu panu radnemu nie odpowiada pan
przewodniczący , czy pani wójt to można zrezygnować z posady radnego a nie czepiać się
pana przewodniczącego gdyż wszystko co do tej pory zostało zrobione działa w dobrym
kierunku. Współpraca miedzy panią Wójt , przewodniczącym układa się dobrze widać
rezultaty współpracy gołym okiem komu to przeszkadza. Widać gołym okiem lad i porządek.
Jeżeli radnym nie odpowiada to mogą zrezygnować z radnego , a na ich miejsce zostaną
wybrani nowi radni. Czy chodzi o to aby wszystko zniszczyć . Takie jest moje stanowisko i
stanowisko moich współmieszkańców Rybczewic.
p. Witold Wąsik –tutaj nikt nie chce burzyć ,tutaj nie ma opozycji i nie ma wrogów ,my
formalnie działamy , ja się nie dziwię pani tutaj pani mieszka i tutaj macie wszyscy
inwestycje , i ja się nie dziwię ,że pani jest zbulwersowana ,ale są inne sołectwa i tam się nic
nie robi. Ja rozumiem wszystko , ale trzeba rozumieć i innych .
p. Sabina Kwiatosz - czy źle się dzieje w Stryjnie , macie narobionych dróg i nie należy
szukać winy w całym jak jej nie ma .
p. Elżbieta Masicz – może odpowiedzią dla pani Kwiatosz będzie odczytanie wniosku
złożonego przez grupę radnych, poproszę panią sekretarz o odczytanie wniosku .
p. Renata Trała odczytała treść wniosku grupy radnych o odwołanie przewodniczącego
rady gminy. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
p. Elżbieta Masicz -poprosiła sekretarz gminy o odczytanie listy osób które podpisały
wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej .Każdy z radnych jest osoba publiczną i nie są
anonimowi.
p. Renata Trała – odczytała listę osób które podpisały wniosek o sesję nadzwyczajną .
p. Sabina Kwiatosz w trakcie trwania kadencji to jest normalny szantaż , wobec
przewodniczącego rady i jego zastępcy, nie ma jakiś przewinień , ale jest podstawa aby
ugryźć , bardzo nieładnie.

p. Witold Wąsik -pan przewodniczący złożył wniosek o rezygnuje na własną prośbę .
p. Sabina Kwiatosz -złożył wniosek gdyż dostał pismo z podpisami radnych to co się
będzie szarpał ,każdy by tak zrobił , gdyż każdy ma swój honor i ambicję .
p. Piotr Zając – pan przewodniczący powiedział ,że już wcześniej złożył wniosek o
rezygnacje ze względu na stan zdrowia.
p. Sabina Kwiatosz – wiedział co się święci , nie ma co dyskutować , papier wszystko
przyjmie i to jest wasze tłumaczenie.
p. Jadwiga Kwiatosz – ja w swoim wieku mam trochę praktyki , moi drodzy , tych zmian
było już bardzo dużo , ja bardzo lubię tych ludzi którzy chcą coś robić dla społeczeństwa ,
dla środowiska. Było już kilku wójtów i nic nie zrobili , przebyli po 8 lat , dwie kadencje i to
był koniec. Ja tutaj dostrzegam ,że obecny zarząd to jest pan przewodniczący i pan
wiceprzewodniczący orz nasza pani wójt Elżbieta Masicz . Nasza pani Wójt to nie jest
przeciętna kobieta , była dyrektor szkoły , prowadzi wszelką działalność i z kołami gospodyń
i z seniorami i ma opinię bardzo dobrą. Ze złożonego przez panią wójt ekspoze wynikało ,że
zna temat i przekazywałam wyborców zęby głosowali na jej kandydaturę . Wszyscy darzą
wielkim uznaniem panią wójt za jej prace i kompetencje , a to nie jest łatwe. Prosiłabym
bardzo aby pozostawić ten zarząd do końca kadencji. Wysoka rado innej rady nie ma , po
zmianach i wyborach zanim ktoś się wdroży w znajomość ustaw . Proszę pana Leszka jako
przewodniczącego rady jeżeli mu zdrowie pozwala aby pozostał , może jest skromny , ale ma
zauważanie , ma znajomości , podobnie wiceprzewodniczący .Wiceprzewodniczący to
działacz z dziada pradziada. Nie zmieniajmy niech ten duet dalej pracuje aby wykonać te
wszystkie plany .Wykonane w ostatnim okresie zadania to ogrom pracy . Pani wójt nie
zazdrościmy tej funkcji , a chcemy ją wspierać i proszę radnych nie zmieniajmy niech tak
pozostanie jak było. Zostawmy ten garnitur i niech tam będzie , a pani wójt życzymy
zdrowia. Pani wójt zaczęła prace od budowy drogi w Podizdebnie ,a poprzedni wójt nawet do
siebie drogi nie zrobił . Wtedy też były środki z innych funduszy , ale każdy zajął się sobą
a nie tym co trzeba . Życzę wam owocnych obrad.
p. Magdalena Figura -Wrona -korzystając z obecności pana mecenasa czy moglibyśmy
prosić o przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej dworu w Stryjnie .
p. Sech mecenas panie przewodniczący , wysoka rado ,szanowni państwo tak jak już zostało
wspomniane przez panią wójt prowadzone są negocjacje z dotychczasowym dzierżawcą
dworku pałacowego w Stryjnie dotyczące rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości .W
ramach prowadzonych negocjacji rozważane są kwestie dotyczące nakładów które
dotychczasowy dzierżawca poniósł na nieruchomość .Opracowany jest projekt porozumienia
o rozwiązanie umowy dzierżawy za zgodnym porozumieniem stron .Mogę tylko państwa
zapewnić że wszelkie działania podejmowane przez kancelarie w imieniu pani wójt są
zgodne z prawem i podejmowane są w jak najlepszym interesie gminy Rybczewice. Wierzę ,
że państwo radni kierujecie się troską o mienie gminy ,o to ,żeby ta umowa została w
należyty sposób rozwiązana i żeby interesy majątkowe gminy zostały w jak najlepszy sposób
zabezpieczone i tak cel również nam przyświeca w prowadzeniu tych negocjacji. Jeszcze
ostateczna treść porozumienia nie jest zaakceptowana przez strony , odbywały się spotkania
i porozumienie jest w opracowaniu tak jak wspomniałam trwają negocjacje nad ostatecznym
kształtem porozumienia. Także zapewniam państwa ,że tutaj nie ma mowy o tym ,żeby
jakiekolwiek uchybienia ,czy jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków z strony pani wójt
mogło mieć miejsce. I podkreślam ,że dysponowani mienimy gminy to należy do wyłącznej
kompetencji pani wójt i ona ponosi tutaj ostateczną odpowiedzialność za podejmowane
działania, tak wygląda ta sprawa na dzień dzisiejszy.
p. Magdalena Figura – Wrona panie mecenasie mogę prosić o informację kto udzielił panu
pełnomocnictwa do prowadzenia tej sprawy.

p. Sech mecenas -tutaj jeżeli chodzi o reprezentowanie gminy czynności prawne i
reprezentowanie gminy na zewnątrz należą do właściwości pani wójt i pani wójt w ramach
umowy która łączy gminę z kancelarią udziela pełnomocnictw. Udzieliła pełnomocnictwa
panu mecenasowi Mariuszowi Filipkowi który brał udział w negocjacjach , a dzisiaj ja
tutaj jestem na zaproszenie panin wójt i staram się udzielić wszelkich wyjaśnień w tej
sprawie.
p. Magdalena Figura -Wrona -czyli rozumiem ,że doskonale zna pan przepis prawa o
adwokaturze , art. 6 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych .
p. Sech mecenas szanowna pani nie potrafię w tym momencie przytoczyć każdego przepisu
ustawy o radcach prawnych , proszę o konkretne pytania na pewno się odniosę.
P. Magdalena Figura -Wrona -proszę mnie zrozumieć i nie traktować mnie tak , my nikogo
nie oskarżamy , dla nas problemem i kwestią tak jakby do rozwiązania jest to , że nie mamy
wglądu do dokumentacji wydzierżawionego budynku , w szczególności tak naprawdę tych
dokumentów które pani wójt powinna mieć w posiadaniu, bo to są dokumenty tak naprawdę
opiewające na ponad milion złotych .
p. Sech mecenas proszę sprecyzować o jakich dokumentach pani mówi .
p. Magdalena Figura -Wrona wielokrotnie prosiliśmy panią wójt o przedstawienie
dokumentów czy posiada jakiekolwiek dokumenty , protokoły zdawczo-odbiorcze , czy
dzierżawca przejął budynek na podstawie czego , jakich dokumentów .
p. Sech -mecenas -protokoły są .
p. Magdalena Figura Wrona -nie dostaliśmy takich dokumentów dostaliśmy tylko faktury .
p. Elżbieta Masicz – jakie faktury na kwity
p. Magdalena Figura Wrona na które dzierżawca o które dzierżawca wnioskował.
p. Sech mecenas – szanowni państwo dopóki tutaj niezostanie zawarte ostateczne
porozumienie dotyczące rozwiązania umowy i rozliczenia nakładów nie ma podstaw do
wystawienia faktur z racji z racji które by stanowiły o poniesionych nakładach na
nieruchomość . Są na razie negocjacje tak jak było już wyjaśnione.
p. Magdalena Figura -Wrona -w świetle tego co pani wójt zapewnia ,że są z dzierżawcą w
bardzo dobrych stosunkach . Skoro relacje są bardzo pozytywne to nie rozumiemy dlaczego
te negocjacje są tak utrudnione i ciągle się przedłużają , co jest powodem tego niedogadania
się między stronami .
p. Magdalena Figura -Wrona trudno powiedzieć aby była mowa o jakimkolwiek niedogadaniu
się to są kwestie bardzo poważne dotyczące majątku publicznego.
p Magdalena Figura -Wrona -proszę zrozumieć my nie jesteśmy prawnikami , my nieznany
języka prawniczego i byłoby dobrze gdyby pan używał terminologii prostej dla osób nie
posługujących się językiem prawniczym.
p. Sech mecenas - szanowni państwo ja tutaj nie uważam ,że to ,że negocjacje trwają i są
prowadzone nie świadczy to w żadnym wypadku o tym ,że jest jakiś problem pomiędzy
dotychczasowym dzierżawcą , a organem gminy.
p. Magdalena Figura -Wrona -jest problem gdyż strony nie potrafią się porozumieć.
p. Sech mecenas – porozumienie zostało już opracowane , a tego typu sprawy wymagają
dużo czasu i są dalej uzgodnienia prowadzone.
p. Magdalena Figura -Wrona ja nie rozumień tego negocjacje trwają ,czego dotyczą.
p. Sech mecenas – opracowany jest wstępny projekt porozumienia o rozwiązaniu umowy
dzierżawy i rozliczeniu nakładów , jedna i druga strona muszą jeszcze przeanalizować swoje
stanowiska i w najbliższym czasie zostanie zawarte ostateczne porozumienie.
p. Magdalena Figura -Wrona jakie są oczekiwania dzierżawcy w takim razie których strona

gminy nie jest stanie zaakceptować i w druga stronę . Prosimy o szczegóły My nie
rozumiemy tego czasu który się wydłuża i strony po mimo dobrych pozytywnych relacji nie
umieją porozumieć.
p Marek Wac – jakie jest nasze stanowisko w negocjacjach .
p Sech mecenas -w mojej ocenie jest to zbyt daleko idące stwierdzenie ,że strony nie umieją
się porozumieć , czy nie chcą się porozumieć , myślę ,że jest już przygotowany ostateczny
projekt porozumienia o rozwiązaniu umowy i rozliczeniu nakładów i wymaga tylko
akceptacji jednej i drugiej strony. I jest to kwestia niedługiego okresu czasu kiedy takie
ostateczne porozumienie zostanie zawarte.
p. Elżbieta Masicz- zanim umowa zostanie rozwiązana tak ,czy inaczej dostaniecie państwo
do wiadomości i zapoznanie się z treścią tejże umowy o rozwiązaniu .Jeżeli strona
dzierżawcy udowodni nam nakłady , (gdyż my nie możemy bezpodstawnie zapłacić )
przedstawi dokumenty potwierdzające poniesione koszty i dopiero wtedy po udowodnieniu
tego faktu ,my podejmujemy stosowne działanie , czy takie koszty są uzasadnione , czy
nieuzasadnione. Państwo dostajecie do wiadomości ten ostatecznie opracowany projekt
rozwiązania umowy i państwo będziecie również na sesji głosować nad tym . Czy takie
koszty według państwa były , według tych działań które podjęła kancelariami cały sztab ludzi
aby sprawdzić ,czy rzeczywiście te koszty zostały poniesione. Dopiero wtedy ja podpiszę
umowę o rozwiązaniu umowy dzierżawy. Tutaj się nic poza waszymi plecami nie dzieje .
Natomiast tak jak pan mecenas powiedział te rozmowy trwają , zarówno jedna strona widzi
jakieś za i przeciw swoich działań ,druga również . Dzierżawca może mówić ,że poniósł
nawet 5 milionów kosztów , ale dopóki tego nie udowodni faktura i dokumentacja taka która
nie wzbudza żadnych wątpliwości nie możemy mówić o tym ,że ktoś poniósł jakieś koszty. I
dlatego to wszystko tyle trwa. Poza tym jesteśmy w fazie pandemii i to wszystko się
ciągnie. Tak jak powiedział pan mecenas kancelaria w każdym zakresie dba o dobry interes
gminy. Tutaj nikt ni może podejmować pochopnie żadnych decyzji bo wszystko to co
zostanie ostatecznie podpisane musi być zgodne z prawem .
p. Witold Wąsik przecież umowa została rozwiązana .
p. Sech mecenas -formalnie nie zostało jeszcze porozumienie o rozwiązaniu umowy
dzierżawy podpisane .
p. Witold Wąsik – na sesji w Stryjnie w dworku tam była zadane takie pytanie i tam było
jasne stwierdzenie ,że umowa została rozwiązana i ,że można sobie wydzierżawić ten pałac.
Jak to zrozumieć nierozwiązana , rozwiązana.
p. Elżbieta Masicz to był projekt rozwiązania umowy dzierżawy przekazany przez
dzierżawcę , i myśmy ten projekt potwierdzili , przyjęliśmy do wiadomości , ale nie była to
forma rozwiązania umowy dzierżawy i ja powtarzam od ponad roku. To nie było rozwiązanie
umowy. Gdyby było to rozwiązanie umowy to ponad rok kancelaria nie zajmowałaby się tym
tematem. Wszystkie działania które podejmujemy zarówno na terenie gminy związane z
różnymi projektami , jak i podejmowanie i nawiązywanie umów czy dzierżawy , czy o
wykonawstwo wszystko musi być w świetle prawa i zgodnie z prawem .My wiemy dokładnie
jak to działało wcześniej ,jeszcze do listopada ubiegłego roku trwały rozprawy od 2010 roku
z wykonawca budowy szkoły .Przez tyle lat była to sprawa oddziedziczona w spadku i w
ubiegłym roku był wyrok i wygraliśmy ta sprawę , ale też poproszę pana mecenasa Filipka o
zreferowanie tej sprawy na jednej z sesji. Ja nie chce przekazywać informacji niezgodnych z
prawem i wszystkie działania robię dla dobra gminy.
p. Magdalena Figura -Wrona -czy w tym przypadku rozwiązanie umowy powinno być
poświadczone notarialnie.

p. Sech mecenas -co do zasady umowa dzierżawy jest zawierana w formie pisemnej i przy
rozwiązaniu jest wymagana taka sama forma jak wymagana była dla jej zawarcia .Jeżeli
umowa zawierana była w formie pisemnej z poświadczonymi podpisami notarialnymi to
celowe jest aby rozwiązanie umowy było w takiej samej formie zawarte.
p. Magdalena Figura Wrona czyli rozwiązanie umowy nastąpiło.
p. Sech mecenas -żeby doszło do rozwiązania umowy dzierżawy musi być zgodne
oświadczenie woli dwóch stron ,musi być podpisany dokument przez dwie strony umowy o
definitywnej treści który mówi ,że dana umowa ulega rozwiązaniu , a taki dokument nie
został jeszcze podpisany.
p. Magdalena Figura -Wrona ja pytałam czy projekt rozwiązania umowy dzierżawy zespołu
dworsko parkowego w Stryjnie powinien być potwierdzony notarialnie.
p. Sech mecenas -nie ma takiego obowiązku , ale jeżeli strony chcą to mogą sobie taki
projekt poświadczyć jest to wola stron, ale jeszcze raz powtórzę nie doszło do formalnego
rozwiązania umowy dzierżawy.
p. Piotr Zając -czy czytał pan ten projekt.
p. Marek Wac czy możemy zapoznać się ze stanowiskiem gminy w tych negocjacjach.
p. Sech mecenas -zapoznawałem się z dokumentami , osobiście negocjacji nie prowadzę
prowadził mecenas Mariusz Filipek który nie mógł być obecny na dzisiejszej sesji. Z treścią
tego projektu się zapoznawałem , a stanowisko jest taki jeżeli chodzi o negocjacje
prowadzone , dzierżawca wystąpi z roszczeniem o zwrot nakładów które poniósł na
nieruchomość . I tutaj trwają rozmowy dotyczące wartości tych nakładów i tego czy te kwoty
są w należyty sposób udokumentowane. Tutaj bym jeszcze wspomniał o odpowiedzialności
za mienie publiczne i za środki publiczne i na takie nakłady trzeba mieć wystarczająca
dokumentacje , która pozwala na to żeby zapłacić za te nakłady .
p. Aleksandra Jarymek -ja chciałabym się odnieść do wypowiedzi pani Kwiatosz , otóż
nikt z radnych nie zarzuca złej działalności pani wójt wręcz przeciwni. Gmina Rybczewice
zmieniła się nie do poznania i to jest ukłon w stronę pani wójt. Co do poprzednich wójtów nie
mogę się wypowiedzieć to myślę ,że borykali się z budową i nie mieli możliwości
pozyskania środków zewnętrznych jakie ma pani wójt.
p. Sabina Kwiatosz – środki były jeszcze większe.
p. Aleksandra Jarymek -zwróćmy uwagę na inne wsie w których nie zostało zrobione nic.
p. Kwiatosz Sabina nie wszystko można zrobić na raz , niech mi pani wskaże choć jednego
wójta który pozyskał tyle środków co pani wójt . Poprzedni wójt sprzedał posterunek ,
chciał zniszczyć ośrodek zdrowia , chciał zniszczyć GS”SCH” jemu nie było potrzebne nic .
Siedział sobie 8 lat , zimą nie potrafił poradzić sobie z odśnieżaniem dróg , a w tym roku nie
było problemów , jest wszystko tak ja trzeba i ma tak pozostać , jeżeli nie to radę zmienimy.
p. Aleksandra Jaremek moi wyborcy maja pretensje do mnie jak i do sołtysa ,ze w naszym
sołectwie nie zostało zrobione nic. Sołtysi nie mieli ani jednego spotkania z panią wójt.
p. Witold Wasik pani wójt ja zgłaszałem drogę z powodziówek w miejscowości Stryjno do
mostu obok pana byłego radnego i czy ta droga będzie robiona nie ma w wykazie tej drogi .
p. Elżbieta Masicz panie Witku może do tego tematu wrócimy później , ale jeżeli chodzi o ta
drogę to musi być uregulowane przy drodze powiatowej , ponieważ tam nie jest rozwiązana
sprawa odprowadzania wód opadowych z drogi powiatowej . I my tutaj nie rozwiążemy sami

tego problemu zalewania i niszczenia tejże drogi. Tam jest problem z drogą powiatową . A
odpowiadając pani radnej Aleksandrze to akurat w Izdebnie zrobiliśmy wodociąg aby
mieszkańcom wsi Izdebno poprawić jakość wody . Był tam wodociąg z lat 70 z azbestu i z
trosce o tych ludzi szukaliśmy środków i udało nam się pozyskać środki i
zmodyfikowaliśmy ten wodociąg. Jest to najlepszy wodociąg na terenie całej gminy.
p. Aleksandra Jarymek na starym wodociągu były bardzo duże ubytki wody i to był problem
dla gminy.
p. Elżbieta Masicz- były ubytki wody nie przeczę i wpływało na budżet gminy , ale to nie
był jedyny cel chodziło głównie o dobo mieszkańców .To dla mnie wydawało się
najważniejsze ,żeby zadbać o zdrowie ludzi. Jeżeli zrobiłam źle to przepraszam.
p. Aleksandra Jarymek nie mamy pretensji za zrobiony wodociąg , gdyż to leżało w gestii
gminy , ale proszę przyjechać do sołectwa i posłuchać mieszkańców.
p. Elżbieta Masicz- jeszcze nigdy nie wpłynął do gminy wniosek radnej z Izdebna z
propozycja jakie działania należałoby podjąć w sołectwie Izdebno czy Izdebno Kolonia.
p. Aleksandra Jarymek każdy napiera na drogę Nowiny i tam jest problem ogromny .
p. Elżbieta Masicz -droga na Nowiny nie jest drogą gminną jest to droga która sobie
mieszkańcy przez prywatne działki poprowadzili. I żeby ta droga mogła tamtędy przebiegać
to nalży wykupić działki od mieszkańców , odrolnić , a tutaj jest problem z odrolnieniem
przy poszerzeniu dróg. I o tym mieszkańcy byli informowani nawet jeden z mieszkańców
kierował pismo w 2016 do Rady Gminy o zapłatę za korzystania z drogi . Nie jestem w
stanie zrobić wszystkiego na raz . Budżet gminy od 8 lat nie uległ zmianie i jak pani
wspomniała w ubiegłym roku zakończyliśmy spłacać kredyt zaciągnięty na budowę szkoły.
Spłacając zadłużenie i prowadzać sprawę w sądzie udało nam się wykonać tyle inwestycji .
Wybudować sale gimnastyczna i oddać ja rok przed terminem , 11 dróg zrobiliśmy , 4
wąwozy , 3 razy braliśmy udział we wnioskowaniu o odnawialne źródła energii , 3 raz
wnioskowaliśmy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nie jestem cudotwórcą i
przepraszam ,że zrobiłam za mało.
p. Bożena Grzegorczyk chodzę po wsi i ludzie pytają mnie co z tą tężnia ,czy w ogóle ona
będzie czy nie będzie. Jeżeli nie będzie to czy te pieniądze można przeznaczyć na drogi.
p. Elżbieta Masicz temat tężni szanowni państwo był poruszany na kilku sesjach ,ja pytałam
państwa radnych i nawet robiliśmy sondę a tym zakresie, rozmawialiśmy na zebraniach i
jednak Rada Gminy tutaj obecna podjęła większością głosów na kilku sesjach przeciwko
budowie tężni. Jeżeli chodzi o środki tak jak każda dotacja ceowa pieniędzy nie można
przeznaczą na nic innego. To są pieniądze z przeznaczeniem na konkretny cel. Te pieniądze
pozostają w budżecie Urzędu Marszałkowskiego i być może inna gmina z tych środków
skorzysta. Choć cześć radnych chciało aby w naszej gminie powstała tężnia i być może tym
narazili się pozostałym radny. Tężnie budowanych jest coraz więcej ostatnio planowana
jest budowa tężni w Świdniku ,być może z racji covid u po który ludzie mają duże problemy
z oddychaniem .Mikroklimat wytwarzany wokół tężni ma zbawienne działanie na płuca ,
oddech czy serce, ale to pozostawiam w sumieniu naszych radnych ,którzy głosowali
przeciwko.
p. Sabina Kwiatosz to niech teraz radni wytłumaczą się z tej decyzji ,taka inwestycja byłaby
bardzo potrzebna w naszej gminie ,społeczeństwo się starzeje i jeżeli są na ten środki to
należy je wykorzystać.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy .
p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 6 –podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy ,przewodniczący przekazał prowadzenie sesji
wiceprzewodniczącemu rady gminy .

p. Józef Szymaniak wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy z funkcji przewodniczącego. Kto z
państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały .Kto jest za kto jest przeciw ,
kto się wstrzymał.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy .
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka,
Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki,
Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
PRZECIW (4)
Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak,
Sławomir Jan Wiącek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Lech Stanisław Miściur
p. Józef Szymaniak - za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 10 radnych , przeciw
4, wstrzymujących się 1 . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta .
p. Lech Miściur szanowni państwo radni ,goście chciałbym wszystkim podziękować za
współpracę taka jest polityka i ja przyjmuje to honorem i to nie znacz ,że moja rezygnacja z
przewodniczącego nie oznacza rezygnacji z radnego. Dalej będę współpracował z panią wójt i
radnymi.
p. Elżbieta Masicz panie przewodniczący dziękuje ,za to ,że tyle nam się udało zrobić.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
p. Józef Szymaniak –przystępujemy do punktu 7 – wybór komisji skrutacyjne ,proszę o
zgłaszanie członków do komisji skrutacyjnej.
p. Witold Wąsik zgłosił Marcina Flora.
p. Marek Wac zgłosił Witolda Wąsika
p. Sławomir Wiącek zgłosił swoja kandydaturę .
Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji.
p. Józef Szymaniak przystępujemy do głosowania nad składem komisji.
Głosowano w sprawie:
Wybór Komisji Skrutacyjnej ..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek,
Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek,

Małgorzata Stanisława Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold
Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając
PRZECIW (1)
Józef Grzegorz Szymaniak
p. Józef Szymaniak w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ,za proponowanym składem
komisji głosował 14 radnych , 1 radny głosował przeciw.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy .
p. Lech Miściur –przystępujemy do punktu 8 – wybór przewodniczącego Rady Gminy ,
proszę członków komisji o przeprowadzenie głosowania.
Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy.
p. Marek Wac – zgłosił panią Magdalena Figura Wrona.
p. Sławomir Wiącek -zgłosił pana Józefa Szymaniaka
Obie zgłoszone kandydatury wyraziły zgodę na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadzono wybór.
p. Józef Szymaniak –poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
p. Marcin Flor przedstawił protokół wyników wyboru na przewodniczącego . Zgodnie z
wynikami głosowania przewodniczącym rady gminy wybrana została Pani Magdalena
Figura Wrona ,otrzymując 11 głosów za , Pan Józef Szymaniak 4 głosy za. Protokół z
głosowania stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy .
p. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 9 –podjęcie uchwały w sprawie
wyboru przewodniczącego Rady Gminy, przystępujemy do głos ,kto jest za przyjęciem
uchwały, kto jest przeciw , i kto się wstrzymał.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy .
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka,
Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki,
Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
PRZECIW (5)
Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef
Grzegorz Szymaniak, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figur Wron - za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 10 radnych ,
przeciw 5 , wstrzymujących się 0 . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 10 –podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Czy państw radni mają uwagi do
projektu uchwały ,nie widzę a zatem przystępujmy o głosownia ,kto z państwa radnych jest
za przyjęciem proponowanej uchwały kto jest przeciw i kto się wstrzymał.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz
Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
PRZECIW (3)
Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Sławomir Jan Wiącek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Józef Grzegorz Szymaniak
p. Magdalena Figura -Wrona- za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 11 radnych ,
przeciw 3 , wstrzymujących się 1 . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta .
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
p. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 11 porządku obrad –wybór komisji
skrutacyjnej ,proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.
p. Witold Wąsik proponuję pozostawić komisję z poprzedniego głosowania.
p. Magdalen Figura –Wrona proszę przegłosowanie wniosku czyli tym samym składem
komisji.
Głosowano w sprawie:
pozostawienia składu komisji z poprzedniego głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek,
Dominik Janusz Mańka, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek,
Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz
Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając
p. Magdalena Figura –Wrona –stwierdzam , że na 15 radnych , 15 radnych zagłosowało za

tym samym składem komisji skrutacyjnej .
12. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 12 –wybór wiceprzewodniczącego
rady gminy ,proszę o zebranie się komisji skrutacyjnej i pragnę przypomnieć ,że Rada
Gminy wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego rady gminy bezwzględną ilością
jak poprzednio było przy wyborze przewodniczącego w głosowaniu tajny. Proszę państwa
radnych o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego rady gminy.
p. Piotr Zając - zgłaszam kandydaturę pani Aleksandry Jarymek.
p. Magdalena Figura Wrona –czy pani Jarymek wyraża zgodę na kandydowanie.
p. Aleksandra Jarymek tak wyrażam.
p. Magdalena Figura Wrona -czy są inne kandydatury, nie widzę , zamykam listę
kandydatów i ogłaszam 5 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania.
p. Magdalena Figura Wrona –proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o
przedstawienie protokołu z glosowania.
p. Marcin Flor przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół z głosowania na
wiceprzewodniczącego rady gminy .W związku z wynikami głosowania bezwzględną
większością głosów wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rybczewice wybrana została pani
Aleksandra Jarymek uzyskując 9 głosów za ,5 przeciw w 1 wstrzymujący się . Protokół
komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
p. Elżbieta Masicz chciałabym pogratulować wyboru pani przewodniczącej i pani
wiceprzewodniczącej i myślę ,że współpraca będzie się układała jak najlepiej i będziemy
dalej działa na rzecz rozwoju całej gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 13 –podjęcie uchwały w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Czy państwo radni maja uwagi do projektu
uchwały ,jeżeli nie to rozpoczynamy głosowanie ,kto z państwa radnych jest za przyjęciem
proponowanej uchwały, kto jest przeciw , i kto się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz
Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
PRZECIW (4)
Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak,
Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura - Wrona- głosowanie zakończone stwierdzam ,że w głosowaniu wzięło
udział n 15 radnych za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 11 radnych , przeciw
4 , wstrzymujących się 0 . Stwierdzam , że uchwała została przyjęta.

14. Wolne wnioski.
p. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 14 –porządku obrad wolne wnioski.
p. Magdalena Figura Wrona jeśli państwo pozwolicie to zabiorę głos. Drogie panie i panowie
radni serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi obowiązków
przewodniczącej Rady Gminy Rybczewice .Dziękuję za każde wsparcie i życzliwość. Myślę ,
że z optymizmem o czekających mnie obowiązkach i współpracą z państwem i panią wójt ,
pracownikami urzędu gminy ,paniami i panami sołtysami i wszystkimi mieszkańcami naszej
gminy. Życzę sobie i tak samo państwu owocnej współpracy i jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, nie widzę.
15.Zamknięcie sesji.
p. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 15 - zamknięcie sesji.
Stwierdzam ,że porządek obrad XX sesji Rady Gminy został wyczerpany. Zamykam obrady
dwudziestej sesji Rady Gminy w Rybczewicach .
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