Rada Gminy Rybczewice
Rada Gminy

Protokół nr XXI/2021
Uzupełnieniem protokołu jest nagranie przechowywane przez odrębny okres archiwalny
określony w przepisach Urzędu tj. 6 lat od daty protokołu jest nagranie sesji
przechowywane nagrania.
XXI Sesja w dniu 15 marca 2021
Obrady rozpoczęto 15 marca 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:22 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 obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rybczewice.
p. Magdalena Figura -Wrona – przewodniczący Rady Gminy otwieram dwudziestą
pierwszą nadzwyczajną 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. Magdalena Figura Wrona –przystępujemy do punktu 2 porządku obrad -przyjęcie
proponowanego porządku obrad. Proponuję następujący porządek obrad .
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 zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
7.Ustalenie daty posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Rady Gminy .
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
10. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy .
11. Podjęcie uchwały o powołaniu Przewodniczącego Rady Gminy .
12. Podjęcie uchwały o odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
14. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
15. Podjęcie uchwały o powołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
16.Wolne wnioski .
17. Zamknięcie sesji.
p. Magdalena Figura –Wrona -szanowni państwo z uwagi na fakt iż przed chwilą zakończyła
się poprzednia sesja i większość punktów jest bezzasadna ponieważ były tematem
poprzedniej sesji proponuje wykreślenie następujących punktów z porządku obrad. tj. pkt. 3 –
przyjecie protokołu z poprzedniej sesji ,pkt. 4 sprawozdanie wójta z działalności gminy, pkt.
podjęcie uchwały w prawie zwołania komisji rewizyjnej, pkt.8 podjecie uchwały w sprawie
odwołania przewodniczącego rady , pkt. 9 wybór komisji skrutacyjnej, pkt.10 wybór
przewodniczącego rady gminy, pkt. 11 podjęcie i uchwały w sprawie powołania
przewodniczącego rady gminy, pkt.12. podjęcie uchwały o odwołania wiceprzewodniczącego
rady gminy, pkt.13 wybór komisji skrutacyjnej, pkt.14.wybór wiceprzewodniczącego rady
gminy, pkt. 15 podjecie uchwały o powołaniu wiceprzewodniczącego rady gminy. Czy mają
państwo uwagi do proponowanego porządku obrad i proponowanych zmian o porządku
obrad.
p. Sech musi być zgoda wnioskodawców aby dokonać zmian w porządku. Jest to sesja
nadzwyczajna zwołana n wniosek radnych i do zmiany porządku obrad ustawa przewiduje,
że potrzebna jest zgoda wnioskodawców i jeżeli jest to grupa radnych to ci radni którzy
wnioskowali o zwołanie sesji powinni wyrazić zgodę na zmianę porządku obrad.
p. Magdalena Figura Wrona tak jak powiedział pn mecenas potrzebna jest zgoda
wnioskodawców na zmianę porządku obrad, czyli wykreślenie z porządku obrad
wymienionych przeze mnie punktów.
p. Sech mecenas szanowni państwo sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym i ustawa o
samorządzie gminnym mówi ,że do dokonania zmiany w porządku obrad sesji zwołanej w
tym trybie konieczna jest zgoda wnioskodawcy. Sesja została zwołana na wniosek grupy
radnych i moim zdaniem poszczególne osoby które wnioskowały o zwołanie sesji powinni
oświadczyć teraz ,że wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad, aby formalnie został
wypełniony ten obowiązek .
p. Magdalena Figura Wrona proszę państwa radnych wnioskodawców o imienne wyrażenie
zgody na zmianę porządku obrad porządku obrad.
p. Magdalena Figura Wrona -dziękuję bardzo i stwierdzam, że wszyscy radni
wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad. Porządek
obrad po zmianach przedstawia się następująco :
1.Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad .
3. Interpelacje i zapytania radnych.

4.Ustalenie daty posiedzenia komisji rewizyjnej.
5.Wolne wnioski .
6.Zamkniecie obrad.
Rozpoczynam głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad po
wprowadzeniu zmian. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw ,a kto wstrzymał się o
głosowania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad o zmianach.
Wyniki głosowania
TAK: 15, NIE: 0, NIE WIEM: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
TAK (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 głosowanie zakończone stwierdzam, że na 15 radnych
obecnych, na sesji za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 15 radnych , nikt
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania Porządek obrad po zmianach
został przyjęty.

3.Interpelacje i zapytania radnych.
p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do pkt.3 porządku obrad interpelacje i zapytania
radnych, czy państwo radni mają zapytania o pani wójt nie widzę .

4.Ustalenie daty posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do pkt.4 porządku obrad ustalenie daty
posiedzenia komisji rewizyjnej tutaj miałaby serdeczna prośbę do pana mecenasa o
wyjaśnienie państwu radny dlaczego nie podejmowaliśmy uchwały w sprawie zwołania
komisji rewizyjnej.
p. Sech mecenas- pani przewodnicząca ,szanowni państwo radni zgodnie ze statutem państw
gminy kompetencja zwołania jednej z komisji rady gminy przysługuje przewodniczącemu
rady gminy nie przysługuje radzie gminy jako takiej. W związku z tym w mojej ocenie nie
ma podstaw do podejmowania uchwały ,a decyzja co do tego czy zwołać komisję i co do
konkretnego terminu posiedzenia komisji rewizyjnej należy do pani przewodniczącej.
p. Magdalen Figura Wrona – bardzo proszę państwa radnych o propozycje terminu
posiedzenia komisji.
p. Piotr Zając –proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej o podanie konkretnej daty
posiedzenia.
p. Paweł Bochyński proszę uzupełnić wniosek w jakim celu ma się komisja rewizyjnej
zebrać , chciałbym to wiedzieć aby określić zakres i harmonogram prac komisji. Mogą się
ustosunkować do tego radni i członkowie komisji. Proszę o konkretny powód.

Na podstawie czegoś musze ogłosi termin i przygotować posiedzenie komisji.
p. Piotr Zając musimy jakoś wyjaśnić sprawę rozwiązania umowy dzierżawy Stryjny.
p. Józef Szymaniak - jeżeli chodzi o sprawę dworu w stryjnie to pan mecenas dzisiaj
powiedział ,że nie ma dzień dzisiejszy rozwiązania umowy dzierżawy dworu w Stryjnie. Nie
wiem co komisja chce zobaczyć w tym momencie.
p. Paweł Bochyński nie to ,że ja wzbraniam się od tego że nie chcę zwołać tej komisji tylko
musze mieć podstawę do zwołania komisji. Musi być wniosek o zwołanie od kogoś ,jeżeli
wniosek wpłynie to komisja zostanie zwołana i zostanie określony termin tej komisji.
p. Witold Wasik wniosek jest.
p. Elżbieta Masicz- pan mecenas udzielał odpowiedzi w tej sprawie.
p. Magdalena Figura Wrona my do tej pory bazujemy tylko na informacjach i zapewnieniach
komisja chciałaby zweryfikować dokumentacje , zapoznać się z ta dokumentacją która
dysponuje gmina i którą się państwo wymienialiście się z dotychczasowym najemcą.
p. Elżbieta Masicz –pani przewodnicząca jeszcze raz powtarzam ,żadnej korespondencji
urzędu z panem dzierżawcą nie było. Sprawą rozwiązania umowy zajmuje się kancelaria i
adwokat pana dzierżawy i tutaj tak jak pan mecenas przedstawił wystarczająco jasno, że
rozmowy nadal trwają , jesteśmy prawie na finiszu. I jeżeli będzie już ostateczna decyzja o
ustaleniu zasad rozwiązania umowy ,przygotowana ta ostateczna wersja to państwo radni
zapoznacie się z ta wersją i będziecie głosować nad treścią rozwiązania umowy. Tak jak przy
najmie na sesji była podjęta uchwała o podpisaniu umowy i z treścią tej umowy radni się
zapoznali tak samo będzie i tym razem. Jak będzie opracowana treści rozwiązania umowy
dzierżawy to tez zostaniecie państwo powiadomieni i wtedy będzie czas na zwołanie komisji.
Zanim treść rozwiązania umowy zostanie przedstawiona na sesji wtedy może zapoznać się
komisja. Robienie komisji dla samej komisji ,ja przypominam, że budżet gminy jest taki , a
nie inny a posiedzenie każdej komisji to są pieniądze. Ja nie chcę wytykać ,ale ostatnio była
powołana komisja która dyskutowała nad tematem który został uznany za cała radę jako
bezzasadny. Była skarga na niewłaściwe rozpatrzenie sprawy związanej z oczyszczalnią
ścieków i cała rada przegłosowała, że skarga na działanie wójta gminy jest bezzasadna i
ponownie została wezwana komisja wyjazdowa, następnie kolejna i nadal rozmawiamy na
temat tego co zostało uznane za bezzasadne. Każde jedne spotkanie komisji to są pieniądze
które i tak w naszym skromny budżecie powinno się oszczędzać gdyż musimy się
gimnastykować aby realizować projekty które dostały dofinansowanie i aby mieć środki na
wkład własny. Za chwilę będzie wiosna i każdy wyjedzie na drogi które są w opłakanym
stanie po zimie i każdy grosz będzie ważny. Jeżeli jest coś zasadnie nie mówię, że nie ,nawet
jestem za jeżeli posiedzenie komisji jest uzasadnione. p. Piotr Zając panie mecenasie jak to
ze strony prawnej wygląda czy przewodniczący komisji ma prawo odmówić zwołania komisji
rewizyjnej ,czy nie ma prawa.
p. Paweł Bochyński -ale czy ja odmówiłem, ja tylko zadałem konkretne pytanie i wyznaczę
termin. Czekam na termin i temat posiedzenia komisji.
p. Sech , ja tylko chciałbym zauważyć ,że zgodni ze statutem jest to też kompetencja
przewodniczącego rady gminy. Nie ma potrzeby podejmowania uchwały ,ale w
kompetencjach przewodniczącego rady gminy jest zwołanie takiej komisji. Rozumiem, że
chodzi teraz o to żeby dostosować termin komisji i przedmiot czym się ma zajmować.
Natomiast państwa ocenie ,czy ocenie pani przewodniczącej pozostawiam to czy w tym
momencie taka komisja jest potrzebna, czy może poczekać do tego momentu kiedy sprawa
zostanie sfinalizowana i wszystkie te okoliczności tej sprawy rozwiązania umowy dzierżawy
będziecie mogli państwo analizować.
p. Magdalena Figura Wrona jak podkreślił pan mecenas mam taką możliwość ,żeby zwołać
posiedzenie komisji ,dlatego proponuje termin 22 marca 2021roku. Godzina 10,00.

5.Wolne wnioski.
p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do pkt. 5 porządku obrad wolne wnioski. Czy
ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos.
p. Bożena Grzegorczyk sołtys- pani przewodnicząca ja chciałabym prosić aby pani
przewodnicząca wzięła pod rozwagę jeszcze raz rozmowę w sprawie tężni, czy warto jest
puścić takie pieniądze z gminy i takie przedsięwzięcie. Rozmawiałam teraz z mieszkańcami
zbierając podatek i mieszkańcy uważają ,że teraz przy pandemii jest to szczególnie ważne.
p. Józef Szymaniak ja chciałby się dowiedzieć od przewodniczącego komisji skarg i
wniosków czego dotyczyły te ostatnie posiedzenia komisji, dwie kolejne komisje.
p. Witold Wąsik –komisja chciała zapoznać się ze stanowiskiem drugiej strony skarżącego.
Trzeba to wszystko skontrolować. Chcieliśmy poznać problem .
p. Magdalena Figura Wrona nawiąże do pytania radnego Szymaniaka ,komisja skarg i
wniosków podjęła także decyzję o bezzasadnej skargi koła gospodyń wiejskich w
Rybczewicach o nierealizowaniu projektu budowy tężni do tematu też wracamy. Bardzo
proszę o nierozliczanie nas z posiedzeń komisji bo taka jest potrzeba. Na posiedzeniu komisji
skarg i wniosków tak jak zauważył pan Wąsik były takie ustalenia ,że będziemy uczestniczyć
w kontroli po nowy roku ,ponieważ ze względu na pandemie nie mogliśmy się spotkać
wcześniej.
p. Józef Szymaniak właściciel posesji posiada ekologiczna oczyszczalnie i zachowuje
wszystkie normy nie rozumiem dlaczego skarga miałaby być zasadna.
p. Witold Wąsik jest protokół z posiedzenia komisji i jest ustalenie komisji, że komisja
chciałaby się spotkać w celu dalszego wyjaśnienia problemu i ustalenia przyczyny tych
zapachów. Ustalono ,że gdy pojawi się problem z zapachem komisja i zdiagnozuje. Podczas
ostatnich oględzin nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów.
p. Elżbieta Masicz my tak jak było powiedziane na pierwszym posiedzeniu komisji
wykorzystaliśmy wszystkie kompetencje które należą do urzędu zostały wykonane natomiast
jeżeli jest jakiś spór z takich czy innych względów to tylko i wyłącznie sprawa cywilno
prawna. Gdyby gmina angażowała się we wszystkie konflikty jakie są nie udałoby się
niczego zrobić .Skarg na sąsiadów jest bardzo dużo , jako radni musimy z powagą
podchodzić do tej misji do której zostaliśmy powołani. My ze swojej strony zrobiliśmy
wszystko i wydaje mi się ,że pracownicy zatrudnieniu w urzędzie to osoby kompetentne i to
co maja w zakresie swoich obowiązków wykonują należycie i w sposób zgodny z technika
jaka obowiązuje w urzędzie i zgodnie z prawem. To co było w kompetencji urzędu i w
kompetencji komisji zostało wykonane. My musimy robić to do czego została powołana rada
gminy jak i każde stanowisko pracy w urzędzie gminy.
Były kontrole zarówno u osoby skarżonej i skarżącej i takie protokoły są w urzędzie. Na
sposób załatwienia sprawy skarżący ma prawo złożyć zażalenie do SKO i wtedy my
otrzymujemy odpowiedź czy sprawa musimy się dalej zając ,czy sprawa została należycie
załatwiona i dalsze podejmowanie kroków w tej sprawie jest bezzasadne.
6.Zamknięcie obrad.
p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do pkt. 6 porządku obrad. Stwierdzam ,że
porządek obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy został wyczerpany .Zamykam
obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rybczewice.

Przewodniczący
Rada Gminy Rybczewice
Magdalena Figura -Wrona
Przygotował(a): Elżbieta Cur
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

