Rada Gminy Rybczewice
Rada Gminy

Protokół nr XXIII/2021
XXIII Sesja w dniu 5 lipca 2021 roku
Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres
archiwalny określony w przepisach Urzędu tj. 6 lat o daty nagrania.
Obrady rozpoczęto 5 lipca 2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13:30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.
Obecni:
1. Paweł Andrzej Bochyński
2. Magdalena Figura Wrona
3. Marcin Flor
4. Aleksandra Jarymek
5. Dominik Janusz Mańka
6. Lech Stanisław Miściur
7. Bogdan Andrzej Skorek
8. Anna Suszek
9. Małgorzata Stanisława Suszek
10. Józef Grzegorz Szymaniak
11. Marek Bogusław Wac
12. Mateusz Piotr Wawrzycki
13. Witold Henryk Wąsik
14. Sławomir Jan Wiącek
15. Piotr Józef Zając
1. Otwarcie sesji.
p. Magdalena Figura -Wrona – przewodnicząca Rady Gminy państwo radni bardzo proszę o
potwierdzenie quorum obecności, otwieram dwudziestą trzecią sesję Rady Gminy
Rybczewice . Stwierdzam ,że na 15 radnych obecnych na sesji jest 13 co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał . Witam bardzo serdecznie na dzisiejszych
obradach wszystkich państwa radnych , witam bardzo serdecznie panią Wójt , panią
Sekretarz , pana Skarbnika ,witam pana mecenasa ,witam pracowników obsługujących
dzisiejszą sesję , państwa sołtysów , oraz mieszkańców naszej gminy obserwujących nasze
obrady.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
p. Magdalena Figura -Wrona otwieram punkt 2 porządku obrad- przyjęcie proponowanego
porządku obrad .Porządek obrad państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniami na
dzisiejsze posiedzenie .Przedstawiam następujący porządek obrad :
1.Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Rybczewice .

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Rybczewice.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6.Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy.
7.Debata nad Raportem o stanie Gminy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2020 rok.
9.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za 2020 rok.
11.Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy.
12.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
13.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Rybczewice .
14.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Rybczewice.
15.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rybczewice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2020 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rybczewice.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowe.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Rybczewic na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii , w tym trybu konsultacji.
23.Wolne wnioski.
24.Zamknięcie obrad.
Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi co do proponowanego porządku obrad . To jeśli
państwo pozwolą to ja zaproponuję wprowadzenie do porządku obrad jednego punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rybczewice . Tutaj jeżeli chodzi o
uchwałę w tej przedmiotowej sprawie była podejmowana w 2015r. i zasadnym byłoby
podniesienie ekwiwalentu dla straży.
p. Magdalena Figura -Wrona kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku
obrad proponowanej uchwały . Proponuję aby tą uchwałę wprowadzić jako punkt 23 i tym
samym punkt 23 wolne wnioski i punkt 24 zamknięcie obrad zmieniłyby swoją numerację
na 24 i 25 porządku obrad bardzo proszę o zagłosowanie .
Głosowano w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie Rybczewice.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:

ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk
Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona -głosowanie zakończone , stwierdzam ,że na 13 obecnych
radnych ,13 zagłosowało za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad. Teraz bardzo proszę
państwa radnych o zagłosowanie całego porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Kto
z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad wraz z wprowadzona
zmiana proszę o przegłosowanie .Proszę o zagłosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że 13 radnych obecnych na sesji jest za
przyjęciem proponowanego porządku obrad. Zamykam ten punkt.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Rybczewicach.
p. Magdalena Figura -Wrona otwieram punkt 3 porządku obrad przyjęcie protokołu z XXII
sesji Rady Gminy Rybczewice. Protokół został państwu udostępniony wraz z materiałami w
programie e-sesja. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi, sugestie do protokołu
bardzo proszę . Jeżeli nie ma uwag , a nie widzę żeby ktoś zgłaszał to przystępujemy do
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XXII sesji bardzo proszę
o zagłosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Rybczewicach.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę o ponowne przegłosowanie przyjęcia protokołu
z XXII sesji, bardzo proszę o zagłosowanie ponowne .
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Rybczewicach.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech
Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek
Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)

Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalenie Figura -Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych obecnych na sesji ,za przyjęciem
protokołu z XXII sesji głosowało 10 radnych , 3 radnych się wstrzymało. Stwierdzam ,że
protokół z XXII sesji został przyjęty. Zamykam punkt 3. Ogłaszam 5 minutowa przerwę .
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona po przerwie wznawiam obrady otwieram punkty 4 porządku
obrad sprawozdanie wójta z działalności Gminy bardzo poproszę panią Wójt o
przedstawienie sprawozdania.
p. Elżbieta Masicz -witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie ,panią przewodnicząca
zastępcę i wszystkich mieszkańców zgromadzonych przed monitorami komputerów.
Szanowni państwo czym zajmował się urząd od ostatniej sesji ,jakie działania były
podejmowane. Oczywiście kontynuujemy wszystkie nasze projekty które rozpoczęliśmy
niektóre z nich jeszcze w ubiegłym roku ,niektóre w tym roku , a są to: rewitalizacja dworu
tutaj jesteśmy ,że tak powiem na finiszu niemniej jednak z racji tego ,że jest to obiekt który
podlega Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wiele działań i zabiegów które są tam
nieomal kosmetyczne które są robione na tym obiekcie wymagają ciągłej konsultacji z
konserwatorem. Dlatego też tutaj został termin realizacji tego projektu wydłużony ,ponieważ
są zmiany odnośnie zabytkowego parkietu w jednym z pomieszczeń i są problemy z
wykonawcą drzwi ponieważ te drzwi muszą być odtworzone w tym właśnie starym stylu a
wiemy ,że z racji cowidu wiele instytucji i wiele firm zawiesiło ograniczył swoją działalność
i dlatego tutaj te drzwi które miały być wykonane do połowy czerwca dopiero wykonawca
wykona w sierpniu . Dlatego tutaj przesuwamy termin ukończenia tejże inwestycji. Ponadto
nad czym pracujemy, oczywiście w dalszym ciągu trwają modernizacje ujęć wody.
Pracujemy na 3 drogach , 4 została ukończona czyli droga w Rybczewicach została
zakończona .Rozpoczęliśmy prace na drodze w Pilaszkowicach Pierwszych i za chwilę
rozpoczną się prace w Częstoborowicach i na wąwozie w Izdebnie. Tutaj tak jak mówiłam na
poprzedniej sesji jeżeli chodzi o drogę w Częstoborowicach to już wtedy był wyłoniony
wykonawca, natomiast na wykonanie wąwozu w Izdebnie w ostatnim czasie został
wyłoniony wykonawca . Za chwilę będziemy organizowali spotkania z mieszkańcami
odnośnie realizacji projektu odnawialne źródła energii , tutaj też zostali wyłonieni
wykonawcy na poszczególne zakresy robót i po spotkaniach z wyłonionymi wykonawcami
odbędą się spotkania z mieszkańcami gdzie to mieszkańcy zostaną poinformowani jaki
będzie ich wkład w realizacji poszczególnych instalacji .W ostatnim czasie odbył się Zarząd
Gminny OSP było to 2 czerwca i od tego czasu rozpoczęły się również zebrania w
poszczególnych jednostkach . Są to zebrania sprawozdawczo -wyborcze. Do chwili obecnej
odbyły się zebrania w Rybczewicach , Izdebnie Podizdebnie ,Częstoborowicach ,
Wygnanowicach i Stryjnie . Jeszcze zostały nam dwa zebrania w Felinie i w Bazarze. 28
maja odbyła się sprawa z wykonawcą boiska z firmą ABC ponieważ tutaj wykonawca
zrezygnował z realizacji drugiej części projektu i zgodnie z zawartymi zapisami w umowie
był obciążony umową karną ,uchylał się od zapłaty ,dlatego też wystąpiliśmy na drogę
prawną i tutaj została mu udzielona kara za niewywiązanie się z umowy w kwocie 7 tysięcy
złotych .Umowa ta o rozwiązaniu takim polubownym nazwijmy to po zapłaceniu tejże kary
została od razu podpisana w sądzie na pierwszej i ostatniej rozprawie. Również została
rozwiązana 7 czerwca umowa dzierżawy zespołu dworsko pałacowego w Stryjnie w
brzmieniu takim jaki państwo zostali poinformowani i przedstawione wam było to na
komisjach jak i mieliści państwo wgląd do treści tego rozwiązania umowy. 25 czerwca
odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Króla Jana III
Sobieskiego na kolejną kadencję został wybrany pan Dyrektor Krzysztof Suszek .To tyle

jeżeli chodzi o działania z ostatniego czasu. Jeszcze jedna rzecz o której nie wspomniałam,
przeoczyłam tutaj odbyło się również spotkanie z wykonawcą i przedstawicielami Klubu
Sportowego Victoria na boisku ,w sprawie właśnie prawidłowego wykonania zakresu robót .
To wszystko ,dziękuję bardzo.
p. Magdalena Figura Wrona- czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do pani wójt w
sprawie przedstawionego sprawozdania ,bardzo proszę radny Bogdan Skorek.
p. Bogdan Skorek pani wójt właśnie odnośnie tego boiska mam takie pytanie czy zostaną
wykonane prace odnośnie pisma klubu Victoria Rybczewice przez obecnego wykonawcę
tego boiska.
p. Elżbieta Masicz- jeżeli chodzi o wykonawcę i klub Victoria to tak jak powiedziałam było
spotkanie które miało miejsce i tu w urzędzie i na miejscu na obiekcie i to co było ustalone i
przez obydwie strony zaakceptowane to w takim zakresie będzie to realizowane.
p. Bogdan Skorek -dobrze dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania , bardzo proszę pan
Marcin Flor.
p. Marcin Flor pani wójt ,jak pani wie uważamy ,że boisko w chwili obecnej jest gorzej
wykonane niż jak było wcześniej na tym boisku ,woda stoi ,trawa jest zasiana łąkowa nie
boiskowa na boisku leżą kamienie szkła, co z tym gmina zrobi ,czy wykonawca poprawi.
p. Elżbieta Masicz tak jak powiedziałam wszystko było ustalone na spotkaniu zarówno
przedstawiciele jak i przedstawiciele z radnych którzy uczestniczyli w tymże spotkaniu , z
reszto pani przewodnicząca również uczestniczyła w tym spotkaniu. Wszystko co było
ustalone to do tego ma się wykonawca dostosować .
p. Magdalena Figura Wrona czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania . W odniesieniu do
pytań panów radnych ja pozwolę sobie przedstawić państwu pismo które wpłynęło do mnie
od Zarządu Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Victoria . Pismo wpłynęło 29 czerwca .
Przewodnicząca odczytała treść pisma (pismo stanowi załącznik do protokołu ) . Bardzo
proszę pan Wójt.
p. Elżbieta Masicz – takie pismo również wpłynęło do mnie , a chciałam zaznaczyć ,że ostatni
tydzień jestem na urlopie i dzisiaj też przerwałam urlop dlatego też to pytanie które skierował
pan radny Skorek odnośnie tegoż pisma , nie odpowiedziałam panu odnośnie przekazania
wykonawcy z racji tego ,że tak jak powiedziałam pismo zresztą pani przewodnicząca
również to potwierdziła 29 wpłynęło podczas mojej nieobecności i na ta chwilę temat jeszcze
jest otwarty. Natomiast między czasie tak jak państwo doskonale wiedzą upłynął termin w
jakim miała się zakończyć ten remont nawierzchni boiska . Tak jak powiedziałam temat jest
otwarty , ani odbiór nie został dokonany , bo dopiero po zgłoszeniu zakończenia robót zbiera
się komisja która dokonuje odbioru tychże prac ,ewentualnie właśnie wtedy możemy jeszcze
jako uzupełnienie naszych uwag dołączyć to że pismo które skierowała Victoria. Dziękuje .
p. Magdalena Figura Wrona -dziękuję bardzo , czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytanie
do pani Wójt , bardzo proszę radny Marcin Flor.
p. Marcin Flor -ja bym chciałbym się zapytać kto będzie w tej komisji odbioru boiska.
p. Elżbieta Masicz w tej chwili panu nie odpowiem dopiero będziemy ustalać , ale to dopiero
jak wrócę z urlopu jeszcze jestem do 12 na urlopie.
p. Marcin Flor –dobrze ,czy ktoś z radnych mógłby być w tej komisji.
p. Elżbieta Masicz proszę uprzejmie nie widzę żadnego problemu .
p. Marcin Flor – myślę ,że pan Bogdan Skorek chciałby być w tej komisji.
p. Bogdan Skorek -jeśli nikt nie ma przeciwko to jak najbardziej .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo, czy w takiej komisji pani Wójt jest
przewidziany udział członków Zarządu Gminnego Klubu Sportowego Victoria.
p. Elżbieta Masicz ja nie widzę żadnego problemu tutaj jest pismo które wpłynęło od Victori

i jeżeli jest taka wola to nie widzę żadnego problemu żeby uczestniczyli w takiej komisji.
p. Magdalena Figura Wrona nie ukrywam ,że nas tutaj radnych opinia Gminnego Klubu
Victoria jest bardzo wiążąca . Także zależało by nam na tym żeby też członkowie zarządu
uczestniczyli w tym odbiorze, ewentualnym odbiorze boiska .
p. Elżbieta Masicz ja tylko chciałam jeszcze w kwestii uzupełnienia szanowni państwo tak
samo jak robimy taką czy inną inwestycję to każdy inwestor jeżeli chce coś zrobić określa
zakres robót . Określa zakres robót wpisuje to w specyfikacji prawda ,konkretnie jaki zakres
prac ma być wykonany. Pierwszy wykonawca z którym to rozstaliśmy się niechlubnie w
sądzie wręcz tylko zakomunikował że wyrówna boisko posieje trawę i wszystko. Ja prosiłam
o to żeby to było szczegółowe, wypisane było w 5 punktach zakres. Natomiast obecny
wykonawca ja tutaj przyniosłam jeżeli państwo chcielibyście się czy teraz ,czy później ,czy
członkowie komisji ci którzy będą w tejże komisji odbioru, przedstawił nam wykonawca
opis techniczny w jaki sposób będzie to wykonane. Jak również przedstawił nam wykonawca
takie jak gdyby sprawozdanie łącznie z dokumentacją fotograficzną jakie były prace
wykonywane na tym że obiekcie .Szanowni państwo musimy wziąć pod uwagę pewne
zasadnicze sprawy , a mianowicie szczegółowy zakres robót i co za tym idzie koszty z tym
związane .Bo tak jak wiecie nawet niwelacja terenu przy jakiejkolwiek innej inwestycji już
nie mówiąc właśnie o boisku bo tutaj te wszystkie uwagi i ja się oczywiście z tym zgadzam
bo jaki byłby mój interes jako gospodarza terenu że mi tam jest wszystko jedno czy to jest
krzywo ,czy równo ,czy tam są patyki czy ich nie ma ,czy są kamyki ,czy ich nie ma.
Wiadomo ,że nam jako urzędowi zależy na tym żeby zakres robót i finałowe to zadanie było
wykonane w sposób należyty nie budzący jakichkolwiek prawda wątpliwości. Że każdy kto
wejdzie na to boisko będzie bezpieczny jak się nawet przewróci bo to się zdarza przy
różnych bo wiemy ,że ten obiekt nie tylko służy zawodnikom do rozgrywek sportowych ale
także strażacy używają tego obiektu do zawodów strażackich . Dlatego na pewno nam
zależy na tym aby ten obiekt był w należyty sposób wykonany. Natomiast im bardziej
rozbudowujemy zakres, im więcej chcemy to się to wiąże z większymi kosztami. Bo ze
sprawozdania i dokumentacji która tutaj nam przedstawiła firma było nawiezione ponad 80
kubików ziemi , nie mniej jednak ta ziemia przesunięta tak jak sobie państwo przypominacie
jeszcze poprzedni wykonawca mówił o niwelacji ponad 1,5 metra między jedna , a druga
strona boiska .Po niwelacji tej 1,5 metrowej wiadomo, że odkryje się wtedy albo glina i to
wymaga nawiezienia , ale cała płaszczyzna boiska jest bardzo dużą płaszczyzną i te 80
kubiku to jest kropla w stogu siana .Ja nawet na swoją działkę przywiozłam 20 składów
ziemi i nie widać . Natomiast ta płaszczyzna to jest nie wiem może ze 20 razy większa niż
tam gdzie ja nawoziłam . I tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego ,że to wymaga dokładnie,
odpowiednio większych środków. Jeżeli mówimy o takiej kwocie to za taka kwotę nawet
gdyby się bardzo starał wykonawca więcej nie wyciosa prawda. Bo wiadomo ,że gleba
żyzna ,czy to jest humus, czy to jest czarnoziem to jest też odpowiedni koszt. Także tu trzeba
wszystko przeanalizować ,sprawdzić z tego co na spotkaniu było mówione to ten wykonawca
twierdzi, że to z czasem wszystko się ukorzeni i będzie to wszystko wiązać . Nie jestem
znawca w temacie , nie chce się na ten temat wypowiadać czy to jest należycie ,czy nie
należycie ,czy tak być powinno ,czy nie powinno . Wiadomo, że nawet i nasi sportowcy z
całym szacunkiem czy jest to prezes ,czy jest to nasz pan radny nikt z nas nie jest znawcą
tematu ,bo my się po prostu bardzo często uważamy za lekarzy ,za prawników ,za
sportowców i tak dalej, ale nasza wiedza jest na prawdę bardzo mała. Oczywiście te
wszystkie uwagi tak jak powiedziałam na dzień dzisiejszy widać te właśnie niedociągnięcia
gołym okiem ale już trzeba sobie dokładnie przeanalizować , być może takie spotkanie
właśnie tej komisji i powiedzenie dokładnie co i jak ,bo wykonawca nas prosi o chwilę czasu.
Żeby dać czas żeby tam coś zaczęło się coś dobrego dziać ,pogoda nam poniekąd sprzyja bo
jest duża wilgotność powietrza i gleby ,żeby ta trawa zaczęła się krzewić . Odnośnie tutaj było

w tym piśmie wspomniane o mieszance traw, mieszanka traw która została wysiana tutaj też
na tym spotkaniu była o tym mowa to jest dokładnie taki sam zestaw traw jakie wysiewa się
pod różnymi nazwami ,ponieważ są to mieszkanki traw i jeżeli sobie metki porównamy tak
twierdzi wykonawca ,natomiast tak jak mówię nie chcę się tutaj mądrzyć bo nie jestem
znawca w temacie i nie będę udawać ,że się na tym znam . Dlatego mówię jak wyznaczymy tą
komisję , jest deklaracja radnego Skorka ,że chciałby w tej komisji uczestniczyć , na pewno
też poprosimy ponownie przedstawicieli Victorii , ale jeszcze to będzie za chwilę że tak
powiem . I wtedy będziemy mogli powiedzieć co z tym dalej, czy tak jak jest napisane w
umowie jest jeszcze 2 lata tak zwanej gwarancji, gdzie wykonawca ma obowiązek prawda
czy uzupełniać jeżeli powstaną jakiej nierówności czy porządkować ,jeżeli chodzi o same
gałęzie to nie spodziewajmy się ,że tu będą cuda bo po każdym jednym wietrze po każdym
jednym deszczu gałęzie tam się będą się pojawiać. To samo z kamykami woda będzie
wypłukiwać jest to teren taki a nie inny i tam przez jakiś czas będą się te nowe kamyki
pojawiać zanim wybrane będzie to wszystko i oczyszczone. W ostatnim czasie pracownicy z
urzędu gminy wyczyścili ławeczki też wykoszona była ta trawa no staramy się też z naszej
strony żeby to wszystko nabierało właściwego wyglądu na i to co za czym to idzie przede
wszystkim właściwego stanu ,żeby można było bezpiecznie oddać do użytku, dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać
głos, proszę uprzejmie pan radny Zając.
p. Piotr Zając – pani wójt dlaczego my z tytuły nie sprzedawania zezwoleń na połów ryb
ponosimy na zalewie straty ,bo nie sprzedajemy w tym roku zezwoleń .
p. Elżbieta Masicz –tak nie sprzedajemy w tym roku zezwoleń z racji tego ,że przystępujemy
do rewitalizacji zbiornika i zbiornik nie był zarybiany w związku z tym no to nie możemy
nikogo wprowadzać w błąd i sprzedawać zezwoleń ,a strat żadnych nie mamy .Nigdy ten
zbiornik szanowni państwo nie generował jakiegokolwiek zysku. Weźmy sobie pod uwagę ,że
poza zarybieniem tego zbiornika ,który rok rocznie jest zarybiany jest jeszcze wtedy
wapnowanie tego zbiornika ,muszą być zabiegi kosmetyczne i osoby do obsługi. Obsługa
wtedy na danym zbiorniku to nie jest tylko 8 godzinna obsługa na dobę ,ponieważ ilości
godzin podczas każdej doby kiedy jest udostępniany zbiornik wędkarzom to jest ponad 12
godzin ,czyli tutaj musimy zatrudnić 2 osoby na pilnowanie i na sprzedawanie ,
nadzorowanie na tymże zbiorniku .Także na tą chwilę to ja śmiem twierdzić ,że jesteśmy do
przodu jeżeli chodzi o ten zbiornik ,a nie generuje on koszty.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać
głos, nie widzę ,pan radny Wąsik bardzo proszę .
p. Witold Wąsik pani wójt w związku z tym boiskiem to wygląda na to że chyba koszty
wzrosną.
p. Elżbieta Masicz trudno mi jest powiedzieć bo ten zakres jakim było to opisane , bo
dodatkowy zakres zmienił się w stosunku do pierwszego wykonawcy o wykonanie schodów
ewakuacyjnych , natomiast pozostały zakres był ten sam. Tak jak też o tym mówiłam i
wszyscy sobie zdają sprawę doskonale z tego ,że wcześniej na boisko można było z kilku
stron wejść i wyjść , natomiast w tej chwili była jedna droga z drogi powiatowej .Ten wjazd
który został też poszerzony ,wcześniej to było szerokości niecałe 2 metry ,teraz jest
poszerzone do szerokości wjazdu samochody takiego strażackiego ,ja tutaj nawet
sprawdzałam rozstaw kół na osiach ,żeby samochód mógł bezpiecznie tam wjechać ,ale
musiało być wykonane drugie wyjście ze względu na bezpieczeństwo przeciw pożarowe
.Dlatego zdecydowaliśmy ,że drugie wyjście tak zwane schody ewakuacyjne dla uczestników
jakiś imprez na tym ,że obiekcie będzie wykonane od strony bramy wjazdowej do parku ,
ponieważ kosztowo jest to najtańsze że tak powiem . Bo wykonanie takich schodów na
przykład tu gdzie wcześniej było to wejście od strony zalewu to byłby dużo większy koszt ,
ponieważ wiemy ,że tutaj zostało to nasypane ,podniesione no i zagęszczenie wtedy

wykonanie już na filarach na fundamentach takich schodów gdyż nie powiesimy ich w
powietrzu ,muszą być bezpiecznymi schodami .Bo zrobienie sztuka dla sztuki i takie schody
byłyby wręcz niebezpieczne to mija się z celem ,dlatego jeszcze dodatkowy koszt to był
zrobienie tychże schodów ewakuacyjnych .No i tutaj też wzmocnienie tych wszystkich skarp
jak sobie państwo przypominacie, wcześniej ta skarpa od strony alei do parku ona ciągle się
obrywała, osuwała ,dlatego teraz jest to zabezpieczone siatkami ,i wysiana jest tam trawa
miejmy nadzieje ,że ona na tyle ,bo tutaj były takie zakusy ,że może tam posadzić jakieś takie
rośliny typy jakaś kosodrzewina ,tego typu ,jakieś iglaki które poszyją zbocze i będą je
trzymać , nie mniej jednak nie ma zgody na to od strony konserwatora. Musimy brać pod
uwagę szanowni państwo wszystkie roślinki jakie wysiewamy ,wysadzamy na tym terenie są
też konsultowane z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To nie jest nasze
widzimisię ,bo nam się podoba zielone jabłuszko to sadzimy zielone jabłuszko, czy czerwona
czereśnia , nie każda roślina która tam jest wysadzana jest konsultowana też z konserwatorem
zabytków i dlatego tam są rozłożone z dwóch stron siatki ,posiana jest tam trawa, trawa
która też wymaga czasu że by ona zaczęła wiązać to ,te zbocza i żeby to się nie usuwało,
dziękuje.
p. Magdalena Figura Wrona –dziękuje bardzo czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby
zabrać głos , nie widzę w takim zamykam ten punkt .
5. Interpelacje i zapytania radnych.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 5 porządku obrad interpelacje i zapytania
radnych. Czy państwo radni mają jakieś interpelacje ,zapytania do pani wójt , wcześniej były
zapytania do sprawozdania. Mam pytanie do pani wójt dlaczego nasz urząd gminy jest
jeszcze zamknięty dla mieszkańców.
p. Elżbieta Masicz dlatego ,że wiele urząd jest też jeszcze w dalszym ciągu zamkniętych dla
mieszkańców.
p .Magdalena Figura Wrona wielu pracowników jest już zaszczepionych ,przechorowało.
p. Elżbieta Masicz no tak ,ale nie tylko patrzymy na pracowników , ale patrzymy na
wszystkich interesantów. Jeżeli osoby wchodzą i między sobą się stykają, w tej chwili
mówimy o tym ,ż pojawił się szczep Delta choroby prawda i on jest bardzo zaraźliwy ,
wystarczy ,że przejdziemy obok osoby chorej i kolejna osoba może zarazić się i jest dużo,
dużo groźniejszy w skutkach .Tu tutaj tylko i wyłącznie w trosce o mieszkańców. Natomiast
jeżeli jest taka potrzeba to doskonale sobie państwo zdajecie sprawę i wiecie doskonale o tym
że pracownicy schodzą ,pomagają petentom czy w wypełnieniu jakiś dokumentów ,
wyjaśnienia jakiekolwiek ,jakichkolwiek spraw wtedy schodzą do świetlicy na dole i
udzielają takich pomocnych porad. W tej kwestii to tutaj nie ma jakichkolwiek ograniczeń ,
natomiast raz jeszcze powtarzam z racji tego ,że jest coraz więcej przypadków zachorowań na
covit na ten szczep delta i dlatego my wolimy jeszcze zachować ostrożność i żeby ludzie ze
sobą się nie stykali tylko po prostu w ten sposób obsługujemy klientów, ponadto tak jak
państwo pewnie też słuchacie i oglądacie w telewizji jest wręcz ogólnie narzucone ,rząd
narzucił ,że niektóre składane wnioski ,czy to budowlane, czy wnioski o świadczenia różnego
rodzaju dla rodzin ,czy wnioski na dokumenty są tylko i wyłącznie obsługiwane drogą
elektroniczną .To też nie jest nasz wymysł tylko tu ustawodawca taką formę narzucił.
p. Magdalena Figura Wrona mam jeszcze pytanie kto z osób merytorycznych z urzędu
prowadzi nadzór właśnie nad tym boiskiem w Rybczewicach.
p. Elżbieta Masicz z pracowników tutaj mamy pan Tomasz Machul i pani Ania Matuła dwie
osoby , natomiast my jesteśmy tutaj w kontakcie z naszym inspektorem nadzoru który
nadzoruje nam inne inwestycje i też zajmuje się między innymi , od czasu do czasu prosimy
go też o opinie jeżeli chodzi o stan wykonania . Bo my tutaj jeszcze raz podkreślam jakiś nie

wiadomo jakich zabiegów nie robimy , zakres został ustalony i to o czym powiedziałam
przed chwilą nam również też zależy ,wielokrotnie i pani sekretarz i ja byłyśmy na obiekcie i
też patrzymy co jest tam robione, także ilość tutaj czy wskazanie że ta czy inna osoba jest za
to odpowiedzialna to, to nie zmienia faktu ,ani stanu rzeczy ,że jest to robione w takim czy w
innym zakresie bo zakres tak jak powiedziałam wcześniej został ustalony i kwota była
ustalona i w tym zakresie wykonawca to wykonuje , natomiast tak jak też było powiedziane
wcześniej ocena jakości tejże pracy nastąpi przy odbiorze.
p. Magdalena Figura Wrona a dlaczego wykluczyła pani przedstawicieli zarządu klubu
Victoria z nadzoru nad budową boiska, bo po ostatnim spotkaniu właśnie z
przedstawicielami kluby Victoria panowie poinformowali ,że niestety nie mogli uczestniczyć
w żadnych poszczególnych etapach prac ,żeby to weryfikować i nadzorować.
p. Elżbieta Masicz żadnych poszczególnych etapów nie było ,poza tym klub Victoria nie jest
inwestorem .Ja jak powiedziałam pozwoliłam sobie na taką uwagę szanowni państwo tutaj
również do mieszkańców kieruje swoje słowa. Zostaliśmy wmanewrowani w tą inwestycję ,
powiedźmy sobie prawdę ,bo najpierw wykonawca pierwszy został przywieziony w teczce i
to wszyscy państwo tak jak tutaj siedzicie zagłosowali za wykonaniem tego zakresu robót i
tam w ogóle nic nawet nie było poza tym ,że niwelacja , wysiane trawy nic więcej nie było
powiedziane. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi firma ,firma z teczką ,poza teczką i pieczątką
nie mająca nic co wynikło nawet na rozprawie w sądzie. To ja musiałam do sądu pojechać
żeby od pierwszego wykonawcy wyegzekwować karę za niewłaściwe wykonanie ,bądź nie
wykonanie raczej zakresu robót do którego się zobowiązywała .Firma która miała być super ,
hiper wspaniałą firmą przywiezioną przez klub Victoria w teczce. Jeszcze raz powtarzam
przywiezioną przez klub Victoria wszyscy byli och i ach wspaniale , później to ja musiałam z
tą firma ciągle jakieś , mamy cały zestaw zresztą i korespondencji mailowej , ale to temat ,że
tak powiem został rozstrzygnięty w sądzie i nie myślę żeby dalej nad tym tematem się
rozwodzić. Natomiast wykonanie docelowe tejże inwestycji i znalezienie wykonawcy który
przejmie robotę po kimś to tak jak z każda jedną pracą, czy jest to lekarz który leczy ,
przejmuje po kimś prawda leczenie będzie zganiał na poprzedniego , czy jest to budowlaniec
a przede wszystkim znalezienie wykonawcy który by dokończył tą pracę znając przyjechał
na obiekt i zobaczył co to jest za obiekt i miał też bardzo wiele uwag do dotychczasowej
pracy. Znaleziony został ten wykonawca po długich i naprawdę ,wiktoria znowu nam
proponowała ,a może ten , a może tamten , w ten sposób to my możemy to boisko
remontować jeszcze kolejnych 10 lat .Jeżeli chcielibyśmy o tym tez mówiłam klubowi
Victoria ,jeżeli chcecie mieć stadion mamy bardzo duży obiekt , a mianowicie błonia w
Częstoborowicach i tam można robić piękny obiekt z oświetleniem , z trybunami ,mogą być
naprawdę cuda wianki ,mogą być i szatnie dla zawodników i na taką inwestycje można
pozyskać środki zewnętrzne . I wtedy ta inwestycja nie kosztowałaby 2 razy po 150 tysięcy
tylko kosztowałaby kilka milionów ,ale byłby to obiekt z prawdziwego zdarzenia i nikt by
tam wtedy nie chodził i nie szukał po tym obiekcie , czy kamyczków ,czy gałązek ,bo akurat
na tym obszarze nie ma drzew które by zaśmiecały w przeciwieństwie do tego boiska które
jest tutaj .Naprawdę można było zrobić piękny obiekt , chcieli tutaj jest tutaj. Mówione było
tylko niwelacje terenu ,żeby był teren równy i teraz nie upieram się przy tym, że na tą chwilę
jest to super wspaniale zrobione. To jest jeszcze do zrobienia do poprawy ,ale nie zrobimy z
naszego małego boiska które jest wykonane na terenach zielonych ,które jest w ewidencji u
konserwatora jako pastwisko ,teren zielony nie zrobimy na takim mały skrawku ziemi nie
wiadomo czego. Tutaj chcemy żeby to przybrało jak najlepszy wyraz ,chcemy żeby to było
równe, chcemy żeby była właściwa trawa bo nie chodzi o to czy to będzie 100,czy 200 ,czy
300 tysięcy , każdej złotówki szkoda ,chcemy aby ten obiekt wyglądał należycie ,ale nie
spodziewajmy się tutaj stadionu tysiąclecia ,bo na pewno w tym miejscu za takie pieniądze
takiej inwestycji nie zrobimy i nawet jeżeli ja słucham od przedstawili radnych ,czy od

przedstawicieli Victoria za te pieniądze to można było zrobić naprawdę dużo, dużo lepiej .
To dlaczego klub Victoria nie zgłosił się do nas żebyśmy dotacje którą dajemy rok rocznie na
klub Victoria zwiększyć o 200 tysięcy nie 150 na przykład i my sobie znajdziemy
wykonawcę i my sobie zrobimy ten obiekt tak jak nam się podoba . Powtarzam raz jeszcze
zostaliśmy w temat ze tak powiem wkręceni i to teraz my jako urząd z tym musimy borykać
chcemy aby obiekt był wykonany w sposób należyty, dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona pani wójt mówi ,że tamten poprzedni wykonawca został
przywieziony w teczce, ale ten wykonawca też nie był ogłoszony ani przetarg na wyłonienie
tego wykonawcy ,ani nie były przygotowane żadne zapytania ofertowe. Być może tych
wykonawców zgłosiłoby się więcej ,może byłyby inne propozycje finansowe.
p. Elżbieta Masicz rozmailiśmy z wykonawcami którzy których też ponownie nam tutaj
sugerowali z klubu Victoria nikt nie chciał się tego podjąć .
p. Magdalena Figura Wrona no ale żadna procedura nie była uruchomiona .
p. Elżbieta Masicz zapytania ofertowe były do wykonawców ponieważ kwota która była
przeznaczona na tą inwestycje nie przekraczała kwoty takiej która by wymagała przetargu
dlatego my dzwoniliśmy ,pytaliśmy różnych wykonawców ,proszę mi wierzyć .Teraz
okazuje się że chcemy komuś zrobić dobrze , a my jesteśmy przestępcami , panie mecenasie
chyba będzie sprawa w sądzie.
p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę pan radny Witold Wąsik .
p. Witold Wąsik ja rozumiem że dwór w Stryjnie, chcę troszeczkę zmienić temat już
rozwiązana umowa ,w związku z tym jak można korzystać z tego pałacu , żeby tam jakieś
spotkanie czy coś można tam działać robić i tak dalej.
.
p. Elżbieta Masicz jeżeli ktoś chce proszę bardzo klucze są w urzędzie można korzystać, tylko
trzeba wziąć pod uwagę to ,że w tej chwili grzyb tam spaceruje po wszystkich
kondygnacjach ,wilgoć jest wszędzie no i dookoła my to kosimy oczywiście ,pracownicy
zabezpieczają, ale jeżeli obiekt w pełni nie jest użytkowany na co dzień to nie spodziewajmy
się ,że na dzień dzisiejszy pan tam wchodzi ,możemy jeszcze dzisiaj panu wręczyć klucze i
może pan jeżeli jest taka potrzeba można skorzystać na jakieś spotkanie tak jak pan to
określił.
p. Magdalena Figura Wrona czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos , nie
widzę , zamykam ten punkt.
6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 6 porządku obrad przedstawienie raportu o
stanie Gminy ,szanowni państwo pani sekretarz z tego co wiem przygotowała takie
streszczenie raportu, z tego co wiem ma ono około 10 stron ,czy państwo radni życzą sobie
żeby pani sekretarz je przedstawiła ,czy raport zamieszczony na stronie traktują państwo
jako zapoznany z nim .
p. Elżbieta Masicz czy mogę .
p. Magdalena Figura Wrona –bardzo proszę .
p. Elżbieta Masicz pani przewodnicząca uważam ,że na tyle inwestycji i tyle zadań które
zostały wykonane w roku 2020 to wręcz byłoby nie w porządku w stosunku chociażby do
urzędu żeby nie przedstawić chociażby zakresu inwestycji i działań które w 2020 były
wykonane .Jeżeli dyskutuje się z całym szacunkiem ponad godzinę nad inwestycjami takimi
o których była mowa przed chwilą to z całym szacunkiem raz jeszcze podkreślam do
wszystkich nie omówienie raportu to jest po prostu nie takt, dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę o przedstawienie raportu pani Wójt bardzo proszę
o przedstawienie raportu.
p. Elżbieta Masicz dziękuje bardzo ,jakie inwestycje bo na tym się skupię , później powiemy

o finansach, jakie inwestycje zostały wykonane w 2020 .Inwestycje na wodociągach to jest
bardzo duża inwestycja ,co zrobione zostało w roku 2020 , modernizacja stacji uzdatniania
wody w miejscowości Bazar ,termoizolacja budynku wykonanie warstwy elewacji
zewnętrznej ,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz parapetami ,wymiana pokrycia
dachowego ,wymiana instalacji odgromowej , wymiana zużytych okładzin ściennych i
podłogowych ,wymiana elementów wentylacji ,wymiana istniejących wyeksploatowanych już
urządzeń technologicznych i rurociągu stacji , wymiana rurociągów tłocznych głowic pompy
zanurzonej w studni ujęcia wody podziemnej ,modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji
sterowniczej elektrycznej ,oraz systemu automatyki ,wymiana istniejących odżelaziaczy
aeratorów sprężarek ,chloratora, wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych na terenie
ujęcia wody ,wymiana ogrodzenia i bram , wymiana elementów sterowania radiowego
załączania pompy, zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości
zasilania. Oczywiści taki sam zakres był wykonany w miejscowości Rybczewice, taki sam
zakres w Stryjno Pierwszym ,jeszcze w Bazarze mamy dwa ujęcia. W bazarze 2 ,
Rybczewice i Stryjno Pierwsze. Planowany termin zakończenia prac to jest wrzesień 2021
niemniej jednak z racji tego ,że mamy bardzo w tej chwili mokro i wiosna była mokra i lato
wiele urządzeń elektronicznych szczególnie u użytkowników ,czyli u mieszkańców naszej
gminy gdzie są czy liczniki , liczniki z nakładkami do odczytu radiowego niewłaściwie
zabezpieczone i w zawilgoconych miejscach umieszczone one przestają działać i z racji tego
wykonawca jeszcze musi dodatkowo zakupić i zmienić takie urządzenia. Jeżeli chodzi o
inwestycje drogowe , wykonaliśmy przebudowę drogi gminnej w Rybczewicach Pierwszych
i jeżeli chodzi o tą drogę ta droga ma długość 1596 metrów, wykonanie przez firmę
WODBUD z Kraśnika . Jest to nawierzchnia asfaltowo-betonowa. Druga droga jaka została
wykonana w roku 2020 to jest przebudowa drogi w miejscowości Stryjno Kolonia i tutaj
wykonano 870 metrów, ten odcinek wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z
Zamościa. Oczywiście zakres to są roboty zarówno w tej i kolejnych to są roboty
przygotowawcze , rozbiórkowe , ziemne, przepusty ze zjazdami ,podbudowa odpowiednia ,
nawierzchnia asfaltowa , pobocza i oczywiście oznakowanie i roboty wykończeniowe.
Kolejna droga jaka została wykonana o długości 364 metry to w Stryjno Pierwszym jest to
droga wykonana z jombów ,płyt jombów drogowych typu jomb i tutaj oczywiście znów jest
przygotowanie warstwy jezdnej pod płyty ,położenie płyt betonowych ,roboty
wykończeniowe pobocza z kruszywa ,roboty ziemne i oznakowanie pionowe. Kolejne drogi
to są nasze drogi gminne na które zostało nawiezione tłucznia i w roku 2020 zakupiono
kruszywa dolomitowego 1067 ton na kwotę prawie 70 tysięcy i kruszywa budowlanego z
firmy Sztyrlic na kwotę 5 166 złotych i oczywiście pracowała też równiarko -koparka na
tychże drogach i te roboty to były prawie 18 tysięcy . Jeżeli chodzi o drogi to 3 drogi
utwardzone , pozostałe drogi zakup kruszywa. Kolejna inwestycja to ukończenie
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i tutaj jaki był zakres. Przygotowanie ścian
zewnętrznych tak jak pamiętacie państwo było to w ogóle nie ocieplone ,gołe cegły było
tylko pomalowanie po wierzchu ,docieplenie ścian budynku , docieplenie ostatniej
kondygnacji , wymiana stolarki okiennej drzwiowej ,wymiana więźby dachowej montaż
nowych obróbek blacharskich , remont kominów ,wykonanie nowej opaski wokół budynku z
kostki , wykonanie nowej instalacji elektrycznej ,wymiana oświetlenia na ledowe ,wykonanie
instalacji fotowoltaicznej , wykonanie instalacji odgromowej , wymiana wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni na paliwo stało, modernizacja
instalacji centralnej wody użytkowej i prace towarzyszące wykończeniowe .Kolejny budynek
który został wykonany w roku 2020 to była termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w
Rybczewicach i obejmowała ona zakres : przygotowania też ścian zewnętrznych też ten
budynek w ogóle nie był ocieplony tylko pomalowany bezpośrednio na suporeksie ,
wykonanie instalacji ścian piwnic od poziomu łat do poziomu terenu , docieplenie ścian

budynku od zewnątrz , wyprawa elewacji wraz z kolorystyką ,ocieplenie stropu kondygnacji ,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , wymiana pokrycia dachu , utylizacja azbestu ,
wymiana starej i zniszczonej obróbki blacharskiej ,wykonanie opaski wokół budynku,
wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ,modernizacja instalacji wodnej ,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej , wymiana oświetlenia na ledowe , wykonanie
instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji odgromowej , remont kotłowni wodnej wraz
z wymianą kotła ,prace towarzyszące i wykończeniowe. To już jest drugi budynek też o
bardzo szerokim zakresie proszę sobie to porównać nie będą a może sobie ktoś to bierze jako
złośliwość z zakresem robót jakie są na boisku . Naprawdę tu jest dużo ,dużo większy
zakres i naprawdę wyspecjalizowany zakres i tutaj branżyści naprawdę mieli co robić .
Kolejny budynek który został wykonany w 2020 roku to termomodernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach i obejmowała ona : usunięcie istniejącego
docieplenia budynku ponieważ tam częściowo było docieplone , przygotowanie ścian
zewnętrznych do ocieplenia , docieplenie ścian budynku od zewnątrz , elewacja wraz z
kolorystyką i docieplenie stropu ostatniej kondygnacji , wymiana stolarki drzwiowej ,
wymiana pokrycia dachu, tutaj nie było wymiany stolarki okiennej ponieważ ta stolarka
która jest tam zamocowana nie powoduje utraty ciepła dlatego nie zasadna było wymiana
stolarki okiennej , wymiana pokrycia dachu i utylizacja azbestu ,montaż nowych obróbek
blacharskich pod klinkierów ,oraz rur spustowych i rynien , wykonanie nowej opaski wokół
budynku z kostki ,wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na ledowe ,
wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji odgromowej ,remont instalacji
centralnego ogrzewania, adaptacja pomieszczenia na kotłownię na paliwo stałe typu pelet,
wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z szambem i prace wykończeniowe. Jeżeli chodzi o
modernizację i rewitalizację w roku 2020 rozpoczęliśmy modernizację zabytkowego dworu w
Rybczewicach Drugich i w roku 2020 wykonany został następujący zakres prac : wykonanie
nowego pokrycia dachowego , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej częściowo ,tutaj
niektóre zakresy tych robót które odczytam zostały wykonane częściowo ponieważ według
harmonogramu pewne prace muszą być wykonywane cyklicznie , wykonanie okładzin
schodów , uzupełnienie ścian , remont stropu ,podłogi na gruncie i w piwnicy ,wykonanie
okładzin posadzek wewnętrznych , zabezpieczenie spękanych murów ,uzupełnienie tynków
wewnętrznych wraz z robotami malarskimi ,roboty zewnętrzne , remont istniejącego tarasu ,
odtworzenie i uzupełnienie tynków na elewacji , wykonanie opaski odwadniającej wokół
budynku ,remont balkonów ,wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej ,centralnego
ogrzewania ,wraz z kotłownią na paliwo stałe . I drugi projekt jeżeli chodzi o rewitalizację ,a
jeżeli chodzi jeszcze o pałac tutaj wykonawca w większości nawet musiał zrobić nowe
wylewki jeżeli chodzi o ławy fundamentowe ,ponieważ ten budynek jest wykonany z
kamienia białego to pod wpływem wilgoci tak jak państwo sobie doskonale zdajecie sprawę
kamień biały ma to do siebie ,że się lasuje i w wielu miejscach jak dokonano odkrywki to
wykonawca musiał zrobić szalunek i wylać nowy fundament . Kolejna modernizacja i
rewitalizacja która została wykonana i już rozliczona teraz w 2021 ale rozpoczęliśmy ją też
w 2020 jest to rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w Rybczewicach
Drugich . I co tutaj , rozbiórka garaży i budynków gospodarczych w pobliży dworu , wycinka
drzew i krzewów. Tutaj jeżeli chodzi o wycinkę drzew i krzewów to oprócz 100 dokładnie
setek drzew i krzewów które albo były pod wpływem wiatru ,wiatrołomów , albo
zniszczonych chorobami drzew. Tutaj musieliśmy nawet robić opinie dendrologów, tu się nie
da po prostu widzimy ,że drzewo usycha i możemy go sobie ściąć , nie . Musimy też każdy
jeden zabieg który się odbywa na roślinności która podlega pod konserwatora zabytków
musi być konsultowany z konserwatorem zabytków. Dalej montaż elementów małej
architektury ,mamy tu na myśli ławeczki , kosze naśmieci i elementy oświetlenia , budowa
schodów trenowych do planowanego mola ,budowa ścieżek spacerowych nie utwardzonych

z obrzeżem z kamienia polnego i z kostki brukowej imitującej bruk klinkierowy .Tutaj
niektórzy mogą powiedzieć dlaczego na przykład nie jest zrobiona z kostki , dlatego ,że
konserwator nie wyraża zgody na to żeby na tym obiekcie były alejki wykonane utwardzone.
Dalej budowa nawierzchni dojazdowych wokół dworu z kostki brukowej imitującej bruk
klinkierowy ,budowa oświetlenia i monitoringu ,montaż tablic i ścieżek edukacyjnych i
wykonanie nasadzeń .To jest wszystko ,teraz chciałam przejść do spraw związanych z
finansami Jeżeli chodzi o dochody tak strona 11 raportu to struktura dochodów w budżecie
gminy , jeżeli chodzi o dochody np. w roku 2014 mamy dochody w granicach 10 milionów ,
natomiast w 2020 mamy ponad 20 milionów 570 tysięcy ,czyli dochody wzrosły nam
dwukrotnie. Jeżeli chodzi o wydatki i wykonanie budżetu , budżet który wykonaliśmy w 2020
roku to jest na ponad 21 milionów 899 tysięcy z groszami. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące ,
wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu w 2014 to było 9 milionów 400 tysięcy ,w 2020
13 milionów 196 tysięcy nie podaje końcówek .Wydatki na inwestycje bardzo ważna rzecz to
myślę ,że radni powinni być z tego dumni nasi radni, radni którzy uczestniczą przy realizacji
tych że inwestycji i chcą aby te inwestycje były wykonywane. Jeżeli chodzi o inwestycje to
w 2014 roku milion sto osiemnaście tysięcy było na inwestycje , w 2020 osiem milionów
siedemset dwa tysiące , osiem razy więcej . Osiem razy więcej wykonywaliśmy tych że
inwestycji na osiem razy więcej kwot. Jeżeli chodzi o projekty unijne to tak jak
powiedziałam wcześniej to jest to modernizacja dworu ,termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej , modernizacje zbiorników ujęć wody projekt rewitalizacji zespołu
parkowego , dalej rewitalizacja zbiornika wodnego bo to już w roku 2020 podpisywaliśmy tą
że umowę , kompleksowa modernizacja ujęć wody i pompowni to o czym mówiłam przed
chwila , projekt OZE. Ten projekt musimy tez do końca 2021 roku wykonać , a podpisana
została umowa w 2019 i już w 2020 wstępne koszty ponosiliśmy chociażby związane z
ogłoszeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy. Jeżeli chodzi o boisko sportowe to jeżeli
chodzi o rok 2020 to mamy wydatki w granicach 80 tysięcy , nie poniesiono wydatków tych
70 tysięcy drugiej części którą nie wykonał ówczesny wykonawca. Wykonanie dróg o
których wspomniałam wcześniej do są też ,zresztą zebrane mamy to wszystko w ogólną tą
kwotę ponad osiem miliony siedemset tysięcy. Bardzo ważny i cieszący się dużym
zainteresowaniem to jest projekt klub seniora i tutaj podziękowanie dla Gminnego Ośrodka
Pomocy który jest głównym wykonawcą tego projektu i projekt emisja gdzie rozwijamy
kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy Rybczewice ,tutaj w ramach tego projektu
pozyskaliśmy komputery i mogli mieszkańcy korzystać ze szkoleń jeżeli chodzi o obsługę
komputerowa . Także gratuluje wszystkim którzy tam naprawdę ciężko pracowali przy
realizacji tych że projektów i udało się ich na prawdę wiele wykonać i na bieżący rok też
mamy bardzo wiele tych że projektów i oczywiście chciałam podziękować radnym którzy
głosowali podejmowali uchwały żeby kolejne te projekty były realizowane i przebiegały w
należyty sposób. To ,że jakiś projekt gdzieś po drodze spotkał się z jakąś powiedźmy
trudnością to proszę mi wierzyć ,że na tyle projektów które są realizowane w naszej gminie
ten jeden nieszczęśliwy trudno go nazwać projektem bo był to wniosek Victorii nie był to
projekt unijny to naprawdę malusieńkie że tak powiem wydarzenie , bardzo ważne , bo ja tu
nie umniejszam wagi tego wydarzenia z racji tego ,że nie jest to projekt unijny , nie mniej
jednak tak jak przedstawiłam państwu te osiem milionów siedemset tysięcy tych inwestycji
które zostały wykonane na taką kwotę w roku 2020 to jest na prawdę ogrom sztabu ludzi ,
zarówno ludzi którzy przygotowywali te projekty ,którzy pracują nad ciągłym
systematycznym rozliczeniem , pisaniem raportów do Urzędu marszałkowskiego ,jak i
oczywiście kancelarii która pomogła nam w przygotowaniu wielu dokumentów żeby one
były w należyty sposób przygotowane no i oczywiście tutaj też chciałam podziękować
przedstawicielom i naszym opiekunom w Urzędzie Marszałkowskim którzy nam pomagają
przy realizacji tych że projektów podpowiadają jakieś rozwiązania jeżeli jakieś są problemy ,

czy z wykonawcą ,czy na przykład z projektantem , podpowiadają nam rozwiązanie. Proszę
państwa w Urzędzie Marszałkowskim tez pracują ludzie którym zależy na tym aby projekty
były realizowane i należycie wykonane. Po wykonaniu każdego projektu nasza praca nad
projekt się nie kończy , każdy projekt jest kontrolowany przez nie tych opiekunów którzy
pracują razem z nami przy realizacji w Urzędzie Marszałkowskim przy realizacji projektu ,
ale komisji która przyjeżdża i ocenia jakość wykonania tego projektu , pod każdym względem
i merytorycznym ,czy zamówienie i wyłonienie wykonawcy zostało we właściwy sposób
przeprowadzone , nad tym pracuje i Pan Marcin i Pani Ania i jeszcze mamy firmy
zaprzyjaźnione które nam pomagają jak przygotować we właściwy sposób te że dokumenty ,
bo postawienie przecinka w jednym miejscu , czy nie zaznaczenie tego przecinka może
spowodować ,że dofinansowanie może być zmniejszone , albo mogłoby być w ogóle cofnięte.
Jest to na prawdę bardzo duża i ciążka praca i jeszcze raz dziękuje wszystkim i w naszym
urzędzie i w Urzędzie Marszałkowskim i w Wydziale Budownictwa w Starostwie
Powiatowym w Świdniku bo tutaj też starają się nam pracownicy pomagać żeby realizacja
przebiegała w należyty sposób, dziękuję bardzo.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo zamykam ten punkt.
7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 7 porządku obrad debata nad raportem o stanie
Gminy. Na Bip-ie i na stronie internetowej Gminy był zamieszczony raport można było się z
nim zapoznać .Przypomnę ,że w debacie radni będą mogli zabierać głos w bez ograniczeń
czasowych . Otwieram dyskusje , czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę
pan radny Witold Wąsik .
p. Witold Wąsik dziękuje pani Wójt z całym szacunkiem do tych inwestycji i tak dalej ,tutaj
chciałbym się przedstawić mój punkt widzenia i proszę źle go nie interpretować , bo
chciałbym przedstawić fakty z mojego punktu widzenia , z mojego sołectwa i myślę ,że nie
tylko mój pogląd będzie brany pod uwagę . Mianowicie tu wystąpiły takie problemy
zalewowe ja już tam wcześniej mówiłem droga 1317 łączącą z drogą powiatową tam cały
czas cyklicznie zalewa.
p. Elżbieta Masicz przepraszam pani przewodnicząca chyba teraz omawiamy raport ,
natomiast te inne sprawy związane z drogami ,czy z innymi sprawami to pozostawmy na
punkt wnioski, wolne wnioski. Bo w ten sposób my za chwile rozmienimy to wszystko na
drobne , będziemy rozmawiać o wszystkim tylko nie o raporcie. W tym punkcie mamy
skupić się nad raportem.
p. Witold Wąsik to się wszystko wiąże, wiąże się pani Wójt nie wiem co mam robić może
będę kontynuował .
p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę o nawiązanie do raportu.
p. Witold Wąsik -trudno.
p. Magdalena Figura Wrona proszę państwo radni, może proponuje 10 minut przerwy.
p. Elżbieta Masicz – przepraszam bardzo ja przerwałam urlop , z całym szacunkiem pani
przewodnicząca ja rozumiem każdy ma różne sytuacje losowe i bardzo prosiłabym aby ta
sesja przebiegało sprawnie , bo ja na godzina 13 musze być w Lublinie.
p. Magdalena Figura Wrona -proszę państwo radni.
p. Piotr Zając ja bym prosił o 10 minutową przerwę.
p. Elżbieta Masicz nie ma zasadności ,ja nie widzę takiej zasadności jest temat raport ,pytań
żadnych nie ma do raportu przechodzimy do kolejnego punktu. Natomiast robienie przerwy
dla kogoś (jeszcze raz dla oglądających ) niewygodnej sytuacji bo ktoś nie mógł czegoś mi
przytknąć jeszcze trochę to tutaj będzie nie sesja tylko kabaret, dziękuję.
p. Magdalena Figura Wrona –czy ktoś z państwa radnych chciałby się odnieść do raportu

proszę bardzo radny Witold Wasik .
p. Witold Wąsik odniosę się do tych słów jak kabaret , tu nikt nie robi kabaretu .
p .Elżbieta Masicz –robimy punkt debata nad raportem .
p. Witold Wasik – o kej ,to co chciałem powiedzieć to dotyczy raportu , są sprawy związane
ogólnie ze wszystkim i raport jest powiązany i budżet i inwestycje.
p. Elżbieta Masicz inne sprawy w wolnych wnioskach teraz skupiamy się nad tym co jest
zapisane w raporcie.
p. Magdalena Figura Wrona ale pani wójt jeżeli te sprawy ujęte są w raporcie radny Wąsik
ma prawo o tym też powiedzieć.
p. Elżbieta Masicz- ale mówimy o tych inwestycjach które są zapisane w raporcie, nie o
jakimś deszczu ,czy zalewaniu , ja rozumiem jest sytuacja taka jaka jest wszędzie po zimie
bardzo trudno sytuacja i my na temat dróg i inwestycji drogowych też w odpowiednim
momencie możemy dyskutować , w tej chwili jest temat pozwolę sobie zacytować debata
nad raportem o stanie gminy, dziękuję.
p. Magdalena Figura Wrona proszę bardzo ,czy ktoś chciałby zabrać głos ,zamykam dyskusje
przechodzimy do punktu 8.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2020
rok.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 8 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2020 rok. bardzo poproszę pana skarbnika
o przedstawienie projektu uchwały.
p. Józef Smarzak odczytał projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy
Rybczewice za 2020r.(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. )
To jest projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,pragnę przypomnieć ,że uchwała o udzieleniu
wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady
Gminy. Bardzo proszę państwa radnych o zagłosowanie. Kto z państwa radnych jest za
podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice, kto jest
przeciwny kto się wstrzymuje.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Małgorzata
Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław
Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 obecnych radnych za udzieleniem wotum
zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice zagłosowało 6 radnych ,7 radnych się wstrzymało ,
tym samym uchwała nie zostaje podjęta ponieważ nie mamy bezwzględnej większości
głosów. Zamykam ten punkt.

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 9 porządku obrad przedstawienie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok i bardzo poproszę pana skarbnika o przedstawienie
sprawozdania.
p. Józef Smarzak –jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy to przedstawia się
ono następująco . Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu gminy według uchwał Rady
Gminy zamknął się po stronie dochodów kwotą 23 030 162 zł 40 groszy ,a po stronie
wydatków kwotą 29 170 342 złotych i 40 groszy , co oznacza, że budżet gminy na 2020 rok
był zaplanowany jako budżet niedoborowy, czyli wydatki przekraczały dochody budżetowe
o kwotę 6 140 180 złotych .Odo uchwalenia budżetu na 2020 rok w dniu 23 grudnia 2019
roku kiedy dochody zostały zaplanowane w wysokości 17 791 336 złotych , a wydatki w
wysokości 20 878 635 złotych dokonano 23 zmian w budżecie gminy. Na dzień 31 grudnia
2020 roku do budżetu gminy wpłynęło 20 570 326 złotych 39 groszy na planowane w
wysokości 23 030 162 złote 40 groszy , co stanowi 89, 32 % wykonania planu. Co się złożyło
na dochody budżetu gminy , a więc w takich 4 grupach na dochody budżetu gminy złożyły
się dochody własne w wysokości 4 073 671 złotych 52 grosze ,które w stosunku do
planowanych w wysokości 4 221 006 złotych 16 groszy zostały wykonane w 96, 51 %
wykonania planu. Druga grupa to są dotacje i środki na zadania własne w wysokości
7 311 801 złotych 95 groszy ,które w stosunku do planowanych w wysokości 7 476 795
złotych stanowią 97,79 % wykonania, w tym bieżące to jest kwota 5 720 210 złotych 26
groszy na planowane 5 732 898 złotych, oraz majątkowe w wysokości 1 591 591 złotych 69
groszy na planowane w wysokości 1 743 897 złotych . I następna grupa to są dotacje na
programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 3 971 703 złote
56 groszy na planowane w wysokości 6 102 100 złotych i 59 groszy co stanowi 65,09 %
wykonania planu w tym bieżące to jest kwota 287 575 złotych 59 groszy na planowane w
wysokości 315 228 złotych 59 groszy ,oraz majątkowe w wysokości 3 684 127 złotych 97
groszy ,na planowane w wysokości 5 786 872 złote. I czwarta grupa to są dotacje celowe na
zadania zlecone w wysokości 5 213 149 złotych 36 groszy które w stosunku do planowanych
w wysokości 5 230 260 złotych 65 groszy stanowią 99,67 % wykonania planu. Jeśli chodzi o
wydatki to w okresie 2020 roku wydano ogółem 21 899 221 złotych 46 groszy na planowane
w wysokości 29 170 342 złote 40 groszy co stanowi 75,07 % wykonania planu. Co się złożyło
na wydatki , a więc na wydatki złożyły się wydatki na zadania własne w wysokości
12 053 714 złotych ,które stanowią 55,04 % wszystkich wydatków z budżetu gminy, z czego
na wydatki bieżące wydano 7 700 883 złote 31 groszy i na wydatki majątkowe wydano
4 352 830 złotych 69 groszy .Druga grupa to są wydatki na programy finansowane z
udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 4 632 842 złote i 80 groszy które stanowią
21,16 % wszystkich wydatków budżetu ,z czego na wydatki bieżące wydano 282 967 złotych
37 groszy ,oraz na wydatki majątkowe wydano 4 349 647,złotych 43 grosze. I trzecią grupą
wydatków to są wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych ustawami na które wydano 5 212 634 złote 66 groszy co było to 23,80% procenta
wszystkich wydatków z budżetu. Jeżeli chodzi jeszcze o dochody budżetowe to tu jeszcze
możemy dodać ,że na dochody które były w wysokości 20 570 326 złotych 39 groszy
zaległości z tytułu różnych podatków i opłat zamknęły się kwotą 882 213 złotych 60 groszy ,
odsetki od zaległości liczone na dzień 31 grudnia 2020 roku to jest kwota 82 791 złotych 77
groszy ,nadpłaty z tytułu dochodów czyli podatków i opłat to jest kwota 18 907 złote i 2
grosze, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to jest kwota 301 413 złotych 20
groszy, skutki ulg i zwolnień 304 790 złotych 12 groszy i umorzenia i zaległości to jest 781
złotych. Podsumowując można powiedzieć ,że realizacja budżetu w 2020 roku została

zrealizowana zgodnie z planem ,a mianowicie dochody zrealizowano w 89 ,32 % , natomiast
wydatki w wysokości 75,07 % .Na dzień 31 grudnia budżet gminy zamknął się niedoborem
budżetowym w wysokości 1 328 895 złotych i 7 groszy ,na planowany w wysokości
6 140 180 złotych. Stan zadłużenia gminy natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu
zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań zaliczanych do długów z tytułów
innych niż kredyty wyniósł 4 608 245 złotych 68 groszy na co składają się kredyt
zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dnia 31 czerwca 2020 roku w
kwocie 4 600 000 złotych który był przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy i zobowiązanie zaliczane do długów innych niż kredyty i pożyczki spłacane
wydatkami bieżącymi które na koniec roku zamknęły się kwota 8 260 złotych 68 groszy .
Jeśli są jakieś pytania do sprawozdania które zostało państwu dołączone do projektu , to
proszę o pytania.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo serdecznie ,czy państwo radni mają jakieś
pytania do przedstawionego sprawozdania finansowego ,nikt się nie zgłaszam , w takim razie
zamykam ten punkt.
10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 10 porządku obrad przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
poproszę pan skarbnika o przedstawienie opinii.
p. Józef Smarzak –odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w
Lublinie z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta
Gminy Rybczewice rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020
rok.(Uchwała RIO w Lublinie stanowi załącznik do protokołu. ) Sprawozdanie została
zaopiniowane pozytywnie.
p . Magdalena Figura Wrona dziękuję serdecznie zamykam ten punkt.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 11 porządku obrad przedstawienie
sprawozdania finansowego Gminy poproszę pana skarbnika o przedstawienie sprawozdania
finansowego Gminy bardzo przepraszam.
p. Józef Smarzak a wiec sprawozdanie finansowe gminy Rybczewice za 2020 rok. W skład
sprawozdania finansowego wchodzą takie 4 elementy a mianowicie bilans wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,bilans zbiorczy jednostki budżetowej
samorządowego zakładu budżetowego , zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki i
zbiorcze zestawienie zmian funduszy jednostki. Jeśli chodzi o bilans wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego to obejmuje on stan gospodarki finansowej gminy
Rybczewice łącznie z wszystkimi jednostkami a mianowicie dochody wydatki zarówno
ponoszone przez Urząd Gminy jak i jednostki organizacyjne takie jak Urząd Gminy, Zespół
Szkół ,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,jak również stan zobowiązań wynikających z
posiadanych środków na rachunku budżetu gminy ,oraz zaciągniętych kredytów. Jeśli chodzi
natomiast o bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego to ten
dokument dotyczy tylko i wyłącznie zarówno dochodów jak i wydatków, jak i zobowiązań ,
należności dotyczący tylko i wyłącznie Urzędu Gminy Rybczewice. Każda jednostka
organizacyjna przedstawia swój bilans odrębnie .Jeśli chodzi o rachunek zysków i strat
jednostki jest to zestawienie porównawcze przychodów i kosztów jednostki według stanu na
początek i na koniec roku budżetowego, zysków i strat ,działań pooperacyjnych, kosztów

operacyjnych , zysków przychodów i kosztów i dotyczy on wszystkich jednostek . Podobnie
jest również z czwartym dokumentem , a mianowicie zestawienie zmian funduszu jednostki
z tym ,że tu informacja dotyczy wyłącznie funduszu jednostki , a więc zmniejszenia
zwiększenia funduszu i tego typu informacje .Wszystkie te dane państwo otrzymali zarówno
w formie opisowej jak i w formie tabelarycznej dołączone do zaproszeń na sesje . Czy są
jakieś pytania do sprawozdania finansowego to bardzo proszę .
p. Magdalena Wigura Wrona czy państwo radni mają jakieś pytania do przedstawionego
sprawozdania finansowego, nie widzę , w takim razie zamykam ten punkt.

12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
p. Magdalena Figura Wrona punkt 12 porządku obrad przedstawienie informacji o stanie
mienia komunalnego i bardzo poproszę pana skarbnika o przedstawienie informacji .
p. Józef Smarzak a więc jeśli chodzi o mienie komunalne za 2020 rok to przedstawia się
następująco .Co wchodzi w skład mienia komunalnego , a więc w skład mienia komunalnego
wchodzą grunty i tych gruntów mamy ogółem 242,666 ha są to grunty które znajdują się
praktycznie rzecz biorąc we wszystkich miejscowościach z tym ,że gro tych gruntów to są
drogi gminne ,a więc w jakim sołectwie ile tych gruntów znajduje się : i tak w Bazarze 17 ,
6749 ha ,w Choinach 2,09 ha w Częstoborowicach 33,0591 ha , w miejscowości Izdebno
13,353 ha , w Kolonii Izdebno 5,09 ha ,Pilaszkowice Pierwsze 13,7138 ha, Pilaszkowice
Drugie 35,89 ha , Rybczewice 60,1793 ha ,Stryjno Pierwsze 9,7572 ha , Stryjno Drugie 19
1422 ha , Stryjno Kolonia 15 ,69 ha ,Wygnanowice 4,99 ha i Zygmuntów 8,003 ha .Jeszcze
ogólnie powiem jak to się przedstawia , a więc ogólnie z tych 242 ha rolne to jest 36, 8633 ha,
tereny zabudowane 10,2289 ha, tereny rekreacyjne 13,9585 ha i drogi 155,9004 ha i pozostałe
15,3348 ha . Jeśli maja państwo jakieś pytania do dokumenty który również był przy
dokumentach z zaproszeniem na sesję to bardzo proszę .
p. Magdalena Figura Wrona czy państwo radni mają jakieś pytania ,nie widzę zamykam ten
punkt .
13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 13 porządku obrad przedstawienie opinii
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rybczewice i bardzo
poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii.
p. Paweł Bochyński witam państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 27 maja tego roku ,udział wzięli Bochyński Paweł przewodniczący komisji ,
Sławomir Wiącek członek komisji ,Anna Suszek członek komisji, Elżbieta Masicz wójt
gminy , sekretarz Renata Trała i skarbnik Józef Smarzak .Po zapoznaniu się z raportem i
wysłuchaniu komisja jednogłośnie i pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Rybczewice.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo panu przewodniczącemu ,zamykam ten punkt.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 14 porządku obrad przedstawienie wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rybczewice bardzo poproszę
pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku.
p. Paweł Bochyński –Komisja Rewizyjna jednogłośnie wnioskuje do Rady o udzielenie dla

Wójta Gminy Rybczewice absolutorium .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo , zamykam ten punkt.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 15 porządku obrad przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Wójta poproszę pana skarbnika o przedstawienie opinii.
p. Józef Smarzak odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia
7 czerwca 2021 roku w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Rybczewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rybczewice z tytuły wykonania
budżetu za 2020 rok. (Uchwała regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stanowi
załącznik do protokołu ) RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,zamykam ten punkt.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2020 rok.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 16 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2020 rok. poproszę pana skarbnika o
przedstawienie projektu uchwały.
p Józef Smarzak odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania
budżetu gminy za 2020 rok projekt uchwały stanowi złącznik do protokołu .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo serdecznie , czy państwo radni mają jakieś
pytania do prezentowanej uchwały ,nikt się nie zgłasza w takim razie bardzo proszę o
głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice , kto jest
przeciw kto się wstrzymuje.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Małgorzata
Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław
Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych obecnych na sesji za przyjęciem
uchwały głosowało 6 radnych , 7 radnych się wstrzymało.
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że uchwała została podjęta, zamykam ten punkt.

17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 17 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta proszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały.
p. Józef Smarzak –odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. (projekt uchwały stanowi załącznik do
protokołu ) .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuje bardzo ,czy państwo radni mają jakieś pytania, chcieliby
zabrać głos w tym punkcie ,nikt się nie zgłasza , w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie.
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Rybczewice, kto jest za ,kto się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Małgorzata
Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław
Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych obecnych na sesji za przyjęci
uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta 6 radnych zagłosowało za ,7 radnych
wstrzymało się od głosu i nie podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium jest
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium , zamykam ten punkt.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 18 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2021r. poproszę pana skarbnika o przedstawienie projektu
uchwały.
p. Józef Smarzak – a więc jeśli chodzi o proponowane zmiany to są one następujące,
proponuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 377 205 złotych i co się na to
składa . Zwiększenie dochodów z tytułu kar umownych i odszkodowań o 10 tysięcy złotych
zwiększenie dochodów o 10 tysięcy złotych z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania
covid na promocję szczepień ,zwiększenie budżetu o 21 tysięcy z tytułu dofinansowania na
realizacji programu czyste powietrze , zwiększenie dochodów o 5 tysięcy z tytułu sprzedaży
majątku i zwiększenie dochodów o 331 205 złotych z tytułu dofinansowania na realizację
programu projekty ze środków unijnych ,chodzi tu o projekt budowa tężni. Natomiast jeżeli
chodzi o wydatki to propozycje zmian są następujące , a mianowicie w administracji
publicznej zwiększenie wydatków o 204 tysiące złotych związane z wynagrodzeniem
kancelarii prawnej ,następnie w dziale ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o 10 tysięcy
chodzi tu o promocję szczepień przeciw covid -19 ,dalej mamy w dziale 900 gospodarka
komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 21 tysięcy złotych dotyczy
to właśnie realizacji programu czyste powietrze , tu będą pracownicy pomagali

mieszkańcom gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z tego tytułu ,dalej mamy
zwiększenie wydatków o 532 517 złotych dotyczy to realizacji projektu a mianowicie
budowa tężni z czego 331 205 złotych były by to środki unijne i 189 312 byłyby to środki
pochodzące z narodowego funduszu inwestycji lokalnej i mamy jeszcze zwiększenie
wydatków tak prawie o12 tysięcy jest to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rybczewicach na realizację projektu z udziałem środków unijnych to są mobilne domki ,oraz
zwiększenie w rozchodach wprowadzenie pożyczki również dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w kwocie 50 tysięcy złotych na realizację właśnie tego projektu czyli mobilnych domków ,
dziękuję bardzo ,jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,czy państwo radni mają jakieś pytania ,proszę
pan radny Marcin Flor.
p. Marcin Flor ja pytania nie mam ,ale proszę o wprowadzenie zmiany do budżetu gminy aby
pieniądze z tężni solankowej 189 312 złotych z narodowego funduszu inwestycji lokalnych
były przeznaczone na budowę placy zabaw dla dzieci przy remizach OSP w
miejscowościach Bazar , Częstoborowice ,Izdebno , Wygnanowice i Stryjno uważam ,że
place zabaw dla dzieci w tych miejscowościach są lepszą inwestycją niż tężnia solankowa,
dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona w związku z tym ,że wpłynęła poprawka do budżetu ja jestem
zobowiązana poddać ją pod głosowanie .
p. Józef Smarzak mam tylko jeden szczegół odnośnie środków z narodowego funduszu
inwestycji lokalnych tam jest takie obostrzenie ,że inwestycja nie może być mniejsza niż 400
tysięcy złotych , więc nie da się zrobić inwestycji za 189 tysięcy. Muszą to być inwestycje
których koszt przynajmniej na etapie planowania jest wyższy niż 400 tysięcy.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję ,proszę pan radny Marcin Flor.
p. Marcin Flor w takim razie skoro nie możemy przeznaczyć na place zabaw to niestety
zgłaszam taką poprawkę żeby jednak te pieniążki z powrotem wróciły do rezerwy budżetowej
dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,bardzo proszę o przygotowanie głosowania.
Dla wyjaśnienia jeszcze powiem ,że głosujemy za poprawką to głosujemy za przyjęciem
poprawki radnego Flora . Szanowni państwo bardzo proszę o zagłosowanie poprawki do
budżetu gminy dotyczącej przeniesienia środków zaplanowanych na tężnię solankową do
rezerwy budżetowej .Kto z państwa jest za ,kto jest przeciw , kto się wstrzymuje.
Głosowano w sprawie:
poprawki do budżetu gminy dotyczącej przeniesienia środków zaplanowanych na tężnie
solankową do rezerwy budżetowej.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław
Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
PRZECIW (6)
Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Małgorzata
Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych obecnych na sesji za poprawką
zagłosowało 7 radnych ,6 głosowało przeciw. Stwierdzam, że poprawka została

przegłosowana.
p. Magdalena Figura Wrona proszę państwa chciałabym wprowadzić do uchwały jeszcze
jedną poprawkę , a mianowicie na wykreśleniu kwoty tych 204 tysięcy jako wydatku ujętego
w pozycji jako wynagrodzenia i składki dla kancelarii do następnej sesji. Dwa dni przed
sesją otrzymaliśmy uzasadnienia o które prosiliśmy na poprzedniej sesji .Te dokumenty są
bardzo obszerne niestety nie mieliśmy możliwości żeby się z nimi zapoznać ,poza tym
państwo radni nie otrzymali tych dokumentów. Taka jest moja propozycja na wstrzymanie tej
płatności do kolejnej sesji żebyśmy mogli na spokojnie zapoznać się z przedstawionymi
dokumentami.
p. Józef Szymaniak poprawki do poprawki czy nie mogliśmy tego zrobić przy pierwszej
poprawce.
p. Magdalena Figura Wrona nie zgłosiłam drugą poprawkę ,pierwszą już przegłosowaliśmy
bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Szanowni państwo bardzo proszę o zagłosowanie
kto z państwa jest za przyjęciem drugiej poprawki czyli wykreślenie kwoty 204 tysięcy
zaplanowanych w wydatkach budżetu gminy . Bardzo proszę o zagłosowanie kto jest za ,kto
jest przeciw ,kto się wstrzymuje. Bardzo proszę o zgłosowanie.
Głosowano w sprawie:
Poprawka nr 2. Wykreślenie kwoty 204 000 zł z zaplanowanych w wydatkach budżetu gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Bogdan Andrzej Skorek, Anna
Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
PRZECIW (4)
Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef
Grzegorz Szymaniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Mateusz Piotr Wawrzycki
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych 8 zagłosowało za przyjęciem
poprawki, 4 radnych było przeciwnych ,1 osoba wstrzymała się ,tym samy poprawka została
przyjęta. Teraz musimy przegłosować budżet z wprowadzonymi poprawkami. Proszę o
zagłosowanie kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok wraz z dwoma poprawkami.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Bogdan Andrzej Skorek, Anna
Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef

Zając
PRZECIW (4)
Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef
Grzegorz Szymaniak
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam, że na 13 obecnych radnych za zagłosowało 9 ,4
radnych było przeciwnych .Stwierdzam ,że uchwała została podjęta. Zamykam punkt18.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 19 porządku obrad podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poproszę pana skarbnika
zabranie głosu.
p. Józef Smarzak a więc jeśli chodzi o proponowane zmiany to one są konsekwencją
wprowadzonych przed chwilą zmian w budżecie .Tylko te zmiany które zostaną przyjęte w
budżecie zostaną wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej , a konkretnie to tylko
realizacja projektu czyste powietrze ,który rozpocznie się w tym roku , a zakończy w
przyszłym roku i udzielenie pożyczki długoterminowej OSP Rybczewice ,jeśli są jakie
pytania to bardzo proszę .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania ,
pan radny Miściur.
p. Lech Miściur ja widzę niekonsekwencję z tego względu ,że w punkcie 20 będziemy
dopiero dyskutować o w sprawie udzieleniu pożyczki.
p. Józef Smarzak tam jest zupełnie co innego ,to jest w budżecie i WPF , a to jest odrębna
uchwała.
p. Lech Miściur dziękuję za wyjaśnienie.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,bardzo proszę o zagłosowanie kto z państwa
jest podjęciem uchwały ,kto jest przeciwny kto się wstrzymuje.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur,
Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Marek Bogusław
Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając
PRZECIW (2)
Paweł Andrzej Bochyński, Józef Grzegorz Szymaniak
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych 11 zagłosowało za ,2 radnych
było przeciw .Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam ten punkt.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pożyczki długoterminowej .
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 20 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pożyczki długoterminowej i tutaj bardzo poproszę pana skarbnika .

p. Józef Smarzak więc jest to konsekwencja wprowadzenia do budżetu gminy i do WPF tej
pożyczki . Nie mniej jednak do udzielenia tej pożyczki Rada musi że tak powiem odrębnie
wyrazić zgodę i jest projekt w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.
Skarbnik Gminy odczytał projekt uchwały(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu )
dziękuje bardzo.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos ,bardzo
proszę pan radny Wąsik .
p. Witold Wąsik rozumiem ,że to straż jest jak gdyby inicjatorem tego projektu , chciałbym
więcej ,żeby ludzie wiedzieli jak to wygląda i co będzie zakupione w ramach tej pożyczki .
p .Józef Szymaniak w ramach tej pożyczki będą wykonane domki ,pisany jest projekt z
Doliny Giełczwi na wykonanie domków mobilnych te domki będą się przemieszczały do
poszczególnych miejscowości w ramach zapotrzebowania lub jeżeli ktoś chce żeby
przyjechała rodzina to może sobie ten domek przeprowadzić do swojej miejscowości żeby
ktoś zamieszkał .
p . Witold Wąsik czy te domki będą mobilne same, czy będą ciągane.
p. Józef Szymaniak to jest domek ciągany tylko mobilny, ciągane można go przeciągną .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo , czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać
głos , proszę przewodniczącego komisji budżetowej o opinię .
p. Marek Wac komisja w pełnym składzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały, dziękuję.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo proszę w takim razie o przegłosowanie .Kto z
państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej ,kto jest
przeciw , kto się wstrzymuje .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pożyczki długoterminowej .
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk
Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona głosowanie zakończono ,stwierdzam ,że na 13 obecnych
radnych ,13 zagłosowało za. Stwierdzam ,że uchwała została przyjęta. Zamykam ten punkt.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 21 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice i bardzo poproszę panią sekretarz o
przedstawienie projektu uchwały.
p. Renata Trała proszę państwa ten projekt uchwały pojawił się w porządku obrad ponieważ
w poprzedniej uchwale na poprzedniej sesji wkradł się błąd , przyjmujemy na rzecz Gminy
Rybczewice nie całą działkę 36 arową tylko powierzchnię po podziale czyli 158 metrów

kwadratowych , dziękuję bardzo.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,czy ktoś ma może jakieś pytania to bardzo
proszę przewodniczącego komisji o opinię.
p. Marek Wac komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo proszę o zagłosowanie kto z państwa radnych
jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice , kto
jest przeciw , kto się wstrzymał .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk
Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 obecnych radnych ,13 jest za . Stwierdzam
że uchwała została podjęta. Zamykam ten punkt.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Rybczewice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 22 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030 oraz
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu
konsultacji poproszę panią sekretarz o zabranie głosu.
p. Renata Trała – na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego
musieliśmy uszczegółowić punkt dotyczący konsultacji. I tak wprowadziliśmy następujące
zapisy w punkcie 6 .Ogłoszenie na stronie internetowej gminy informacja o konsultacjach
społecznych projektu strategii zawierające : informacje o terminie konsultacji i sposobie
przekazywania uwag do projektów strategii , oraz informacji o terminie i miejscu spotkań
konsultacyjnych w formule stacjonarnej lub online ,a także projekt strategii i formularz
konsultacyjny. Punkt 2 Konsultacje projektu strategii polegać będą na wyrażeniu opinii,
złożeniu uwag i propozycji w sprawie projektu strategii za pośrednictwem formularza
konsultacyjnego .Punkt 3 Przeprowadzone zostaną otwarte spotkania konsultacyjne w
formie stacjonarnej lub online mające na celu zaprezentowanie projektu strategii ,oraz
uzyskanie uwag i wniosków do projektu strategii .Punkt 4 W trakcie trwania konsultacji
społecznych w zależności od ich formy uczestnicy mogą wyrażą swoją opinię poprzez
przekazywanie uwag i wniosków do projektu strategii w formie elektronicznej lub
papierowej oraz wyrażanie opinie w czasie bezpośrednich spotkań konsultacyjnych . Punkt 5
W procesie konsultacji społecznych projektów strategii, wykorzystane zostaną opinię,
wnioski i uwagi zgłoszone przez interesariuszy w toku opracowania diagnozy społecznej ,
gospodarczej i przestrzennej oraz wynikające z ankiety dotyczącej stanu problemów i
kierunków rozwoju obszaru objętego strategią. Punkt 6 Konsultacje społeczne projektów
strategii uznaje się za ważne bez względu na ilości na ilości uczestniczących w nich

interesariuszy , dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona dziękuje bardzo czy ktoś ma jakieś pytania do projektu uchwały ,
nie widzę w takim razie bardzo proszę przewodniczącego komisji budżetowej o opinię.
p. Marek Wac komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo ,bardzo proszę zagłosowanie ,kto z państwa
jest za przyjęciem uchwały .
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Rybczewice na lata 2021-2020 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk
Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 obecnych radnych na sesji ,za
przyjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych .Stwierdzam ,że uchwała została podjęta .
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rybczewice.
p. Magdalena Figura Wrona proszę państwa do przewodniczącej Rady Gminy został złożony
wniosek z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy Rybczewice. Na podstawie art.28 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r . o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej który
uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwowa Straż
Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pienieżny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada
Gminy w drodze uchwały. Ekwiwalent o jakim mowa w art. 28 wskazanej ustawy, stanowi
równoważnik, odpowiednik wkładu wniesionego przez członka Ochotniczej Straży Pożarnej,
w postaci czasu, wysiłku i zdrowia w ochronę przeciwpożarową, czyli działanie mające na
celu ochronę zdrowia, mienia innych osób lub ochronę środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innymi zagrożeniami.
Mając na uwadze duże zaangażowanie strażaków ochotników z OSP z terenu Gminy
Rybczewice, biorących udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach
pożarniczych, zasadne jest podwyższenie do 20,00 zł ekwiwalentu dla członków OSP za
każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych. Natomiast wysokość ekwiwalentu za
udział strażaków ochotników w szkoleniach pożarniczych ustala się w kwocie 10,00 zł. W/w
proponowane zmiany zostały zainicjowane przez grupę Radnych Gminy Rybczewice.
Uchwała w przedmiotowej sprawie była podejmowana w 2015 roku i zasadnym wydaje się
podniesienie stawek ekwiwalentu. Czy państwo radni maja jakieś inne propozycje . Bardzo
proszę pan radnego Szymaniaka.

p. Józef Szymaniak pani przewodnicząca ja bym proponował podniesienie za wyjazdów do
akcji gaśniczych na 25 złotych , motywuję to tym ,że my mamy płacone od momentu wyjazdu
do momentu zjazdu ,natomiast nie są wzięte pod uwagę to ,że później trzeba ten sprzęt
oczyścić ,doprowadzić do dobrego stanu z powrotem załadować w samochód i tak dalej. Tak
samo jak nie brany jest pod uwagę ten czas który jest na dojazd do akcji , proponuje na 25
złotych podnieść .
p. Magdalena Figura -Wrona bardzo dziękuję za te cenną uwagę , z uwagi na to ,że to był
wniosek grupy radnych bardzo proszę o przegłosowanie , o opinie i zdanie radnych którzy
podpisali się pod wnioskiem . Pani Aleksandra Jarymek , czy wyrażacie państwo zgodę na
podniesienie kwoty do 25 złotych tak, pani Suszek Anna – tak , Witold Wąsik- tak , pan
radny Marcin Flor- tak , pan radny Marek Wac - tak , pan radny Zając Piotr – tak , ja też
wyrażam zgodę . W związku z tym bardzo proszę o zagłosowanie poprawki. Kto z państwa
radnych jest za proponowaną poprawką o zwiększeniu kwoty do 25 złotych i przyjęcie w
takim kształcie .
p. Elzbieta Masicz czy mogę prosić o głos .
p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę pani wójt.
p. Elżbieta Masicz szanowni radni dziwię się tym właśnie tym radnym którzy zgłosili
wniosek do pani przewodniczącej o podniesienie tych stawek oczywiście jest to słuszny
wniosek, był zarząd gminny nikt tematu nie podjął ,były spotkania w jednostkach nikt
tematu nie podniósł ,także czy to jest kupowanie głosów dziękuję .
p. Magdalena Figura Wrona czy państwo radni mają jakieś pytania ,bardzo proszę państwa
radnych o zagłosowanie w sprawie poprawki dotyczącej zmiany ekwiwalentu pieniężnego dla
członków OSP w działaniach ratowniczych z kwoty 20 do 25 zł. Bardzo proszę o
zagłosowanie kto jest za, kto jest przeciw ,kto się wstrzymuje.
Głosowano w sprawie:
poprawki dotyczącej zmiany ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w działaniach
ratowniczych z 20 zł do 25 zł.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk
Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych ,13 zagłosowało za , poprawka
została przyjęta .I teraz bardzo proszę o zagłosowanie w sprawie podjęciem uchwały z
wprowadzoną poprawką w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP w
Gminie Rybczewice, kto z państwa jest za , kto się wstrzymuje , kto jest przeciwny.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rybczewice.
Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech
Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek,
Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk
Wąsik, Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (2)
Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek
p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych 13 zagłosowało za uchwałą .
Stwierdzam ,że uchwała została podjęta .Zamykam ten punkt.
24. Wolne wnioski .
p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do punkt 24 porządku obrad wolne wnioski
bardzo proszę czy ktoś państwa radnych chciałby zabrać głosu. Proszę pan Witold Wąsik.
p. Witold Wąsik pani wójt teraz tylko pytanie do pani w związku z drogą w Stryjnie te 500
metrów na którą zarezerwowaliśmy pieniążki n i z tego co wiem, dzwoniłem do Starostwa
oni wysłali pismo i czekają na odpowiedź bo chcą w tym roku tą drogę zrobić . Jak to
wygląda pismo wpłynęło czy nie ,jak to formalnie wygląda.
p. Elżbieta Masicz- my podjęliśmy uchwałę ,czyli uchwała jest równoznaczna z podjęciem
takiej decyzji ,żadnego pisma dodatkowego nikt do nas nie kierował żebyśmy mieli na nie
odpowiadać. Tak samo jeżeli chodzi o tą, że sprawę to dzwonił do mnie pan Wicestarosta
potwierdziłam mu że taka uchwała została podjęta, natomiast nie mamy jakiegoś pisma z
którego by wynikało że my mamy jakąś odpowiedź udzielić poza tą uchwałą która została
już wcześniej na poprzedniej sesji podjęta .
p. Witold Wąsik -czyli inaczej mówiąc mogą już realizować projekt bez zgody gminy ,czy
jakieś papiery od nas w ogóle są wymagane .
p. Elżbieta Masicz -gmina nie może wydawać zgody inwestorowi na wykonywanie własnych
inwestycji ,gmina do tego nie ma nic .
p. Magdalena Figura Wrona –proszę pan radny Witold Wąsik.
p. Witold Wąsik - ja tutaj wrócę że tak powiem do tej wypowiedzi wcześniejszej.
p. Elżbieta Masicz przepraszam tylko bardzo proszę ja mówiłam ,że na 13 ,00 muszę być w
Lublinie już i tak dzwoniłam ,że się spójnie, nie wszystkie sprawy da się odłożyć w czasie.
p. Witold Wąsik- postaram się jak najszybciej tutaj punkt widzenia ze mojego punktu
widzenia jako radnego tak jak mówię wrócę do tych inwestycji chwała za to dobrze że się
realizuje tutaj żeby ktoś nie zrozumiał że jestem przeciw za każdą drogą byłem we
wszystkich sołectwach bez względu na wszystko , następnie tutaj dostaliśmy fundusze .
p. Elżbieta Masicz panie radny proszę o konkretne pytania ja wiem ,że jest pan krasomówcą i
będziemy pan mówił przez najbliższe pół godziny a chodzi mi konkretne o meritum sprawy,
o co chce mnie pan zapytać , a ja udzielę panu odpowiedzi, tylko bardzo sie spieszę .Jeżeli
pan szanuje mnie i siebie to proszę o krótkie pytania.
p. Witold Wąsik pani Wójt chodzi o całokształt o to żeby ludzie wiedzieli w drugą stronę
jak to wygląda , dostaliśmy prawie milion sześćset że ja to nazywam z funduszu
Morawieckiego i tera inne sołectwa nie dostało ni, moje sołectwo nie dostało nic i inne
również , ja nie jestem przeciw inwestycjom żeby ale aby coś w każdym sołectwie zostało, a
te środki poszły generalnie w Rybczewice .
p. Elżbieta Masicz –gdzie poszły w Rybczewice.
p. Witold Wąsik ta drogą 500 metrów przeszło pół miliona , tutaj zaplanowane były środki
teraz przesunęliśmy były na tężnie ,reszta nie wiem ile zostało z tych pieniążków po prostu

powinny pójść na wszystkie sołectwo .
p. Elżbieta Masicz- niech się pan zastanowi co pan mówi ,pieniążki te które zostały
przyznane tak jak pan to określił z funduszu Morawieckiego były to środki które
poszczególne gminy dofinansowane zostały z budżetu państwa w przeliczeniu na ilość i
jakość i wartość inwestycji jaka w danej gminie jest robiona .I dlatego my dostaliśmy i o tym
też mówiłam niejednokrotnie my dostaliśmy milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy inne gminy
dostały po dwieście po sto, dlatego, że u nas tak jak powiedziałam wcześniej było i było to
w raporcie że w 2020 mieliśmy inwestycji prawie 9 milionów i to w odpowiednich
zaangażowaniach środków własnych , zaangażowaniach w inwestycje środków unijnych na
podstawie tego przeliczany był fundusz inwestycji lokalnych ,czy samorządowy fundusz
inwestycji lokalnych .I to było tym podyktowane, natomiast teraz tak jak powiedziałam
wcześniej i dalej ciągu się pod tym podpisuję te projekty które były przygotowane ,
dokumentacja została przygotowana, projekty w pełni spełniają wymogi i jesteśmy w pełni
zarządcą danej działki ,czy odpowiedniego pasa drogowego my to wszystko robimy at chok,
żeby te dokumenty nie leżały gdzieś tam w szufladzie. Jeżeli chodzi o drogę białą bo zawsze
pan o to pyta ,mogę teraz odpowiedzieć w większości ta droga nie ma wymaganej szerokości
i musi być to robione ustawą zridową .Tak jak teraz przygotowujemy dokumentację wstępna
jest zrobiona do Częstoborowic ,prawie do 2 kilometrów drogi i tam jest to ustawą zridową,
odrolnienia podziały i tak dalej .Tak samo i tutaj nie da się inaczej ponieważ nie dostaniemy
dofinansowania i to jest tak oczywiste i tak powinno być bo jak ja to powtarzam jak mantrę ,
ale w dalszym ciągu niektórzy nie dopuszczają do siebie tej informacji bo tak ma być i
koniec. To nie da się tak jak z tymi pieniędzmi na tężnię ,że przerzuca się ich z jednej
kieszonki do drugiej, to nie jest tak szanowni państwo .I jeżeli te pieniążki , ja nie mówię ,że
to ma być ta czy inna droga ,tak jak powiedział pan skarbnik musi to być inwestycja która
minimum w przypadku tym ma mieć wartość te 400 tysięcy ,nie można ją sobie żonglować
jak się chce i trzeba mieć dokumentację i być prawowitym właścicielem do zarządzania
danym terenem żeby można było jakąkolwiek inwestycję na tym terenie robić .
p. Witold Wąsik czyli można było robić w każdym sołectwie.
p. Elżbieta Masicz to proszę mi wskazać w którym sołectwie , bo słuchajcie państwo tutaj
zawsze taki roszczeniowe co niektórzy mają roszczeniowy stosunek do funkcji wójta i
urzędu ,że a da się zrobić to czy tamto , padło pytanie a jaki ma pani pomysł na to . Jest tutaj
na sali 15 , dzisiaj nieobecni wszyscy ,ale radnych jest 15 ,czekam od nie wiem jak długiego
czasu ,czy ktokolwiek z radnych poza małymi wyjątkami bo byli tacy którzy przyszli i
powiedzieli pani wójt może sprawmy , zastanówmy się czy taka ,czy inna inwestycja jest do
zrobienia na terenie naszego sołectwa.
p. Witold Wasik i wice wersa .
p. Elżbieta Masicz nie ma , nie ma takich i jak wice wersa, jakie wice wersa .Pan jest całe
czas ,całe życie złośliwy w stosunku do mnie i nie dzisiaj pierwszy raz ,ale nie będę historii
odwracać do góry nogami bo nie na tym rzecz polega , panie Witku . Także , tak samo
wracając do tych że tak powiem ekwiwalentów dla strażaków . Na każdy jednym spotkaniu
strażacy mówili o zupełnie innych rzeczach i akurat te jednostki które cały czas jeżdzą to te
stawki mogą być nawet 50 złotych ,bo ich praca ,praca strażaków nie da się przeliczyć na
żadne pieniądze. Ma związek ma o tyle związek że sami zainteresowani, sami zainteresowani
na spotkaniach nie mówili o tym ,pani wójt może by podnieść bo mamy naprawdę takie , a nie
inne , a dlaczego pan wskazuje na druha Józia palcem ale nie tylko druh Józef jest z
Zarządzie Gminnym , po to jest temat , po to jest zarząd mówi się o budżecie i o potrzebach .
I przede wszystkim jednostki OSP maja służyć pomocy ratowniczo gaśniczej i chwała im za
to i tak jak powiedziałam może być to 50 , a nawet 100 złotych bo oni narażają swoje
zdrowie swoje życie to się nie da na żadne pieniądze przeliczyć , ale później robi się takie no
poniekąd dziecinne wycieczki stawiając taki a nie inny problem podpisując się pod takim , a

nie innym problemem.
p. Witold Wąsik a co z tymi którzy podpisami i drogą na cmentarz w Wygnanowicach.
p. Elżbieta Masicz ta droga jeszcze raz powtarzam nie ma wymaganej szerokości i musi być
ustawa zridowa tu zastosowana .
p. Witold Wąsik całe życie słyszę jakieś tam przeszkody tak samo jak Częstoborowicach
jest .
p. Elżbieta Masicz dobrze tylko że w jednej miejscowości są ludzie zgodni a w drugiej nie są
zgodni weźmy też to pod uwagę. Kolejna bardzo ważna rzecz nie są ustalone ani sprawy
spadkowe bo właściciele nie żyją. Tu też procedura musi odbyć się cała jeżeli chodzi o
własność ,bo tylko właściciele mogą z nimi podpisywać te zgody i mogą uczestniczyć w
sprawach projektowych przy danej inwestycji . Nie da się jeżeli ktoś jest użytkownikiem , czy
samoistnym posiadaczem ,czy przez zasiedzenie. Musi mieć wyrok sądu żeby być
prawowitym właścicielem , zarządcą danej działki i wtedy może taki wniosek podpisać i taki
zadeklarować udział w tymże projekcie ,że nie ma żadnego sprzeciwu. Słuchajcie państwo
naprawdę jeżeli się nie siedzi w tej dokumentacji nie siedzi się w tych wszystkich przepisach
które kierują tym że jest taka a nie inna możliwość w danym projekcie to wydaje się bardzo
proste . Nie jest tak proste .Wracając do tej białej drogi tam szukaliśmy wykonawcy i
zrobienie samej dokumentacji na białą drogę to koszt 30 tysięcy , a na następny etap to
przygotowanie całej tej ustawy zridowej .To są na prawdę bardzo duże pieniądze.
p. Witold Wąsik to w takim razie nie będzie drogi.
p. Elżbieta Masicz ja nie mówię ,że nie ,jeszcze raz powtarzam ,że nie mówię ,że nie tylko
trzeb przysiąść i zobaczyć ,sprawdzić ,tutaj projektant sprawdzał prawo własności i wypisy z
rejestru gruntów to samo w Pilaszkowicach Drugich bierzemy wypis z rejestru gruntów i tam
na jednym odcinku bodajże z tych płyt które były , kawałek bo nie mamy prawa własności ,
nie mamy tam właścicieli żebyśmy mogli na całej długości zrobić wymaganą szerokość. Ten
odcinek wyłączamy z tego projektu .No takie są zasady ja tych zasad nie uchwalam .
p. Witold Wąsik wszystko się zrobi jak się chce w tym kierunku iść , następna sprawa to
mówiłem o tej drodze zalewowej powiatowej tutaj przy mnie wystarczyło dodzwoniłem się
do pewnej instytucji tam są środki i wystarczyło podpisać protokół ,oni przeznaczą na remont
tej drogi , zgłosiłem jako zalewowa, ale to jest nic i starostwo temat zignorowało . Tłuczeń
się sypie miał być podjazd z betonu trzeba było przyłącze ,wystarczy trochę współpracy ze
starostwem wtedy by to wszystko funkcjonowało i ludzie byli zadowoleni.
p. Elżbieta Masicz uważa pan ,że nie ma współpracy jak dokładamy prawie 180 tysięcy do
drogi powiatowej i nie tylko w Stryjna Mamy drogi powiatowe na terenie Stryjnie nie.
p. Witold Wąsik 4 osoby było przeciw tym ludziom którym się tragedi dziej , dlaczego im się
broni drogi. z jakim bulem przeszły te właśnie zmiany , 4 osoby były osoby przeciw ,a tam
jest tragedia.
p. Elżbieta Masicz jeszcze raz powtarzam na spotkaniu w powiecie była o tym mowa ,jest to
droga powiatowa i dopóki powiat nie ureguluje przy drodze powiatowej odprowadzenia wód
opadowych to będzie problem .
p .Magdalena Figura Wrona proszę nie mówić po kilka osób na raz.
p. Elżbieta Masicz jeżeli chodzi o dofinansowanie drogi w Stryjnie to do mnie tak samo
przychodzą i z Izdebna i Podizdebna ,że droga powiatowa , w miejscowości Częstoborowice
od drogi wojewódzkiej przy sklepie geesowskim jest w dużo ,dużo gorszym stanie jeżeli
chodzi o użytkowanie przez mieszkańców gminy Rybczewice .Z pełną odpowiedzialnością
musze powiedzieć ,że tam tych użytkowników na tym odcinku jest o wiele więcej .Wszystkie
drogi powiatowe też o tym mówiłam są w bardzo ,bardzo złym stanie na wielu odcinkach .
Taka była decyzja tak zostało przegłosowane nie mam nic przeciwko. Równie dobrze droga
na Zygmuntów w jakim jest stanie ,też fatalnym , najgorszy odcinek nieomalże przekazał
powiat gminie i równie dobrze mogliśmy zrobić te czy z takich czy innych środków także z

funduszy inwestycji lokalnych odcinek drogi na Zygmuntów ten który nam przekazał nam
powiat, dlaczego nie . Jest to najgorszy odcinek który dostaliśmy w spadku .Ja się obawiam
tego, że jeżeli my będziemy stawiani przed faktem dokonanym i tutaj nie będzie zrozumienia
ze strony radnych naszych radnych ,że my musimy dbać o interes wspólny wszystkich
mieszkańców nie tylko w jednym miejscu ,nie tylko w jednej miejscowości i jeżeli
przymierzamy się do dofinansowania inwestycji innego inwestora to bieżmy też pod uwagę
to że w tej inwestycji będzie znaczna większość naszych mieszkańców korzystać . Jeszcze
raz powtarzam ,to nie znaczy ,że jestem przeciwko inwestycji i drogi w Stryjno II .
p. Witold Wąsik to nie tylko ja oczekuje takich realizacji i spojrzenia w innym kierunku ,
ludzie na prawdę oczekują tego. Tutaj też tak jak wspomniałem w jednym miejscu są
inwestycje inwestycji. Ja bym zapytał pana skarbnika teraz niech wyliczy kwotowo ile
pieniążków wyjdzie i ile inwestycji zostało zrobione i ile poszło pieniążków, ale nie chce
pytać.
p. Elżbieta Masicz może tą kwotę podzielimy i damy środki każdemu , tak nie można , bo my
możemy zrobić dużą inwestycję o czym mówił pan skarbnik o wartości minimum 400
tysięcy i proszę bardzo to niech państwo zadecydują tak jak tutaj jesteście macie te 400
tysięcy na którym sołectwie , w której miejscowości ten odcinek za te 400 tysięcy mamy
zrobić ,proszę bardzo czekam na propozycje.
p. Witold Wąsik dajmy troszeczkę innym aby coś mieli zrobione z tych pieniążków.
P. Magdalena Figura Wrona –dziękuję bardzo proszę pan radny Marcin Flor.
p. Marcin Flor pani wójt przez 3 lata pani wójt zgłaszała nie pamiętam ile dróg powiatowych
11 i co przez te 3 lata udało się pani wójt zrobić .
p. Elżbieta Masicz na Stryjno II niemal rok rocznie były robione odcinki .
p. Marcin Flor –dopiero radni Witek Wąsik załatwił 500 metów. Na początku kadencji miała
pani z panem przewodniczącym spotkanie w Świdniku tam pani wójt była poinformowana,
żeby pani wójt co roku zgłaszała jedną drogę powiatową do której będzie musiała pani wójt
dołożyć . Jeżeli pani wójt nie dołoży droga nie będzie zrobiona . Pani wójt zgłaszała 11 i
żadna drogą nie byłaby robiona.
p. Elżbieta Masicz jeszcze raz powtarzam nie wszystkie drogi można wpisać w dany projekt .
Powiat świdnicki w tej perspektywie dostał naprawdę bardzo duże pieniądze na drogi
powiatowe. Proszę sobie zobaczyć jak wyglądają inwestycje dróg powiatowych np. w gminie
Mełgiew, gdzie robi się nie tylko nawierzchnie asfaltową ,nie szerokości 6 metrów ,robi się
chodniki , robi się kanały technologiczne ,robi oświetlenie i oczywiście chodniki podstawa .
Natomiast u nas jest wielki problem żeby problem , ja podtrzymuje to co powiedziałam
oczywiście bo takie były zasady że my będziemy partycypować w kosztach , ale koszty a
koszty. I powiedziałam ,że w zależności od tego jest 11 dróg w ewidencji dróg powiatowych
na terenie gminy Rybczewice dróg powiatu świdnickiego i każda droga która by im tylko
pasowała do danego projektu . Bo tak jak powiedział pan radny Wąsik jedne można robić z
zalewowych ,jedna można z wąwozowych ,jedne można przy inwestycjach gdy robi się most
z jednej czy drugiej strony przy inwestycjach mostowych robionej danej drodze. Takie są
zasady. To tylko i wyłącznie ja nie chce wskazywać ,że na przykład ma być to droga
Chodyłówka ,a ktoś powie ,że no ta akurat ta to tutaj się nie wpisuje , gdyby pani wskazała
na Stryjno II to by dostała, dlatego nie oponuje czy to ma być ta ,czy inna droga ,czy to ma
być 200 , 500 czy kilometr. Jesteśmy otwarci tutaj i jeżeli inwestor mam na myśli tutaj
powiat świdnicki uważa ,że jest nabór na taki czy takie wnioski , czy to powodziowe ,czy
wąwozowe na terenie gminy Rybczewice ta i ta droga wpisuje się w to ,to tej robimy
dokumentacje i składamy wniosek na ta drogę. Nikt z własnych środków żadnej inwestycji
nie robi bo nas jest na to nie stać ,powiat świdnicki ale owszem tak.
p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę pan radny Marcin Flor.
p. Marcin Flor- powiat świdnicki jeżeli realizuje jakąś inwestycje drogę powiatową w gminie

Rybczewice ,czy w gminie Piaski ,czy w gminie Mełgiew ,każda z tych gmin musi dopłacić ,
do drogi takie przyjęli zasady, myśmy rozmawiali w Świdniku.
p. Magdalena Figura Wrona proszę o pojedyncze wystąpienia .
p. Lech Miściur do każdego odcinka drogi robionej na terenie gminy Rybczewice gmina
dokładała pieniądze.
p. Józef Szymaniak panie radny po pierwsze pan Wąsik czy pan się wystarał na jakąś drogę
w Izdebnie co nie można jechać czy był tam pan kiedyś interesuje się pan tym pan się
wystarał na tą drogę przy której pan mieszka , to jest jedno drugie panie Flor my budując
drogi gminne powinniśmy się zgłosić do rolników , aby dołożyli 50 % do budowy drogi . To
samo dokładamy nie do naszej własności ,rozumiemy się , my swojego majątku nie
powiększamy tylko pomniejszamy wręcz..
p. Witold Wąsik panie Józiu wiem ,że ciebie zabolało to bo byłem przeciwny .Wiesz co się w
Stryjnie dzieje po deszczu ,poparł być i widziałeś co się dzieje po deszczu.
p. Józef Szymaniak czy byłeś w Izdebnie.
p. Witold Wąsik byłem w Izdebnie na wszystkich drogach i was boli prawda mieliście
ustalone rzeczy .
p . Witold Wąsik teraz do pani wójt mam pytanie jeżeli jestem przy głosie gmina musi
podpisać porozumienie ze Starostwem ,czy ja źle mówię , zapytajmy pana mecenasa.
p. Józef Smarzak umowa musi być , ale my nigdy nie przedstawiamy propozycji umowy tylko
Starostwo. Sprawa jest jeszcze tego typu bo żeby taką umowę podpisać musi być znany koszt
tej umowy , bo my dofinansowujemy 50 % ,więc Starostwo musi ogłosić przetarg wybrać
wykonawcę .Nie wiemy czy ta droga będzie kosztowała 350 tysięcy , może 300 , może 400.
W tym momencie mamy zabezpieczone środki w wysokości 175 tysięcy i to jest wszystko.
Po przetargu będzie wiadomo jaki to jest koszt i wtedy podpisujemy umowę na
dofinansowanie i Starostwo wykonuje tą drogę wysyła do nas notę z kopią faktury i my
przekazujemy środki no tak to wygląda.
p. Lech Miściur –dobra wola rady została wykazana.
p. Witold Wąsik jaki odcinek został przekazany przez Starostwo w Zygmuntowie co pani
wspomniała .
p. Józef Szymaniak jak pan jeździ po drogach od krzyża na drodze Belczarskiej do drogi na
Antoniówkę , wie pan gdzie to jest .
p. Mateusz Wawrzycki czy ta droga została nam przekazana .
p. Elżbieta Masicz -tak to znaczy ,że nie możemy nie przyjąć .
p. Mateusz Wawrzycki nie mamy możliwości tego nie wzięcia .
p. Elżbieta Masicz to jest decyzja Wojewody i my nie możemy nie przyjąć drogi to tak samo
jak nam mieszkaniec przekazuje jakieś tam działki to my musimy sprawdzić ,czy przez to
nie ponosimy dodatkowych kosztów ,np. pozycja jest w jakiś sposób obciążona ,tak samo i
tutaj jeżeli nie ma żadnych takich przeciwwskazań bo my nie przyjmując działamy też na
swoją szkodę . Pomimo tego ,że przyjmujemy ruinę to musimy to przyjąć ,ale musimy to
przyjąć tak samo jak są działki np. z krajowego funduszu rolnego i wspólnoty wiejskie i
mienie gromadzkie, to musimy to przyjąć. Tak jak tutaj ten odcinek przejęliśmy grunty pod
drogę to o tym mówiłam ten ostatni odcinek drogi w Rybczewicach to była działka należąca
do krajowego funduszu gruntów rolnych ,natomiast na samym dole ta droga figurowała
jeszcze w rejestrze dróg powiatowych .
p. Magdalena Figura Wrona pani wójt jeszcze mam serdeczną prośbę w imieniu swoim i
radnych o przesłanie wszystkim radnym skanu oryginału umowy zawartej między Wójtem
Gminy Rybczewice , a Kancelarią Filipek dotyczącą zespołu szkół ogólnokształcących , oraz
skanu pełnomocnictwa .
p. Elżbieta Masicz nie rozumiem co zespołu szkół ogólnokształcących .

p. Magdalena Figura Wrona w Rybczewicach ta którą prowadzi kancelaria pana mecenasa .
p. Elżbieta Masicz kancelaria skończyła z nami współpracę w tej kwestii ponieważ to jest
już sprawa podparta zakończona pełnoprawnym wyrokiem.
p. Magdalena Figura Wrona ale z umową chcielibyśmy się zapoznać jak najbardziej i do
tego do tej umowy bardzo bym prosiła o dołączenie skanu pełnomocnictwa które było
wystosowane jako reprezentacja pana mecenasa na rozprawach pani Wójt chyba, że to jest
zawarte w umowie i jeszcze skorzystam z obecności pana mecenasa, rozumiem ,że sprawa
jest zakończona ona ostatecznie .
p. mecena nie rozumiem pytania.
p. Magdalena Figura Wrona dostaliśmy od pana mecenasa uzasadnienia wyroku rozumiem ,
że to uzasadnienie jeżeli chodzi o Sąd Apelacyjny jest otrzymane z sądu ,czy pan mecenas je
pisał , przygotowywał , chcę wiedzieć czy sprawa jest już ostatecznie zakończona.
p. mecenas nie wiem jak odpowiedzieć pani przewodniczącej nie chcę podważać pani
wiedzy, a nie chcę tego robić radca prawny nie ma prawa pisać uzasadnienia wyroku . Tak
jest skonstruowane prawo i wymiar sprawiedliwości w Polsce że uzasadnienie wyroku pisze
sędzia sprawozdawca ,bardziej sędzia przewodniczący składu sędziowskiego. Proszę
wybaczyć ale tak to wygląda.
p . Magdalena Figura Wrona-rozumiem nie jestem prawnikiem i mam prawo zapytać w tej
kwestii i rozumiem że sprawa jest ostatecznie zakończona.
p. mecenas tak wyrok jest prawomocny .
p. Magdalena Figura Wrona to znaczy .
p. mecenas -wyrok jest prawomocny .
p. Magdalena Figura Wrona czy powód może odwołać się od tego wyroku. Nic nam to nie
mówi , my nie jesteśmy prawnikami.
p. mecenas i to jest banalnie proste, od wyroku nieprawomocnego można złożyć apelacje ,
wyrok sądu drugiej instancji w tym konkretnym przypadku Sądu Apelacyjnego jest
prawomocny.
p. Magdalena Figura Wrona czy ma pan wiedzę ,że została złożona kasacja.
p. mecenas nie została ,odpowiadam.
p. Magdalena Figura Wrona a proszę mi jeszcze powiedzieć kto otrzymał zasądzone na
rzecz gminy koszty zastępstwa procesowego w tych dwóch postępowaniach.
p. mecenas nikt bo koszty nie zostały wyegzekwowane z uwagi na chwilę obecną
niemożliwość ściągnięcia , natomiast co do zasady koszty są gminy.
p. Magdalena Figura Wrona rozumiem dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma
jeszcze jakieś pytanie. Skoro nie ma pytań, proszę pan mecenas
p. mecenas jeśli mogę ,jeśli chodzi o sprawę kasacji na dzień dzisiejszy kasacja nie została
złożona ,na dzień dzisiejszy sprawa została zakończona. Ja nie będę mówił państwu o
formalnościach co do drogi kasacyjnej ,bo na dzień dzisiejszy nie jest to potrzebne, natomiast
na dzień dzisiejszy sprawa jest prawomocna i używając pani nomenklatury ostateczna.
p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo, zamykam ten punkt i przechodzę do punktu 25
porządku obrad zamknięcie sesji.
25. Zamknięcie sesji.
p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do punktu 25 zamkniecie sesji ,stwierdzam ,że
porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy w Rybczewicach został wyczerpany. Zamykam
obrady XXIII sesji Rady Gminy.
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