
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXIV  

                                              XXIV Sesja w dniu 27 września 2021  

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres 

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

Obrady rozpoczęto 27 września 2021 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 11:53 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 obecności,  otwieram dwudziestą czwartą  sesję Rady Gminy Rybczewice . 

Stwierdzam ,że na  15 radnych  obecnych  na sesji  jest 13   co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał . Witam  bardzo serdecznie państwa radnych i 

wszystkich gości uczestniczących  w dzisiejszych obradach , witam  panią   Sekretarz , panią 

Wójt , pana Skarbnika , dawno nie widzianych państwa sołtysów ,witam  pracowników 

obsługujących  dzisiejszą Radę i wszystkich naszych   mieszkańców i gości oglądających 

obrady. 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad . 

 

p. Magdalena Figura -Wrona otwieram punkt 2 porządku obrad- przyjęcie  proponowanego 

porządku obrad .Porządek  państwo radni otrzymaliście  wraz z  zaproszeniami na dzisiejsze 

posiedzenie  i pozwolę sobie przedstawić proponowany   porządek obrad :                                    

1.Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Rybczewice .                                                                                  

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                        

3.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy  Rybczewice.                                                                                                                                                   

4. Interpelacje i zapytania radnych.                                                                                                                



5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.                                                   

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.                                                                                                                                                                                            

7. Wolne wnioski.                                                                                                                                           

8.Zamknięcie obrad.                                                                                                                                  

Czy państwo radni mają jakieś  uwagi co  do porządku obrad . Nie widzę , w takim razie 

proszę o przegłosowanie całego porządku obrad . Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

proponowanego porządku.      

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad .  

 

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, Lech Stanisław Miściur, 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz 

Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, 

Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka 

p. Magdalena Figura Wrona   stwierdzam ,że  na 13 radnych obecnych na dzisiejszej sesji 13  

jest  za  , nikt się nie wstrzymał  i nikt nie był przeciwny. Zamykam ten punkt. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Rybczewicach. 

p. Magdalena Figura -Wrona otwieram punkt 3 porządku obrad przyjęcie protokołu z XXIII 

sesji.  Protokół  został państwu radnym  udostępniony wraz z innymi  materiałami  w 

programie  e-sesja i czy ktoś z państwa radnych ma jakieś  uwagi do  protokołu. Pan skarbnik 

bardzo proszę .  

p. Józef Smarzak – mam taką uwagę po rozmowie z RIO, w  protokole  jest pewna nieścisłość 

zostało powiedziane przy okazji głosowania nad absolutorium  ,gdzie ta uchwała nie  

uzyskała wymaganej większości głosów , że to jest jednoznaczne z nieudzieleniem  

absolutorium  a po prostu ta  uchwała nie została podjęta ,nie została rozstrzygnięta , 

absolutorium nie zostało  ani udzielone , ani nie udzielone bo nie było bezwzględnej 

większości głosów ani  za , ani przeciw i  RIO prosiło o sprostowanie tego przy okazji 

przyjmowania tego protokołu.  Chodzi o takie wyjaśnienie ,że zostało to publicznie 

powiedziane   ,że to głosowanie nie zostało rozstrzygnięte ani za udzieleniem , ani za 

nieudzieleniem .                                                                                                                                                                         

p. Magdalena Figura Wrona tam  popełniliśmy błąd  , czy ktoś z państwa  radnych  ma  

jeszcze uwagi do protokołu , nie widzę żeby ktoś  z państwa miał jeszcze jakieś  uwagi do 

porządku obrad przystępujemy do głosowania.  Kto z Państwa radnych  jest za przyjęciem 

protokołu z XXIII sesji , proszę o zagłosowanie , za przeciw wstrzymuje się . 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Rybczewicach.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 



 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Lech Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, 

Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek 

PRZECIW (3) 

Paweł Andrzej Bochyński, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka 

 

p. Magdalenie Figura -Wrona   na 13  obecnych  radnych na sesji ,8 zagłosowało za , 2 osoby 

się wstrzymały i  3 osoby  były przeciwne. Stwierdzam ,że protokół    został przyjęty. 

Zamykam  ten punkt .  

 

4. Informacje i zapytania radnych . 

p. Magdalenie Figura -Wrona  otwieram punkt 4 porządku obrad informacje i zapytania 

radnych .Ja skorzystam z okazji ,że jestem jeszcze przy głosie mam zapytanie do Pani Wójt  

które  oczywiście pozwolę sobie Państwu przeczytać  i przekażę tutaj  do sekretariatu .Po 

analizie  podstaw faktycznych  i wysokości  uiszczenia należności  umowy z dnia 31.12. 

2018r. zawartej pomiędzy Gminą Rybczewice a Kancelarią prawną Kamiński & Filipek Sp. 

K. bardzo proszę o wyjaśnienie : Tutaj jest zawartych  11 pytań i bardzo bym prosiła żeby  w 

takiej formule wybrzmiały też odpowiedzi.  

1) Kto był inicjatorem lub wnioskodawcą zawarcia przedmiotowej umowy ? 

2) Z jakich powodów została  zawarta odrębna umowa ? Gmina posiada umowę ryczałtową w 

ramach której ta sprawa była prowadzona.  

3)Umowa w Paragrafie 5 ust. 3 mówi o „ premii za sukces stanowiącej równowartość 4% + 

VAT  przedmiotu umowy -zaoszczędzonej należności  „  i jak wyliczono wynagrodzenie  ? 

4) Ile wynosi zaoszczędzona należność? 

5) Czy w ogóle była tu jakaś należność ? -co według Pani oznacza „należność „ w 

przedmiotowej umowie ? 

-uzasadnienie wyroku z dnia 31 .12. 2018r. (str. 25 umowy ) które  mówi  ,że Gmina zapłaciła 

powódce kwotę  3.035.282,88 zł przy należności za wykonane prace na kwotę  1.614.070,12 

zł , co daje  różnicę  1. 421.212,76 zł , 

6) Co stało się  z tą  ostatnią kwotą? Czy gmina ja odzyskała ? 

7) Jakie działania podjęła Kancelaria  Prawna  Kamiński & Filipek Sp. K dla odzyskania 

nadpłaconych  kwot?  

8) Czy działania Kancelarii mają na celu zabezpieczenie roszczenia  na rzecz Gminy 

Rybczewice  były skuteczne? W jaki sposób wykazano fizyczną oszczędność dla Gminy 

skoro Gmina zrobiła nadpłatę i jej nie odzyskała.  

9)Dlaczego umowę na wynagrodzenie za sukces zawarto w dniu wyroku Sądu Okręgowego  , 

który oddalił ,tj. -uznał za pozbawione podstaw żądanie „PROBUD” ? czyli dopiero  31.12. 

2018r.  

10)  Czy Pani Wójt zapraszając przedstawiciela Kancelarii Prawnej  Kamiński & Filipek  Sp. 

K na XXIII sesję Rady Gminy wiedziała ,że podczas sesji  w  omawianej przez Mecenasa 

sprawie została złożona kasacja do sądu Najwyższego ? Jeżeli tak ,to dlaczego nie 

poinformowała Pani Rady ? 

11)Czy  przedstawiciel Kancelarii Filipek złożył wniosek do Sądu Apelacyjnego o wydanie 

uzasadniania wyroku ? 



Bardzo proszę o udzielenie  rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na  wszystkie 

poszczególne pytania ponieważ , tylko pisemne i kompleksowe wyjaśnienia co do zasadności 

i wymagalności należności z umowy o prowadzenie sprawy p-ko Przedsiębiorstwu Robót 

Budowlanych „PROBUD” sp. z o.o. są dla Radnych kluczowe z uwagi na wątpliwości co do :  

-zasadności omawianej należności , 

-okoliczności związanych  z zawarciem umowy  

-kwoty i  wynagrodzenia.  

Wobec braku oszczędności po stronie Gminy , zasadnym będzie wystawienie przez 

Kancelarię korekty zerującej lub  odstąpienie od wystawiania  faktury -do czego oczywiści   

konieczne jest sporządzenie aneksy do umowy.  Te zapytania które stawiam bardzo proszę 

żeby były udzielona pisemnie. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś  zapytania do 

Pani Wójt to bardzo proszę . Nikt się nie zgłasza ,więc  zmykam ten punkt. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r. 

p. Magdalena Figura Wrona  otwieram punkt 5 porządku obrad  podjęcie uchwały w sprawie  

zmian w budżecie gminy na 2021r. i bardzo poproszę pana skarbnika o przedstawienie 

projektu uchwały i zapoznanie państwa radnych z proponowanymi zmianami.                                                                                                                                                             

p. Józef Smarzak – a więc jeśli chodzi o proponowane zmiany w budżecie gminy to są one 

następujące i tak jeśli chodzi o dochody to są one zmniejszone o kwotę 222 756 złotych oraz 

zwiększone o 117 150 złotych . Są to następujące zmniejszenia i zwiększenia  ,a więc jeśli 

chodzi o zmniejszenia to są zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży zezwoleń na połów ryb 

ponieważ  one nie były w ogóle  w tym roku sprzedawane  i tu jest  zmniejszenie o kwotę  

36 400 złotych , natomiast jeśli chodzi o zwiększenia to zwiększamy odsetki z tytułu opłat za 

sprzedaż wody o 110 złotych ,z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń ug  o 500  złotych, z 

tytułu podatku od środków transportowych o 7508 złotych , z tytułu podatku od czynności 

cywilno prawnych  o 17 808 złotych , z tytułu odsetek od podatków  o kwotę  1548 złotych . 

Następnie wprowadzamy mowy dochód związany z opłatą za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych  w obrocie hurtowym w kwocie 5 100  złotych  ,zwiększenie kosztów 

upomnienia od podatków 500 złotych ,zwiększenie kosztów upomnień z tytułu opłat za 

odbiór odpadów o 826 złotych . Wpłaty na organizacje imprezy plenerowej w kwocie  7600 

złotych ,zwiększenie dochodów z tytułu  subwencji oświatowej o kwotę  9450 złotych i 

następnie mamy zmniejszenia ,zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków na 

przeciwdziałanie COVID ,tutaj jest i zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 45 200 złotych , 

podobna sytuacja jest z programem  czyste powietrze tu również jest zmniejszenie i 

zwiększenie dochodów o 21 tysięcy złotych , oraz mamy jeszcze zmniejszenie o 120 156 

złotych  jeśli chodzi o dotację związaną  z inwestycją utwardzenie dna wąwozu w 

miejscowości Izdebno .  Jeśli chodzi o projekt zmian w wydatkach to są one następujące   : 

- i tak w drogach publicznych gminnych zwiększamy wydatki  bieżące o kwotę 50 tysięcy 

złotych , 

- na ochotnicze straże pożarne , tam mamy  zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 400 

złotych, 

-zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie w kwocie 9 450 złotych , 

-zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 5 100 złotych , 

-dalej mamy zmniejszenie i zwiększenie wydatków o 21 tysięcy i jest to związane ze zmianą 

grupy wydatków dotyczących czystego powietrza, 

-i jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne mamy  zmniejszenie w  inwestycjach jednorocznych    

o 1 .185.797,00 zł   ,natomiast zwiększenia w inwestycjach wieloletnich o kwotę 1 015 641 

złotych . To  są proponowane zmiany w budżecie gminy i jeżeli są  jakieś pytania to bardzo 

proszę .                                                                                                                                                         

p. Magdalena Figura Wrona bardzo proszę , czy państwo radni mają jakieś pytania do pana 



skarbnika odnośnie uchwały i proponowanych zmian .Bardzo proszę pani radna Anna  

Suszek. 

p. Anna Suszek w zasadzie  ja dostałam odpowiedź na komisji , ale chciałam żeby  tutaj 

mieszkańcom powiedzieć  jak wygląda dalej sprawa drogi  Izdebno - Zygmuntów.                                

p. Józef Smarzak  ale której drogi.                                                                                                                 

p. Anna Suszek tej na której był sporny odcinek .                                                                                                     

p. Józef Smarzak  więc jeśli chodzi o  drogę  Izdebno -Zygmuntów  to w tej chwili jest  

opracowana dokumentacja jest opracowana jeszcze raz w opracowaniu z wywłaszczeniem 

działek przez które ta droga będzie przebiegała   i tak to wygląda w tym momencie.                                                    

p. Magdalena Figura Wrona czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytanie dotyczące 

tej uchwały. Nie widzę w takim razie przystępujemy do głosowania , przepraszam bardzo   

proszę  jeszcze o opinie przewodniczącego komisji budżetowej.                                                                  

p.  Marek Wac – komisja  na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w pełnym składzie osobowym  

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję .                                                             

p. Magdalena Figura Wrona dziękuje bardzo serdecznie panu przewodniczącemu i bardzo  

proszę o zagłosowanie  , kto z państwa  jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w 

budżecie, kto jest za , kto jest przeciw , kto się wstrzymuje. Czy wszyscy państwo 

zagłosowali.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Lech Stanisław Miściur, 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz 

Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek, Piotr 

Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (2) 

Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka 

p. Magdalena  Figura Wrona dziękuję bardzo  na 13 obecnych radnych  12 zagłosowało za,  1 

osoba się wstrzymała  .Stwierdzam ,że uchwała została podjęta. Zamykam  ten punkt. 

 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

p. Magdalena Figura Wrona  otwieram punkt  6 porządku obrad  podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej i również poproszę  pana 

skarbnika o przedstawienie projektu uchwały .                                                                                             

p. Józef Smarzak więc jeśli  chodzi o zmiany wieloletniej prognozy finansowej to są tam 

wprowadzone wszystkie te zmiany przyjęte przed momentem w uchwale   zmieniającej 

budżet i dotyczące zarówno dochodów jak i wydatków i wprowadzone jest nowe zadanie 

inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi w miejscowości Zygmuntów   o koszt jaki  jest 

planowany to 975 641,00 zł   .Jeżeli są jakieś  pytania to bardzo proszę .                                                     

p. Magdalena Figura Wrona -czy ktoś z państwa radnych ma  pytania do projektu uchwały to 

bardzo proszę , nie widzę w takim razie bardzo proszę pana przewodniczącego komisji 

budżetowej  o przedstawienie opinii .                                                                                                                         



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

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję panu przewodniczącemu i bardzo proszę państwa 

radnych o zagłosowanie , kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały , kto się  

wstrzymuje , kto jest przeciwny.                                                                                               

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Lech Stanisław Miściur, 

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz 

Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek, Piotr 

Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (2) 

Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 13 radnych  obecnych na posiedzeniu rady  12 

radnych jest za  przyjęciem uchwały 1 osoba się wstrzymała   .Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. Zamykam ten punkt. 

 

7. Wolne wnioski. 

p. Magdalena Figura Wrona otwieram   punkt 7 porządku obrad  wolne wnioski i tutaj też 

skorzystam z obecności przy głosie i chciałam poinformować  państwa ,że grupa radnych 

złożyła do mnie wniosek  dotyczący wprowadzenia do porządku obrad ,ja chciałam państwu 

zaproponować ten punkt do wprowadzenia  na kolejną sesję punkt dotyczący podjęcia 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów  w naszej gminie. Pozwolę sobie  

przeczytać  uzasadnienie  ,a potem poprosić państwa radnych i państwa  sołtysów też  o swoja 

opinie i swoje zdanie na ten temat .Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy 

Rybczewice w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów  gminy Rybczewice. Zgodnie z 

artykułem 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , oraz zgodnie z 

paragrafem 5 ust. 5 Statutu Gminy Rybczewice  to Rada Gminy ustala zasady na jakich 

przewodniczącemu organu  wykonawczego jednostki pomocniczej którym jest sołtys  będzie 

przysługiwała dieta . Dieta będzie  stanowiła rękojmie rekompensaty i zwrot   wydatków jakie 

sołtys ponosi w związku  z wykonywaniem  czynności w ramach sprawowanej funkcji ,które 

to czynności szczegółowo  wymienione  są w ustawie o samorządzie gminnym ,oraz w 

statucie sołectwa i nie sprowadzają  się wyłącznie do uczestniczenia w posiedzeniach Rady  

Gminy. Do obowiązków sołtysa między innymi należą : przewodniczenie posiedzeniom rady 

sołeckiej, zwoływania zebrania wiejskiego ,przygotowanie projektów uchwał i opinii zebrania 

wiejskiego , realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących sołectwa , współdziałanie  z 

organami gminy i radnymi w zakresie zadań i wytycznych , współpraca z organizacjami  

działającymi na terenie sołectwa, wykonywanie innych zadań należących  do sołtysa z mocy 

ogólnie obowiązujących przepisów. I wobec powyższego  i uwzględniając zakres wszystkich 

zadań i obowiązków  sołtysa podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione .Otwieram 

dyskusję i zapraszam  państwa radnych do zabrania  głosu i oczywiście państwa sołtysów do 

wyrażenia swojej opinii na temat proponowanej uchwały.                                                                          



p. Marek Wac to  jest podane tylko do informacji .                                                                                   

p. Magdalena Figura Wrona proszę pan radny Szymaniak .                                                                      

p. Józef Szymaniak ja chciałem się zapytać jak działali sołtysi na dotychczasowych zasadach . 

p. Magdalena Figura Wrona  otrzymywali diety za udział w sesji.                                                           

p. Józef Szymaniak i  ryczałt za zebrany podatek , na pierwszej sesji Rady Gminy obecnej 

kadencji ustalaliśmy  dietę dla sołtysów za udział posiedzeniu , a teraz ustalamy dietę 

miesięczną tak.                                                                                                                            

p. Magdalena Figura Wrona tak, państwa sołtysów  bardzo zachęcam do udziału w dyskusji, 

nie  uczestniczyli w sesji bardzo długi okres to jest  taka propozycja  szanowni państwo , 

zależy też nam na państwa opinii ,chcieliśmy państwu też zrekompensować tak naprawdę 

państwa  zaangażowanie, bardzo proszę zachęcam do dyskusji.                                                              

p. Magdalena Figura Wrona szanowni państwo radni bardzo proszę jeżeli  ktoś z państwa  

radnych  chciałby zabrać głos jeżeli nie to zamykam ten punt . czy ktoś z państwa radnych , 

czy Państwa sołtysów chciałby zabrać głos ,proszę pan radny   Piotr Zając.                                                                                                                                                 

p. Piotr Zając pani  wójt mam pytanie do pani ,pani mnie wczoraj publicznie oskarżyła i 

oczerniła że tak powiem , bo powiedziała pani na zebraniu wczoraj.                                                                     

p. Magdalena Figura Wrona ja bardzo  przepraszam  pana radnego chciałam tylko uściślić bo  

podjęłam temat i zaproponowałam abyśmy dokończyli kwestie  diet dla państwa sołtysów , 

czy nikt nie chciałby się   wypowiedzieć się w tym temacie, dziękuje bardzo ,proszę o 

wypowiedź radnego pana Zająca , a później panią radna Suszek . 

p. Piotr zając  pani powiedziała wczoraj ,że ja  z grupą radnych poszedłem ze skargą do 

prokuratury , pani mnie oczerniła ,oskarżyła  tak pani powiedziała wczoraj , pani mnie 

oskarżyła i oczerniła   na zebraniu w Częstoborowicach , czy ma Pani jakieś dowody na mnie  

lub świadka żeby mnie tak oczerniać . Wie pani co mówi artykuł 212 paragraf pierwszy tak 

pani powiedziała  , ja sobie na to nie pozwolę .                                                                                               

p. Magdalena Figura Wrona  przepraszam bardzo ,czy  ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać 

głos w temacie projektu uchwały ,proszę o zabranie głosu panią radna Annę Suszek .                                         

p. Anna Suszek ja chciałam wyjaśnić pomysł zmiany diet dla sołtysów z tego ,że w ostatnim 

czasie  w związku z obostrzeniami nasi sołtysi nie mieli nawet możliwości  pojawienia się na 

sesji , więc automatycznie zabrano im jakiekolwiek wynagrodzenie ,jak również opłaty w 

podatku też się odbywały  tylko na konto i też  na pewno w mniejszym stopniu finansowo 

jakoś  tam  trafiały do sołtysów a to wcale nie znaczy ,że im wystarczy.                                                                              

p. Magdalena Figura Wrona  bardzo  dziękuję ,jeszcze wcześniej  o głos prosiła pani  sołtys 

Monika Skorek bardzo proszę .                                                                                                                          

p. Monika Skorek – dziękuję bardzo za udzielnie mi głosu ,tutaj wśród sołtysów nastąpiło 

trochę takie zażenowanie bp przystępując do tej funkcji  no wiedzieliśmy co się  z tym wiąże 

dlatego  pytanie nas o zdanie  no to uważamy za po prostu wprowadziło w nas lekkie 

zakłopotanie to po pierwsze .Tutaj takie wątpliwości państwo mają co do tego czy  ta nie jest , 

co  kwota oznacza po prostu , czy to jest zabranie tej  tej prowizji za zbieranie podatku   ja 

podejrzewam ,że nie , ale takie   mieliśmy  wątpliwości. Raczej nie liczcie państwo na jakiś 

tam wypowiedzi z naszej  strony ponieważ jesteśmy zakłopotani  tą uchwałą ,niespodzianka 

nas tutaj dotknęła , miła nie powiem  ale. ,dziękuje bardzo.                                                                                                              

p. Magdalena Figura Wrona -proszę jeszcze  chciał zabrać głos pan radny Marek Wac.                                                                  

p. Marek Wac-  ja tylko  chciałem państwu powiedzieć ,że to jest taka propozycja uchwały 

nad którą chcemy rozmawiać , a tutaj na  pewno w pierwszym etapie to będzie posiedzenie 

komisji , będziemy rozmawiać ,czy  będzie  uchwała miała identyczne brzmienie , czy będzie 

coś zmienione , o tym  będziemy rozmawiać . Na ta chwilę to jest dzisiaj  podana informacja , 

że w takim kierunku  chcielibyśmy pójść ,żeby jakąś rekompensatę dla sołtysów dać po 

prostu. Na sesje nie  przychodzą ,być może nie będą mogli  niestety . Jak to wyjdzie finalnie 

pieniądze za to  nie wiem , w pierwszej  kolejności będzie nad tym pracować komisja ,później 



Rada będzie się tym zajmować i głosować , dziękuję .                                                                                                                

p. Magdalena Figura Wrona   bardzo proszę o zabranie głosu przez pana radnego Pawła 

Bochyńskiego.                                                                                                                                               

p. Paweł Bochyński -pani przewodnicząca mam takie pytanie dlaczego w porządku obrad ,czy 

to jest przeoczenie  nie wiem  nie było punktu sprawozdanie Wójta z działalności gminy, 

ciekawi jesteśmy co się od tamtej pory działo , sesji  w sumie też  długo już  nie było nie 

mamy żądnych informacji ,podejrzewam ,że nie tylko ja ,ale i grupa radnych chciałaby  aby 

pani  wójt zreferowała co się w tym momencie działo , dziękuję bardzo.                                                           

p. Magdalena  Figura Wrona  dziękuję niestety  nie  podpisywałam  porządku sesji , więc 

jeżeli pani wójt chce to proszę bardzo .                                                                                                                      

p. Paweł Bochyński  jeżeli jest zgoda na udzielenie głosu to bardzo bym prosił aby Pani wójt 

udzieliła informacji .                                                                                                                                     

p Magdalena Figura Wrona   bardzo proszę o zabranie głosu przez Panią Wójt i 

przedstawienie sprawozdanie .                                                                                                                

p. Elżbieta Masicz gdybym miała być złośliwa szanowni państwo  to punktu takiego nie było 

i mogę powiedzieć ,że ja nie  jestem nieprzygotowana  gdyż takiego punktu nie było a więc 

nie maiłam obowiązku , ale złośliwości odłóżmy na bok wiemy co robimy , a wic czym 

zajmowała się gminy  od 5 lipca do dnia dzisiejszego.  Odbyły się spotkania sprawozdawcze 

w jednostkach OSP , następnie odbyły się  bieżące remont dróg , zakupione zostało  2 tysiące 

ton tłucznia. Niektóre samorządy lokalne , sołectwa  przekazały swoje fundusze sołeckie na 

zakup tłucznia . Inni i ci  którzy przekazali te środki na inny zakres działań dostali nie mniej  

jednak po 3 składy tłucznia każdy miał  ze środków budżetu gminnego .Poza tym oczywiście 

przy tych remontach dokonywano wycinki gałęzi , podrównane zostało z racji tego ,że na 

początku września  były duże opady deszczu ,przy tych drogach wcześniej robionych z płyt 

wypłakało i tłuczeń i  ziemie a więc   częściowe takie naprawy były na tych drogach robione , 

z umocnieniem tych że  płyt .Poza tym odbyły się  spotkania w sprawie realizacji projektu 

instalacji odnawialnych źródeł energii i jeżeli  chodzi o projekty  realizowane były niektóre 

zakończone zostały  , a mianowicie  park  w Rybczewicach zakończony został projekt, dwór 

w Rybczewicach za chwile będzie zakończenie projektu , modernizacja ujęć wody tutaj 4 

ujęcia wody były i jeszcze są remontowane , same budynki , instalacje zamontowane były 

fotowoltaiczne ,wymiana pomp i całej  automatyki na tych że ujęciach. Następnie  

wykonaliśmy i jesteśmy w trakcie budowy kilku dróg ,  a mianowicie jedna droga w 

Rybczewicach  koło Wójta Elżbiety Masicz ,kolejna droga  która jesteśmy w trakcie i za  

chwilę będzie ukończona to jest droga w Pilaszkowicach Pierwszych i   Częstoborowicach . 

W Pilaszkowicach Pierwszych jest to droga płytowa prawie  dwukilometrowa i przy  tej 

drodze jeszcze jest odcinek który jest niedofinansowywany ze środków unijnych tylko ze  

środków naszych własnych  ponieważ jeden odcinek tej drogi nie spełniał warunków   żeby 

można było go dofinansować , jest to za wąska droga . My tam na tym odcinku 

wykorzystujemy te płyt które były dotychczas tam położone,  oczywiście robimy podbudowę 

do tych płyt , żeby zakończyć cały  odcinek tej drogi . Niestety nie udało nam się  w tym roku 

z drugiej strony ukończyć  tej drogi , bo ja państwo wicie ta droga kończy się  wąwozem , my  

ten wąwóz wnioskowaliśmy o dofinansowanie . Wnioskowaliśmy o dwa wąwozy w 

Pilaszkowicach  Pierwszych w kierunku Częstoborowic  bo w zasadzie wylot jest już w 

Częstoborowicach i drugi  wąwóz  w Izdebnie  , nie mniej jednak komisja przyznała w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  ,nie żadna  nasza komisja , są  środki wąwozowe  z 

budżetu państwa .Środki zostały przyznane na wąwóz w Izdebnie i wąwóz ten jest w trakcie  

budowy. Kolejna  droga jaką robimy to jest droga asfaltowa w Częstoborowicach  w kierunku 

Rybczewice  i ta droga  jest to droga asfaltowa i tutaj podobnie jak na  drodze  w 

Pilaszkowicach Pierwszych   ostatni odcinek  w kierunku drogi wojewódzkiej to jest odcinek 

zbyt wąski i nie można tam było go zgłosić do środków o dofinansowanie i ten odcinek 



wykonawca  zgłosił jako dodatkowe roboty i to będzie  finansowane też z budżetu żebyśmy 

znów  całą tą drogę zrobili ,żeby nie zostały żadne fragmenty  ,zaczym byśmy zaczęli 

prostować własność i realizować . Z  RIDEM  można by to zrobić  ,ale tam są i nasadzenia i 

obecnie istniejąca  i używana szerokość jest wystarczająca  dlatego tak to realizujemy , 

ponadto jeszcze  jak państwo  mogli zauważyć przy naszym zbiorniku retencyjnym w 

Rybczewicach budowane są  aktualnie i pewnie za chwile  skończą   domki turystyczne 

mobilne  .Jest to  na wniosek OSP KRG  w Rybczewicach ,wniosek złożony do  Lokalnej 

Grupy Działania „Dolina Giełczwi” i, ten wniosek został dofinansowany stąd właśnie ta 

inwestycja w Rybczewicach . Kolejne jakie mamy wnioski , jakie złożyliśmy które będą  

jeżeli otrzymamy dofinansowanie realizowane to tak jak państwo  się orientują w ostatnim 

czasie  dokładnie lipiec -sierpień ogłoszony był projekt „Polski Ład „  i do tego projektu 

każda gmina mogła  złożyć 3 wnioski i takie 3 wnioski zostały złożone przez  naszą gminę . 

Poza tymi wnioskami i tymi projektami co w ostatnim czasie  miało  miejsce. Jeżeli chodzi o 

wydarzenia kulturalne to oczywiście braliśmy  udział w okresie od maja do chwili obecnej  w 

kilku imprezach  które miały miejsce na terenie  województwa  ,a  mianowicie w Żółkiewce  

w Pikniku Wawrzyńca , w Fajsławicach na Wojewódzkim Święcie Ziół , na  dożynkach 

powiatowych w Mełgwi, i oczywiście  na powiatowych zawodach jednostek OSP w 

Trawnikach . W przedostatnią niedziele miał być też taki piknik i impreza  w Milejowie  nie 

mniej jednak z względu na warunki  atmosferyczne zostało  odwołane .Mieli tam być nasi 

twórcy ludowi i koło  KGW w Rybczewicach , poza tym mieliśmy na terenie naszej gminy 

kilka  imprez i uroczystości . Pierwsza z nich to 50 lecie , złote gody naszych  jubilatów z 

terenu naszej gminy . Ta uroczystość miała miejsce 31 sierpnia ,22 sierpnia mieliśmy III 

Jarmark Królewski. Oprócz tego  jarmarku jeszcze uczestniczyliśmy w takiej ogólnopolskiej 

akcji  szczepimy się  i w sobotę czyli 21 sierpnia KGW Rybczewice przeprowadziło akcję 

szczepień w ramach tejże  akcji oczywiście było dużo atrakcji przygotowanych dla  

mieszkańców naszej gminy . I drugi dzień szczepień przygotowany przez  Gminę Rybczewice 

w ramach tak  jak wspomniałam wcześniej III Jarmarku Królewskiego . To wszystko . 

Chciałam jeszcze powiedzieć ,że  w ostatnim czasie odbyło się  do chwili obecnej 10 zebrań 

sołeckich  ,bodajże w dwóch nie uczestniczyła , w pozostałych uczestniczyłam ,wczoraj było 

ich aż 5 .Dziękuje bardzo.                                                                                                                           

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję serdecznie Pani Wójt , czy ktoś z państwa radnych 

chciałby zabrać głos. Bardzo proszę  pan radny Bogdan Skorek .                                                           

p. Bogdan Skorek   ja chciałbym zapytać panią wójt , bo zbliża się sezon  na kopanie buraków 

i te drogi  wiemy jakie są i czy  jest możliwość aby w jakiś  sposób  Cukrownia   swoje środki 

przekazała na równanie tych dróg . Drogi są strasznie rozjeżdżane, dziękuje. 

p. Magdalena Figura Wrona  czy mogę prosić o odpowiedź Panią Wójt. 

p. Elżbieta Masicz- panie radny tak jak  w latach ubiegłych w tym roku również będę się 

kontaktować z Cukrownią  Krasnystaw  żeby w jakiś tam sposób oczywiście pomogli w  

doprowadzaniu do właściwego stanu tych dróg , no bo wiemy one same z siebie po tych 

deszczach wyglądały tragicznie , nie wiem jaka będzie odpowiedź. Postaramy się aby jakąś 

pomoc w tej kwestii od nich uzyskać .                                                                                                      

p. Magdalena figura Wrona -dziękuję bardzo , czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś 

zapytania , może państwo sołtysi , dziękuję serdecznie  . Zamykam ten punkt.  

 

8. Zamknięcie sesji. 

 

p. Magdalena  Figura Wrona otwieram punt 8 porządku obrad  zamkniecie sesji ,stwierdzam , 

że porządek obrad XXIV   sesji Rady Gminy w Rybczewicach został  wyczerpany. Zamykam 

obrady  XXIV sesji Rady Gminy Rybczewice , dziękuję wszystkim państwu za obecność.  



                                                                  Przewodniczący 

                                                                         Rada Gminy Rybczewice 
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