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Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr  XXVIII/2022  

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres 

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

Z XXVIII Sesja w dniu 16 marca 2022  

Obrady rozpoczęto 16 marca 2022 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:36 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. Piotr Zając  -witam wszystkich bardzo serdecznie panią  Wójt  , panią  Sekretarz , pana 

Skarbnika  wszystkich radnych , sołtysów oraz pracowników obsługujących sesję . Otwieram 

XXVIII Sesję Rady Gminy Rybczewice  i proszę o potwierdzenie obecności na sali . 

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

prawomocnych  uchwał. 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

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

obrad mamy następujący  : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Rybczewice. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzczonów zadania polegającego na 

zarządzaniu drogą gminną nr 105758L położoną na działce 1310 na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatową Stryjno - Żuków -Krzczonów do wysokości działki nr 933 położonej w 

obrębie ewidencyjnym Stryjno Drugie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rybczewice. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rybczewice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie 

Gminy Rybczewice".                                                                                                                                

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki 

nr 2733/1 położonej  w Pilaszkowicach Drugich. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

p. Piotr  Zając  czy ktoś z państwa  radnych lub pracowników  ma   jakieś  uwagi lub chce 

wprowadzić  jakieś  zmiany w porządku obrad,   proszę   bardzo pani sekretarz.                                                                                                                     

p. Renata Trała proszę o wycofanie  projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Rybczewice z uwagi na to ,że  do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze  opinii wniosku 

Związku Zawodowego Nauczycieli a jest to warunek niezbędny do podjęcia uchwały ,w to 

miejsce proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu , dziękuję 

 p. Piotr Zając dziękuję   bardzo , kto z państwa radnych  jest za wprowadzeniem  zmian w 

porządku obrad zgłoszonych przez panią sekretarz  proszę bardzo rozpoczynamy głosowanie . 

 

Głosowano w sprawie: 

Zmiany w porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając głosowanie zakończone , za przyjęciem zmian do porządku obrad  głosowało  

13 radnych ,0 wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych  . Stwierdzam ,że proponowane zmiany 

zostały  przyjęte.  W proponowanym porządku obrad wycofaliśmy z porządku obrad   punkt 

10  a w to miejsce wprowadziliśmy punkt 10 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu. Kto z państwa  jest   za  przyjęciem całego   porządku obrad 

po zmianach.  
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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, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając  za przyjęciem całego porządku obrad głosowało 13 radnych ,przeciwnych 

głosów 0 , wstrzymujących się 0.  

Porządek obrad po zmianach przedstawia się  następująco :  

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Rybczewice. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.9. Podjęcie uchwały w 

sprawie powierzenia Gminie Krzczonów zadania polegającego na zarządzaniu drogą gminną 

nr 105758L położoną na działce 1310 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 

Stryjno - Żuków -Krzczonów do wysokości działki nr 933 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stryjno Drugie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie .wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rybczewice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie 

Gminy Rybczewice".                                                                                                                                

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki 

nr 2733/1 położonej  w Pilaszkowicach Drugich. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy punkt 3 przyjęcie  protokołu zXXVII sesji Rady Gminy 

Rybczewice czy są jakieś pytania dotyczące przyjęcia protokołu , czy ktoś z państwa radnych  
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ma jakieś pytania , jeśli nie ma to  przystępujemy do głosowania . 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając  za przyjęciem   protokołu z poprzedniej sesji  głosowało 13 radnych  , 0 

wstrzymujących i  0  przeciwnego. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

p. Piotr Zając też mamy punkt 4   sprawozdanie Wójta  z działalności Gminy proszę  bardzo   

udzielam głosu pani wójt .                                                                                                                                                              

p. Elżbieta  Masicz   dziękuję bardzo witam wszystkich zgromadzonych na sesji i wszystkich 

oglądających tą sesję mieszkańców i nie tylko.  Szanowni państwo  jak przebiegały prace w 

urzędzie  , czym zajmowaliśmy się od ostatniej sesji czyli od  30 grudnia. Dobiegła 

zakończenia realizacja projektu  realizowanego przez LGD Dolina Giełczwi projekt 

aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Rybczewice Drugie czyli skejk park.Ten 

projekt został zrealizowany , natomiast w okuł tego terenu  zostało zagospodarowanie  

terenów zielonych  ale to zostało zapisane w protokole ,że do końca kwietnia wykonawca to 

wykona ze względu na to że do chwili obecnej warunki pogodowe  na to nie pozwalają . 

Drugi projekt jaki realizujemy w tej chwili to rewitalizacja zbiornika retencyjnego . W  tej 

chwili jest spuszczona woda ze zbiornika i w sobotę planowany jest odłów ryb i wykonawca 

przystąpi do prac  na zbiorniku. Kolejny projekt  to wykonanie robót budowlanych w formie 

zaprojektuj wybuduj dla zadania pod tytułem „kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie 

Rybczewice poprzez wykonanie  tężni solankowej ,oraz placu na zajęcia artystyczne. Tutaj 

został przetarg rozstrzygnięty czekamy w  tej chwili na decyzje zatwierdzenia przez nadzór 

budowlany w Starostwie w Świdniku ,ponieważ wszystkie uzgodnienia z konserwatorem  

zostały wykonane . Wykonawca  na tą chwile przywiózł niektóre materiały na budowę , na 

inwestycje , natomiast nie możemy  rozpocząć robót dopóki nie będzie pozwolenia na 

budowę.Kolejne inwestycje to są  inwestycje drogowe i tutaj rozpoczęły się już  też prace 

przy budowę drogi dojazdowej  w miejscowości Zygmuntów. Tutaj wykonawca zwozi 

materiały  i przygotowuje się też do podjęcia pracy w terenie. Kolejna inwestycja drogowa to 

jest budowa drogi  gminnej Częstoborowice - Pilaszkowice.Tutaj odbywają  się podziały 

geodezyjne działek do  wyznaczenia właściwej szerokości tejże drogi i też dokumentacja  jest 

w tej chwili w wydziale geodezji w Świdniku  . Kolejna inwestycja , może nie  inwestycja  a 

działanie związane z drogami gminnymi to jest wykonanie i  wymiana przepustu , oraz 

wzmocnienie  tłuczniem drogi w Izdebnie i dróżek dojazdowy do drogi w Pilaszkowicach tam 

w kierunku  pana radnego -sołtysa. Tam też należało poczynić pewne zabiegi kosmetyczne , 

gdyż w niektórych miejscach pojawiły się nieciekawe i  zjazdy i dojazdy .Złożyliśmy wnioski 

na pozyskanie środków  w ramach projektu Polski Ład i tutaj  mogliśmy złożyć 3 wnioski i 

takie trzy wnioski zostały złożone, a mianowicie na infrastrukturę drogową i jest  przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Rybczewice Pierwsze i jest to droga  tak zwana płytówką za 
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zbiornikiem retencyjnym  i tą drogę chcieliśmy wykonać aż do  tego mostu i do tego  wąwozu 

który był wcześniej wykonywany na tak zwanym majdanie. Chcielibyśmy ten cały odcinek 

zamknąć do tej nowej drogi w kierunku kościoła .Kolejna droga która  została do tego 

programu Polski Ład złożona to jest droga gminna w Rybczewicach Drugich czyli droga w 

kierunku Pasowa aż do  granicy gminy .  I kolejny trzeci projekt jaki złożyliśmy  to jest na 

infrastrukturę wodno -kanalizacyjną jest to  inwestycja pod nazwa poprawa stanu 

zaopatrzenia w wodę w gminie  Rybczewice poprzez modernizację wodociągu Rybczewice -

Karczew i Rybczewice Drugie. Tutaj w ramach wcześniej uzyskanych środków możemy  

dokonać odwiertu , dodatkowego odwiertu żeby wzmocnić zaopatrzenie w wodę , ale też 

chcielibyśmy wykonać wymianę sieci  wodociągowej , bo na tą chwilę wodociąg  w 

Rybczewicach jest wodociągiem najstarszym i tutaj jest najwięcej awarii . W ostatnim czasie 

rozstrzygnęliśmy  przetarg na sukcesywną dostawę kruszywa .Tutaj ogłosiliśmy przetarg na 

1500 ton kruszywa, o tej frakcji średniej czyli takiej  jak w roku ubiegłym ,bo to się 

najbardziej sprawdziło .Niemniej jednak w roku  bieżącym jest to troszeczkę drożej niż w 

latach poprzednich . Jesteśmy po przetargu jeżeli ktoś  na sołectwie  lub drodze widziałby 

taką potrzebę  ,że już można by to kruszywo dostarczać to nie ma problemu . Zamawiamy i 

czekamy na dostawę . Kolejny ogłosiliśmy przetarg na wymianę istniejących lamp 

oświetleniowych ulicznych  na terenie całej gminy. Ten przetarg  został wczoraj 

unieważniony ze względu na dużo wyższą kwotę ofertową , miejmy nadzieję ,że drugim  

razem się to nam uda. Kolejny  przetarg jaki został ogłoszony to przetarg  ma ubezpieczenie 

majątku gminy.  Tak jak w latach ubiegłych chcemy  całościowo  ubezpieczyć majątek gminy 

i tereny  wszystkie których zarządca jest gminy ,i drogi i  obiekty budowlane i tak dalej. 

Również ogłosiliśmy przetarg na wykonanie takiego  projektu jak aktywna turystka w gminie 

Rybczewice piknik na świeżym powietrzu .Jest to projekt  który wykonuje OSP Rybczewice 

ponieważ jest to projekt zer środków LGD . W ramach  tego projektu tak jak mówiłam 

wcześniej i jak jest zapisane w   sprawozdaniu wykonane  będą trzy miejsca do aktywnego 

wypoczynku i to będzie  w Częstoborowicach przy źródełkach , w Pilaszkowicach  na terenie 

przy  szkole i w Zygmuntowie . W ramach tego będą właśnie grille ustawione, będą stojaki na 

rowery ,ławki  będą siedziska i tablic informacyjne i będzie lampa oświetlająca solarna i 

ponadto będzie jeszcze monitoring ,żeby bezpiecznie to było monitorowane  aby nikt tego nie 

niszczył . Ostatnio przygotowujemy  przetarg  i  troszeczkę to trwa ponieważ  mieliśmy 

problem z pozyskaniem pozostałych dokumentów ze Starostwa , a mianowicie przetarg na 

przydomowe   oczyszczalnie ścieków. Miejmy  nadzieję ,że w najbliższym czasie ten przetarg 

zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty. Pozostałe działania jakimi zajmowaliśmy się w ostatnim 

czasie to w ramach projektu rewitalizacja parku i dworu w  Rybczewicach został ogłoszony 

nabór na dwa stanowiska pracy ponieważ w ramach tego projektu mieliśmy wpisane, że 

utworzymy dodatkowe miejsca pracy i tak zatrudniona została pani do pracy w dworze prace 

porządkowe i pan jako konserwator  na dworze  i parku . Te osoby mają pod swoją  opieką i  

skwerek. W dworze w Rybczewicach na chwilę obecna mieści się już klub seniora i jesteśmy 

w trakcie  przenoszenia  biblioteki gminnej. W ostatnim czasie  też  tak jak zresztą było 

zapisane w całym  projekcie że dwór będzie taki ośrodek kulturalno-  oświatowy i w ostatnim 

czasie odbywały się  takie warsztaty rękodzieła  i te warsztaty były skierowane do dorosłych i 

dla dzieci i jest duże   zainteresowanie .  Dzieci i dorośli  mogli robić pisanki, pająki. 

Zainteresowanie jest dość duże i podejrzewamy  ,że będzie potrzeba zorganizowania 

kolejnych warsztatów. Ponadto właśnie w dworze 25 marca odbędzie się  spotkanie dla 

mieszkańców takie informacyjne w ramach projektu czyste powietrze. Chcielibyśmy żeby też 

właśnie mieszkańcy mogli wejść do tego obiektu ,zobaczyć jak ten obiekt  wygląda , a poza 

tym w Urzędzie na ta chwilę nie ma wolnych sal ,ponieważ  świetlice mamy zajęta  darami 

dla uchodźców. Również w dworze w najbliższym czasie odbędzie się szkolenie  dla 

pszczelarzy tutaj osoby zwróciły się do nas z zapytaniem czy mogliby  takie szkolenie 
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zorganizować. 14 stycznia  odbył się powiatowy zjazd OSP w Bystrzejowicach Drugich  i 

zaraz po tym zjeździe odbył się   również gminny zarząd OSP na którym ustalono działania i 

przedsięwzięcia finansowe na bieżący rok . Odbywają się również  w poszczególnych 

jednostkach zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Kolejna bardzo ważna  rzecz 

wszyscy tym ostatnio żyjemy od 24 lutego , a mianowicie w związku z toczący się 

działaniami wojennymi na Ukrainie podejmowaliśmy również działania i prowadzimy w 

dalszym ciągu ,działania związane z pomocą dla uchodźców. I tutaj chciałabym bardzo 

serdecznie podziękować druhom  strażakom którzy się bardzo szybko zorganizowali i taką 

pomoc w formie zbiórek w swoich jednostkach którą przeprowadzali. Druhowie strażacy  

brali udział w akcji gdzie  jeżdżąc  na przejście graniczne , i tu również podziękowania  dla 

pań  z KGW , pracowników urzędu gminy .Te osoby przygotowywały te gorące dania z 

którymi mogli pojechać i w taki to  mały ,ale znaczący sposób pomóc tym osobom które 

spotkały się z tym  nieszczęściem jakim jest  właśnie wojna w kraju. Idąc w kierunku pomocy  

dla uchodźców zorganizowaliśmy w naszym pałacu miejsca takie noclegowe dla 20  osób nie 

mniej jednak warunki jakie tam są  mam  na myśli brak ciepłej wody , brak możliwości  

wykąpania się  sprawiają ,że tam mogą być na taki krótki pobyt osoby .Jest tam czyściutko 

jest tam cieplutko przygotowane jest wszystko niemniej jednak  na dłuższy pobyt warunków 

tam nie ma. Na dłuższy pobyt mamy na terenie gminy takie  miejsce w hotelu w Komnacie 

Sobieskiego i mamy też w KSM  w Częstoborowicach . Tutaj na początku była  taka 

przymiarka , że będą skierowane dzieci , albo z domu dziecka , albo z hospicjum nie mniej 

jednak te duże grupy dzieci z opiekunami  odjechały nad morze  i do Niemiec. Do nas na 

chwilę obecną przyjeżdżają kobiety dziećmi . W niedziele przyjechały dwie panie skierowane 

z punku recepcyjnego i  kolejne osoby będą tutaj  przybywać. Jest też bardzo duże 

zainteresowanie i bardzo duża pomoc od strony mieszkańców i tutaj podziękowania za to ,że 

tak ludzie z sercem podchodzą i tą pomoc kierują i przyjmują do siebie do swoich domów  

pod opiekę uchodźców oddając im swoje pokoje albo części budynków  w których są warunki 

naprawdę  dość dobre. Chciałam tutaj powiedzieć  o tym że  te dary które zbieramy w naszej 

świetlicy ,tutaj w boksach strażackich są kierowane do tych wszystkich osób które na terenie 

naszej gminy  przebywają , ale i  też wozimy jak jest taka potrzeba  do większych ośrodków 

jak tam jest potrzeba na daną chwilę ,czy leków , czy innych materiałów. Jeżeli  chodzi o 

pomoc dla uchodźców i wydawanie tych darów o tutaj szczególne podziękowania dla 

pracowników GOPS  bo  to panie z GOPS się tym zajmują , dokonują  właśnie segregacji 

tych artykułów no i pilotują i pomagają tym uchodźcom żeby znaleźli to co jest im niezbędne. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim którzy się  tak angażują , wiadomo  że to jest z potrzeby 

serca ,nikt nikomu niczego nie może nakazać , nikt nikomu nie może narzucić ,ale wiemy z 

jaką się  sytuacją ludzie tam spotkali .Zresztą najlepiej wiedzą ci którzy  byli tam byli 

bezpośrednio na granicy ,którzy widzieli te łzy w oczach i ten przestrach jaki towarzyszy tej 

całej sytuacji. Jeszcze raz chciałaby podziękować druhom strażakom bo też mieliśmy taką 

szybka akcje 2-3 godziny  gdzie zbieraliśmy ubrania dla żołnierzy którzy  po drugiej stronie 

granicy , czyli na Ukrainie walczą i był temat ,że  nie mają  kurtek ,że  nie mają butów , 

ciepłych ubrań i tutaj była bardzo  szybka akcja i w ciągu 2 godzin mój samochód była 

załadowany po sam dach i szybciutko zostało to przewiezione na granice i przerzucone jako 

pomoc. Też dostaliśmy takie wsparcie z Niemiec  gdzie pracuje między innymi mąż pani 

sekretarz ,był jednym z kierowców którzy przywozili te dary i też one są skierowane  do 

wszystkich potrzebujących  nie tylko z terenu naszej gminy , ale w szczególności  tymi się 

opiekujemy. Koleje  dary  też już jesteśmy w kontakcie  będą wpływać i będą  one dla 

potrzebujących kierowane. W ramach pomocy i przebywania  na terenie naszej gminy  

uchodźców 10 marca  zorganizowaliśmy spotkanie  w ZSO w Rybczewicach  wszystkich 

uchodźców ,zaprosiliśmy te mamy , te dzieci i tam przedstawiliśmy te różne formy pomocy z 

jakimi mogą się spotkać i mogą przychodzić z problemami do nas . O dzisiaj istnieje 



 

7 

 

możliwość już nadania numeru pesel wykonania zdjęć  gdzie częściowo będzie to 

refundowane   z budżetu państwa .Zobaczymy jak to  będzie praktyce wyglądał ,ale  

postaramy się aby   jak najszybciej nadanie tego numeru pesel , a co za tym idzie możliwości  

korzystania z tych wszystkich świadczeń przez uchodźców , żeby mogli z tego   korzystać . 

Poza tym właśnie  przedstawiliśmy , zaprezentowaliśmy szkołę i pan dyrektor  zajął się tym , 

że mogą  zapisywać dzieci do szkoły i z jakiej formy pomocy mogą korzystać  w szkole. 

Kolejna bardzo ważna rzecz w związku z ta całą sytuacja na Ukrainie został ogłoszony taki 

stan alarmowy wprowadzony na terenie  naszego kraju , szczególnie tutaj na ścianie 

wschodniej  i w związku z tym ograniczyliśmy znów dostęp do   urzędu . Możemy wchodzić 

tylko po prostu po połączeniu się  przez domofon , pracownik zejdzie bądź jeżeli jest taka 

potrzeba  petent zostanie wpuszczony do   urzędu . Nie wynika to z naszego  nie chciejstwa  

tylko to jest dostosowanie się do obowiązującego prawa .Chyba to wszystko , dziękuję 

bardzo.                      

p. Piotr Zając  dziękuje bardzo  , czy ktoś z państwa  radnych ma jakieś  pytania do pani wójt 

w odniesieniu do  zaprezentowanego  sprawozdania. Jeśli nie ma    to zamykamy ten punkt.      

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

p. Piotr Zając następny punkt mamy punkt 5 interpelacje i zapytania radnych czy radni mają   

jakieś  interpelacje lub pytania ,  proszę bardzo  pan radny Skorek. 

p. Bogdan Skorek  pani wójt moje zapytanie dotyczy drogi w Pilaszkowicach Pierwszych na 

tak zwanym zawodziu tam w 2020  droga była robiona częściowo dokumentacja  ,rozmawiam 

teraz z mieszkańcami i pytają czy istnieje możliwość doprojektowania , przeprojektowania 

drogi , oferują naw pomoc.Ta  droga ma około 500 metrów  czy byłaby taka możliwość.                    

p. Elżbieta Masicz w jakim sensie  doprojektowania czy  , chodzi o dalszy odcinek .                                         

p. Skorek Bogdan  tak . 

p. Elżbieta  Masicz my zrobiliśmy  ten projekt na tym odcinku tak jak wszędzie prawda ,żeby 

to zrobić jak najszybciej  bo ta droga była zgłoszona do dofinansowania  i być może znajdą 

się jakieś środki i ta drogę wykonamy niemniej jednak tak jak powiedziałam wykonany był 

projekt na tym odcinku gdzie  mieliśmy wymaganą szerokość ,natomiast w kolejnej  części 

musimy dokonywać podziałów ,chociaż ostatnio była taka mowa ,że będzie można 

wykonywać drogi na istniejącej szerokości , ale co do tego  nie jestem jeszcze w 100 pewne. 

Być może jeżeli zmieni się na tyle prawo budowlane ,że będzie można w istniejącej 

szerokości  to ja nie widzę  żadnych przeciwskazań żeby dalej to robić . Natomiast jeżeli by 

robić w tej szerokości jak ta pierwsza to musimy  robić te podziały działek , albo  ze spec 

ustawy , albo w inny sposób żeby uzyskać tą wymaganą szerokość. Miejmy  nadzieję ,że to 

ocznym gdzieś tam między wierszami była mowa o robieniu tych dróg w istniejących 

szerokościach ,że to dojdzie do skutku. W tej chwili są sprawy związane  z tą  sytuacją na 

Ukrainie i pewne rzeczy gdzieś  między wierszami nam uciekają ,ale miejmy  nadzieję ,że się 

w miarę ustabilizuje ,niemniej jednak weźmiemy to pod uwagę .                                                                                                                

p. Piotr Zająć czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania, proszę pan radny Wąsik.                                                      

p. Witold Wąsik pani wójt mam takie pytanie  czemu akurat z Polskiego Ładu aż dwie drogi 

w Rybczewicach.                                                                                                                                               

p. Elżbieta Masicz -  dlatego ,że te dwie drogi w ubiegłym roku i w tym  roku rada sołecka 

jedna i druga ,Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie w jednym  roku przekazały na 

dokumentacje , wykonanie dokumentacji drogi na Spasów będę mówić potoczna nazwą, a w 

tym roku  Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie przekazały środki z funduszu 

sołeckiego na wykonanie dokumentacji tej drugiej drogi.  Czyli tu mamy jak gdyby jakiś 
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zastrzyk finansowy  punkt wyjścia z czego będą nas później rozliczać ,czy  zrobiliśmy , czy 

nie zrobiliśmy ta dokumentację , a jak robimy  dokumentacje to nie chcemy aby ta 

dokumentacja leżała bo ona też ma określoną ważność. Traci ważność ale wykonanie jakiś  

dokumentów  czy zmiana wiąże się z kosztami. Ja nawet przyniosłam tutaj , bo w ubiegłym 

roku ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji dróg które tutaj poszczególne sołectwa 

zgłaszały ,czy państwo zgłaszaliście kolejne drogi i na przykład na  drogę gdzie mieliśmy 

zabezpieczone 33 tysiące oferta  255 na dokumentację ,kolejna droga  gdzie mamy 

zabezpieczone 18 tysięcy , 28 800 jest to dużo, dużo drożej. My musimy sukcesywnie  

wiadomo ,że robić kolejne dokumentacje  kolejne drogi  , ale nie ma też sensu robić 10 ,czy 

15  dokumentacji w jednym roku bo i tak 10 czy 15 dróg nie wykonamy . Robimy 

dokumentacje i staramy się jak najszybciej wykonać ta drogę i w między czasie robić 

dokumentacje kolejnej drogi wtedy ma to sens. Bo tak jak było w Pilaszkowicach jeśli chodzi 

o drogę na Popów to dokumentacja  była zrobiona po raz pierwszy w 2016 ,czy 2017 roku i 

rok rocznie  droga była zgłaszana na różne nabory ,a w roku ubiegłym była robiona 

aktualizacja i wtedy  fundusz sołecki był przekazany na aktualizację znów  ta dokumentacja 

została złożona na dofinansowanie i znów droga nie dostała dofinansowania. Mieliśmy 

nadzieję ,że będą  te środki z tych tak zwanych powodziówek ,ostatnie dwa lata nie było tych 

środków ze  względu na covit  nie wiemy co  będzie  w tym roku  . Nie wiemy co będzie  w 

tym roku ,wiemy też na pewno ,że dużo środków będzie  szło na dozbrojenie i utworzenie 

armii . My na to nie mamy wpływu , wszyscy by chcieli wszystko ,my to rozumiany  ale 

ograniczenia  finansowe  nie dają nam możliwości wykonania.                                                                                                                                

p.Piotr Zając -dziękuję bardzo  czy są jeszcze jakieś pytania jeśli nie ma to zamykamy punt 5. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

p. Piotr Zając otwieramy  punkt 6 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok  2022 i tutaj pan skarbnik nam to bliżej  ten temat  ,proszę bardzo panie skarbniku.                              

P. Józef Smarzak  a wic jeśli chodzi o proponowane zmiany w budżecie gminy to są one 

następujące i tak dochody budżetu gminy wzrastają  w sumie o 348 185 złotych  jest to wynik 

taki  netto wzrostu  bo  są zwiększenia i zmniejszenia.    I tak zwiększenie jest z tytułu 

dochody uzyskiwanego  z podatku  VAT   w kwocie  59  371 złotych , następnie mamy i 

zwiększenie  i zmniejszenie o kwotę 5 100 złotych jest to związane ze zmianą klasyfikacji  

budżetowej i jest to dochód związany ze sprzedażą zezwoleń na sprzedaż  napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym  popularnych  małpek .Następnie mamy zmniejszenie  

dochodów o 114 874 złote  to jest w gospodarce komunalnej i to dotyczy opłat za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi ,następne zmniejszenie to jest w subwencji 

oświatowej o kwotę  8130 złotych ,kolejne zmniejszenie to jest związane z dotacją ze  

środków unijnych związanych z projektem OZE w Gminie  Rybczewice o kwotę 22 199 

złotych , natomiast zwiększenie  ze środków unijnych na realizację programu który już został 

co prawda zrealizowany ale pozostała kwota chodzi tu o modernizację zabytkowego dworu w 

Rybczewicach Drugich .To są  propozycje zmian w dochodach budżetu , natomiast  

propozycje dotyczące wydatków  są następujące i tu generalnie wydatki budżetu zostają 

zmniejszone  o kwotę 105 320 złotych . Tu również są i zwiększenia i zmniejszenia i tak , w 

transporcie i łączności jeśli chodzi o drogi gminne tu mamy zwiększenie w wydatkach 

bieżących o kwotę 89 913 złotych  , w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa mamy zwiększenie o 65 000 złotych , z czego 15 000 złotych to jest na 

Ochotnicze Straże Pożarne natomiast  50 000 to jest na zarządzanie kryzysowe i to są środki 

na ewentualne wydatki związane  z obecną sytuacja czyli uchodźcami z Ukrainy. Następne 

zwiększenie mamy w obsłudze długu publicznego czyli chodzi tu o  odsetki od kredytów  i tu 

jest zwiększenie o 95 076 złotych ,kolejne  zwiększenie mamy w dziale kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego o 10 000 złotych jest to zwiększenie dotacji dla Biblioteki Gminnej, 
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następne zwiększenie mamy w dziale  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i to  jest 

związane z realizacja programu klub seniora w Gminie Rybczewice o kwotę 72 663 złote jest 

to zwiększenie wynikające z pozostałości  środkówz realizacji tego projektu w roku 2021 , 

następnie mamy w dziale transport  jeśli chodzi o wydatki majątkowe tu mamy zwiększenie o 

300 tysięcy i zmniejszenie o 907  993 złote. Zwiększenie o 300 tysięcy jest na drogi publiczne 

powiatowe i chodzi tu o pomoc finansową  dla powiatu świdnickiego  na modernizację  drogi  

Marysin -Izdebno , dalej mamy zwiększenie w dziale rolnictwo  i łowiectwo o 170 tysięcy 

złotych dotyczy to realizowanego  projektu przydomowe oczyszczalnie. I jeszcze  jeśli chodzi 

o przychody to przychody będą  zmniejszone o 453 505 złotych  wynika to właśnie z 

rozliczeń z roku ubiegłego dotyczącego niewykorzystanych środków które pozostały z 

realizacji projektów oraz wolnych środków . I to by były wszystkie zmiany proponowane na 

dzisiejszej sesji jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę  

p. Piotr Zając jeśli są jakieś pytania odnośnie zmian w budżecie gminy na rok 2022 to bardzo 

proszę państwo radni , jeśli nie ma to prosiłbym o opinię  przewodniczącego komisji 

budżetowej.                                                                                                                                                                

p. Marek Wac komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały .                                                                    

p. Piotr Zając -  dziękuję bardzo  przystępujemy do głosowania.    

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2022 

głosowało  13 radnych za ,0 wstrzymujących się 0 przeciwnych .  

 

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

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 7 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej proszę bardzo  pan skarbnik.                                                                

p. Józef Smarzak a więc jeśli chodzi o proponowane zmiany w  wieloletniej prognozy 

finansowej  na lata 2022 2034 to są wprowadzone te wszystkie zmiany które przed chwilą 

państwo przyjęli w zmianach do budżetu gminy na 2022 rok , jeśli są jakieś pytania to bardzo 

proszę .                                                                                                                                                         

p. Piotr Zając proszę bardzo państwo radni czy są jakieś pytania , jeśli nie ma pytań  to proszę 

bardzo pana przewodniczący komisji budżetowej o przedstawienie opinii .   

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

p. Piotr Zając -  dziękuję bardzo  przystępujemy do głosowania.    

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając  głosowanie zostało zakończone za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej  głosowało  13 radnych za ,przeciw 0 i 

wstrzymujących się 0.Stwierdzam ,że  uchwała została podjęta.   

                                                                                                                                                                      

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 8 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pożyczki 

długoterminowej  proszę bardzo  pan skarbnik.                                                                                              

p. Józef Smarzak – a więc chodzi tu o pożyczkę długoterminową  dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rybczewicach  w kwocie 63 810 złotych na realizację projektu aktywna  

turystyka w gminie Rybczewice  piknik na świeżym powietrzu. Spłata tej pożyczki 

zaplanowana  jest do końca przyszłego roku ,dziękuję bardzo  jeśli są jakieś pytania to proszę 

bardzo.                                                                                                                                                        

p. Piotr Zając jeśli nie mają państwo radni żadnych pytań to proszę bardzo pana 

przewodniczącego komisji budżetowej o przedstawienie opinii komisji budżetowej .                                                                                          

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

p. Piotr Zając -  dziękuję bardzo  przystępujemy do głosowania.    

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pożyczki  długoterminowej   

głosowało  13 radnych ,za było 12  ,przeciw 0 i wstrzymujących się 1.Uchwała została 

podjęta.   

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzczonów zadania polegającego na 

zarządzaniu drogą gminną nr 105758L położoną na działce 1310 na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową Stryjno - Żuków -Krzczonów do wysokości działki nr 
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933 położonej w obrębie ewidencyjnym Stryjno Drugie. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 9 podjęcie uchwaływ sprawie powierzenia Gminie 

Krzczonów zadania polegającego na zarządzaniu drogą gminną nr 105758L położonej na 

działce 1310 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Stryjno - Żuków -Krzczonów 

do wysokości działki nr 933 położonej w obrębie ewidencyjnym Stryjno Drugie i proszę 

bardzo pani sekretarz przybliży na ten temat. 

p. Renata   Trała 18 stycznia wpłynął wniosek pani Wójt Gminy Krzczonów o przekazanie 

zarządu nad tą  drogą , z uwagi na to, że gmina Krzczonów planuje inwestycję  polującą na 

położeniu nowej nawierzchni asfaltowej ,utwardzeniu poboczy i wykonaniu oświetlenia przy 

tej drodze .Jest to droga w miejscowości Stryjno Drugie  na granicy Gminy Rybczewice i 

Gminy Krzczonów ,dziękuję .                                                                                                                             

p. Piotr Zając dziękuje bardzo   jeśli są jakieś pytania państwa radnych dotyczące tego tematu 

to bardzo proszę ,  jeśli nie ma to  proszę bardzo pana przewodniczącego komisji budżetowej 

o wyrażenie  opinii komisji budżetowej . 

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

p. Piotr Zając -  dziękuję bardzo , proszę bardzo  przystępujemy do głosowania.                                                        

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzczonów zadania polegającego na 

zarządzaniu drogą gminną nr 105758L położonej na działce 1310 na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową Stryjno - Żuków -Krzczonów do wysokości działki nr 933 

położonej w obrębie ewidencyjnym Stryjno Drugie.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały  głosowało  13 radnych za wstrzymujących się 0 , 

przeciwnych 0 .Uchwała została podjęta.   

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rybczewice. 

(punkt zdjęto z porządku obrad) 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 11podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu proszę bardzo pani   sekretarz o przedstawienie projektu 

uchwały.                                                                                                                                                    

p. Renata Trała chodzi tutaj o kolejną  umowę najmu z tym samym najemcą lokalu w 

Częstoborowicach w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej jest to  lokal o powierzchni 24 

metrów kwadratowych  i jest tam prowadzona działalność polegająca na skupie mleka .                             

p. Piotr Zając dziękuję bardzo czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania , jeśli nie ma to 
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przystępujmy do głosowania.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały  głosowało  13 radnych za przeciw  0 , wstrzymujących 

się  0 .Uchwała została podjęta.   

W związku z problemami technicznych  punkt 11 został ponownie przegłosowany  Wyniki 

głosowania bez z mian.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rybczewice. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 12 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice i tutaj ten temat nam przybliży 

pni sekretarz ,proszę bardzo pani sekretarz .                                                                                                                                 

p. Renata Trała wprowadzamy  do selektywnego  zbierania odpadów nowa kategorię  

odpadów  są to odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi , w szczególności  igieł i strzykawek. 

Te odpady będą podlegały segregacji  i będą przyjmowane  w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów, dziękuje .                                                                                                                                  

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

o opinię przewodniczącego komisji budżetowej.  

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

p. Piotr Zając -  dziękuję bardzo , proszę bardzo  przystępujemy do głosowania. projektu 

uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rybczewice. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 
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Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając  za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Rybczewice głosowało  13 radnych za przeciw  0 , 

wstrzymujących się  0 .Uchwała została podjęta.   

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 13 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych proszę bardzo pani 

sekretarz nam przybliży ten temat.                                                                                                            

p. Renata Trała proszę państwa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o  ochotniczych strażach 

pożarnych uchyliła  art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej na  podstawie którego to 

była podjęta uchwała  określająca ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych , 

w związku z tym jest konieczność podjęcia nowej uchwały. I tak proponujemy aby 

zauczestnictwo w działaniach ratowniczych była to kwota  24 złote za godzinę udziału , 

natomiast za udział  w ćwiczeniu byłaby to kwota 7 złotych za każda rozpoczętą godzinę , 

dziękuję. 

p. Piotr Zając  czy ktoś z państwa radnych ma tytanie dotyczące  tego punktu ,proszę bardzo 

pan przewodniczący komisji budżetowej. 

p. Marek Wac – ja chciałem złożyć poprawkę  i ta poprawkę  składam w imieniu Zarządu 

Gminnego  OSP i zaproponować chcielibyśmy tutaj  stawkę 8  złotych za szkolenie i 24 tak 

jak było za  wyjazdy  ratowniczo  gaśnicze.                                                                                                                          

p. Piotr Zając proszę bardzo pan   radny Skorek.                                                                                            

p. Bogdan Skorek ja chciałbym złożyć wniosek o pozostawienie  24 złotych za godzinę przy 

akcji i pozostawienie 10 złotych za szkolenia.                                                                                             

p. Piotr Zając  czy  mają  jeszcze pytania państwo radni, proszę  bardzo pan radny  Skorek.                              

p. Bogdan Skorek  ja bym jeszcze poprosił pana radnego Waca jeśli mógłby nam  wyjaśnić  

czym spowodowane są  te obniżki   jeśli chodzi o zarząd  była  podwyżka , a teraz mamy 

obniżki  .Proszę  nam to przedstawić .                                                 .                                                                                                                                                                                

p. Marek Wac jeśli chodzi o Sawkę 25-24 złote to zrobiliśmy  , w sumie to chodzi o prostość 

naliczania .My jako rada ustalamy stawkę godzinowo , a strażacy przy akcjach ratowniczo 

gaśniczych są rozliczani z minut. Przy 25 złotych to nam wychodzi praktycznie ułamki 

nieskończoność po przecinku , a przy raptem złotówce mniej wychodzi nam 40 groszy za 

minutę i to jest bardzo proste obliczanie i tutaj  sugerowaliśmy się na zarządzie i moja decyzja 

też  podobna jest opinią jednostek które najbardziej z tego korzystają czyli jednostki KSRG. 

Obie jednostki Częstoborowice i   Rybczewice wypowiedziały się w ten sposób ,że są za 24 

złote , bo dla nich jest to  dużo prościej , a finansowo o praktycznie nie ma różnicy  , to w ten 

sposób, Następna sprawa , sprawa  8 złotych , czy 7 złotych tutaj propozycja ze szkoleń na 

zarządzie gminnym też   to dyskutowali i tutaj dlatego obniżamy tą stawkę gdyż przy 126 

godzinach to jest  przykładowo szkolenie takiej jednej osoby kosztuje nas 1260 złotych ,czy 

jest to dużo, czy to jest mało zależy jak dla kogo liczyć . Niektóre jednostki kosztów mają 

tysiąc i coś złotych kosztów mają  wszystkich praktycznie, jeszcze do  tego dochodzą nam 

koszty badań ,transportu  i tak dalej, czyli dla budżetu straży ,bo tu mówimy o  budżecie 

straży który wydzielamy z budżetu gminnego to przykładowo przy 10 strażakach jak robimy 

szkolenia  to się robi powyżej 15 tysięcy uważam ,że to jest dość spory wydatek mimo 
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wszystko. I tak jak ostatnio te szkolenia były robione zdalnie onlain i czy tutaj akurat ktoś 

idzie dla pieniędzy i czy 8 ,czy 10 złotych robi wielką różnicę dla kogoś w pewnym sensie. 

My tutaj  musimy też trochę uważać na finanse tych jednostek OSP ,czyli całego zarządu , 

całej tej puli pieniędzy  bo wiecie doskonale co się zrobiło z cenami paliw ile będzie nas to 

więcej kosztować ,energia obstawiam ,że też więcej .Na zarządzie gminnym wcześniejszym 

ustaliliśmy taki harmonogram wsparcia dla jednostek ,że dwie jednostki w ciągu roku będą  

dostawać po15 tysięcy  wsparcia no i teraz fajnie ,że nie oszczędzamy tylko wydajemy tylko 

że za chwilę komu się uda wcześniej to może weźmie bo nie będzie pieniędzy  .Tak samo 

teraz wyjazdy na granicę samochodów strażackich , teraz wyjazdy do uchodźców na terenie 

gminy też samochody będą jeździć dużo więcej . Teraz jak się tankuje samochód strażacki i 

wychodzi rachunek 700 złotych i  tak jak zatankuje się kilka samochodów raz w roku to też 

nam się  robią spore pieniądze ,a my formalnie nie zabieramy strażakom jako strażakom ,że 

robimy z tych 10 na 8 rozumiem ,że te  osoby dostaną troszeczkę mniej bo jadą na szkolenie , 

ale my  jako straży nie zabieramy tych pieniędzy bo te pieniądze zostają do dyspozycji 

wszystkich jednostek i tutaj na zarządzie gminny w sumie   3 propozycje   głosowaliśmy. 

Jedna była propozycją 7/24 tylko 1 osoba się za tym opowiedział ,czyli propozycje jeszcze  

drastyczniejsza ,przy propozycji 8/24  6 osób z zarządu gminnego z poszczególnych jednostek 

to są członkowie poszczególnych jednostek ,wypowiedziało się 6 strażaków i za tą propozycją 

10/24 to się opowiedziało 2  strażaków  w sumie 9 było strażaków na zarządzie .Czyli moim 

skromnym zdaniem jeżeli zarząd gminny straży prosi o wyznaczenie takich stawek to  nie 

wiem dzielimy komuś pieniądze z budżetu czyjegoś. Akcje jako akcje to najbardziej dwie 

jednostki z tego korzystają , te dwie jednostki  bo to  nie podlega dyskusji bo ja się mogę 

wypowiadać  bo korzystam i nie korzystam  to o to chodzi , ze szkoleń praktycznie korzystają 

wszystkie jednostki i tak się wydaje tu kilka tysięcy , tu kilka  tysięcy a koszy nam będą rosły 

różne. Dodatek emerytalny  tak samo każdy teraz liczy na ten dodatek emerytalny dla  

strażaków i każdy będzie pilnował kto ma szkolenie i żeby miał aktualne badania cały czas. I 

teraz  w skali roku nam się   zrobi nie 10 na badania  ale się może zrobić 30  kolejny koszt. 

Czyli realnie mówiąc wydatków mamy zdecydowanie więcej , a środków  będziemy mieli 

może więcej troszkę ,ale na pewno nam to nie zrekompensuje tego , dlatego musi tu uważać 

na wydatki, dziękuje , jeśli są pytania to chętnie odpowiem .                                                                          

p. Bogdan Skorek jeśli chodzi o akcje to jak najbardziej rozumiem , ale jeśli chodzi o 

szkolenia to ja uważam ,że to jest bardzo niepraktyczne. Mamy coraz mniej mieszkańców  , 

jeśli chodzi o kwoty  to ile by nie  było to zawsze będzie mało .Ja uważam ,że to bardziej 

przyciąga młodzież , bardziej motywuje .                                                                                                        

p. Marek Wac   ja mam troszeczkę inne zdanie ,pół roku temu za szkolenia była stawka 5 

złotych i strażacy jeździli ,wcześniej było jeszcze mniej i tak samo jeździli .Trzy czy cztery 

lata temu za akcje strażacy w ogóle nie pobierali żadnych wynagrodzeń , wszystko zostawało 

w budżecie  tak ,czy jeździli na akcje  , jeździli .Teraz jeżdżą  na akcje i te pieniądze które 

mają  te 25  /24  one zostają  w jednostce i do akcji jeżdżą , bo  do akcji nie jeżdżą dla 

pieniędzy , ja rozumie że młodego może zmobilizuje to ,że jak nie 8 złotych weźmie to 10 

złotych weźmie  i nie wiem czy to go akurat zmobilizuje.   

 p. Bogdan Skorek   nie mówię o akcji  mówię tylko o szkoleniach osoba która  nie ma 

szkoleń nie ma wyjazdów do akcji taka jest prawda.   

p. Marek Wac   dobrze mówisz , ale to nie jest tak  ,że jak będzie wyszkolonych 40 strażaków  

z badaniami w każdej jednostce to tych 40 pojedzie do każdej akcji. Nie wiem czy tutaj jest 

tak wielki problem czy ktoś weźmie kila złotych , czy nawet 100 , czy 200 złotych mniej za 

szkolenie i czy to  będzie wielki problem i on teraz nie pojedzie. U nas w jednostkach  jest 

taki problem ,że więcej by chciało jechać  niż może jechać. Pół roku temu za szkolenie było  
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5 złotych , zrobiliśmy 100 % więcej. Wcześniej jeździli ,jeździli , obstawiam ,że ten kto 

będzie chciała pojechać to nawet jak zrobimy 0  to i tak  pojedzie. Ja tutaj przedstawiam nie 

tylko   swoją opinię tylko zarząd gminny w poniedziałek wieczorem się odbył i przedstawiam 

opinie zarządu gminnego . Jeżeli zarząd gminny ,reprezentacja jednostek wypowiedziała się 

w tej kwestii ,że proponują nam takie stawki ,a my się zastanawiamy ,żeby zrobić inne. My 

im wydajmy pieniądze z tego budżetu na co innego , uważam ,że to jest niepoważne. Na 

zarządzie gminnym jako delegaci dyskutujemy i głosujemy i wychodzi w którą stronę  

idziemy , nie wszystkim się to podoba , ale większość zadecydowała i tak robimy. Jeżeli 

chodzi o OSP to my nie możemy sobie tutaj coś wymyślać , a zarząd gminny coś innego  

proponuje , a my  to zmieniamy. Ja jestem radnym i jestem w zarządzie gminnym  inni nie   

ale  czy ktoś może podejmować zdanie za strażaków Jak będziemy mieli problem ,że nie 

będzie w ogóle chętnych  na szkolenia  i będzie więcej miejsc ,  chętnych nie ma to będziemy 

się zastanawiać  jak zmienić motywacje , może zrobimy tak jak kiedyś proponowałem kończą 

szkolenia i  dostają mundur galowy  , za ukończenie szkolenia . I mamy mundury galowe i 

mamy połączenie ze szkoleniami i pewna motywacja też jest.  

p. Józef Szymaniak te uchwały będziemy podejmować co dwa lata , to nie jest uchwała na 

bardzo długi okres i może się cos zmienić.  

p. Marek Wac  uchwała wiążąca jest na dwa lata teoretycznie , ale w każdej chwili jak każda 

uchwała obowiązuje ona do czasu  dopóki nie podejmiemy innej  .Jeżeli za pół roku okaże się 

co innego to  może zostać podjęta inna uchwała.                                                                                               

p. Józef Szymaniak kiedyś dla kierowców była ustalana jedna stawka i były jednostki które 

nie ruszały , a były jednostki które robiły dużo kilometrów i taka stawka była jednakowa dla 

każdego kierowcy. Jeśli zarząd gminny proponuje takie stawki ,to dla nas jest bardziej 

wiążące sugerować się tym .                                                                                                                        

p. Piotr Zając jeśli nie ma więcej pytań to pana Skorka wniosek jest najdalej idący głosujemy 

jako pierwszy . Przystępujemy do głosowania za poprawką nr 1 pana  Skorka czyli 24  i 10         

Głosowano w sprawie: 

Poprawka nr 1 - 24 zł za akcję i 10 zł za szkolenie.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Mateusz Piotr Wawrzycki 

PRZECIW (7) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, Anna 

Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za przyjęciem poprawki  głosowała 13 radnych ,za 3 ,przeciw 7 , 

wstrzymujących się   3,poprawka nie przechodzi. Teraz mamy następne głosowanie 

propozycja zarządu  stawki 24 i 8 

 

Głosowano w sprawie: 
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Poprawka nr 2 - 24 zł za akcję i 8 zł szkolenie.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, Anna 

Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef 

Zając 

PRZECIW (2) 

Bogdan Andrzej Skorek, Mateusz Piotr Wawrzycki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Dominik Janusz Mańka, Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr  Zając za poprawką głosowało 13 radnych , za przyjęciem poprawki do uchwały było  

9 , przeciw 2 i wstrzymujących się 2 .Czyli poprawka przechodzi.  

Teraz rozpoczynamy głosowanie nad całością uchwały wraz z poprawką ,rozpoczynamy 

głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, Anna 

Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, 

Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych głosowała 10 radnych na 13 tu 

obecnych ,przeciw  0, wstrzymujących się  3 .Uchwała została podjęta.  

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie 

Gminy Rybczewice". 

p. Piotr   Zając przechodzimy do punktu 14 podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia 

”Regulaminu dostarczania  wody na terenie gminy Rybczewice proszę   bardzo pani sekretarz 

nam to przybliży.  

p. Renata   Trała na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie przekazania projektu 

regulaminu  dostarczania wody na terenie gminy Rybczewice do Państwowego Gospodarstwa  

Wody Polskie   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do 

zaopiniowania ,otrzymaliśmy 18 stycznia opinię pozytywną dla przedstawionego projektu 
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uchwały ,dlatego też dzisiaj w porządku obrad jest podjecie uchwały o regulaminie 

dostarczania wody  ,dziękuję . 

p. Piotr Zając dziękuje bardzo ,czy są jakieś pytania dotyczące tego punktu, jeśli są to proszę 

bardzo   państwo radni , jeśli  nie ma to proszę pana  przewodniczącego komisji budżetowej o 

opinię  komisji.                                                                                                                                                   

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

p .Piotr Zając dziękuję  bardzo ,proszę bardzo przystępujemy do  głosowania.     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy 

Rybczewice". 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych ,wszyscy byli za , przeciw 0, 

wstrzymujących się 0.  

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku. 

 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 15 podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Rybczewice w 2022 roku proszę bardzo pani sekretarz nam przybliży ten temat . 

p. Renata Trała projekt uchwały jest  w dzisiejszym porządku obrad dlatego ,że taki program  

jest podejmowany corocznie , w związku z tym i na rok 2022 powinien być określony taki 

program .Jeżeli chodzi o realizatorów tego programu to tutaj  się nic nie zmieniło mamy 

zawarte umowy wieloletnie ,wiec żadne zmiany nie zostały wprowadzone.                                                                                            

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

tematu to proszę bardzo. Skoro nie  ma żadnych uwag i pytań to proszę przewodniczącego 

komisji  budżetowej o opinie komisji. 

p. Marek Wac  komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .   

p. Piotr Zając -dziękuje bardzo , proszę bardzo przystępujemy do głodowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 

roku. głosowało  13 radnych  i 13 było za , przeciw 0 i wstrzymujących   się 0.  

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

działki nr 2733/1 w Pilaszkowicach Drugie. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 16 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w formie darowizny działki nr 2733/1 w Pilaszkowicach Drugich i proszę  bardzo 

pani sekretarz nam przybliży ten temat . 

p. Renata Trała 9 marca otrzymaliśmy wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Lublinie o 

przekazanie nieodpłatnie w formie darowizny działki  wymienionej przez pana 

przewodniczącego  Jest to działka która defa kto w chwili obecnej jest drogą wojewódzką 837 

leży w ciągu tej drogi. Dlatego aby uregulować własności prawne , własnościowe tej działki  

niezbędna jest zgoda rady .                                                                                                                       

p. Piotr Zając dziękuje bardzo , czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do projektu uchwały  , 

nie ma ,proszę przewodniczącego komisji budżetowej o opinie  komisji .  

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

p. Piotr Zając dziękuje ,przystępujemy do głosowania.   

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki nr 

2733/1 w Pilaszkowicach Drugich. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Andrzej Bochyński, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Dominik Janusz Mańka, Lech 

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek 

Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, 

Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (2) 

Magdalena Figura Wrona, Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Piotr Zając za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych ,13 było za ,przeciw było 0  i 

wstrzymujących się było 0 .Uchwala została podjęta. 

 

17. Wolne wnioski 
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p. Piotr Zając teraz mamy punkt  17 wolne wnioski proszę bardzo pani wójt , udzielam pani 

głosu.  

p. Elżbieta Masicz  w związku z tym tak jak powiedziałam wcześniej ,że dwór   

w Rybczewicach został wyremontowany i częściowo  już oddany do użytku , 

zagospodarowany mam taką propozycje żeby po sesji państwo radni przeszli  i zobaczyli jak 

obiekt wygląda , może jakieś propozycje z waszej strony będą jeżeli chodzi  o 

zagospodarowanie i wykorzystanie obiektu.                                                                                                

p.  Józef Szymaniak ja chciałem zapytać panią wójt czy pani wójt  lub rada może wpłynąć na 

panią doktor Sadowski  odnośnie przyjmowania pacjentów ,bo są przyjęcia onlain. 

p. Elżbieta Masicz -pani doktor  przyjmuje  tylko  trzeba wizytę umówić telefonicznie i 

pacjenci  są przyjmowania .  Na chwilę obecną  sytuacja  pandemiczna jeszcze istnieje  i 

chodzi o to aby  się umawiały osoby telefoniczne i żeby nie było natłoku w przychodni , nie 

ma problemów z przyjęciem .ja się z niczym takim nie spotkałam  , nikt mi takiej informacji 

nie przekazywał. 

p. Józef Szymaniak mieszkańcy   mówią ,że inne ośrodki się pootwierały  a u nas  tylko 

telefonicznie.                                                                                                                                             

p .Elżbieta Masicz w  wielu przychodniach też jest rejestracja telefoniczna gdyż chodzi o to 

aby nie było kolejek na poczekalniach . 

p .Bogdan Skorek ja chciałbym zapytać o tą drogę Marysin  -Izdebno  jaka to odległość tej 

drogi będzie robiona i w którym miejscu.  

p. Elżbieta Masicz- jeżeli chodzi o tą  drogę to pytania należy  kierować do starostwa 

powiatowego w Świdniku  ponieważ jest to zarządca drogi i  inwestor . My tylko mamy  

partycypować w kosztach .Natomiast  wszelkie szczegóły jeżeli jest dokumentacja do 

przybliżą .                                                                                                                                                    

p. Piotr Zając czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania , proszę bardzo radny  Wąsik .     

p. Witold Wąsik ja mam pytanie odnośnie drogi na Policzyznę , z tego co wiem to pismo 

przyszło . 

p. Elżbieta Masicz przyszło pismo w którym są podane warunki ,i tak jak mówione było 

wcześniej trzeba robić pełna dokumentację  według wskazanych warunków. Tak jak 

występuje gospodarz o warunki zabudowy budynku czy przyłącza, tutaj też mamy warunki i 

też do tego trzeba zrobić całą dokumentację projektową i dopiero wtedy wykonywać .  Ktoś 

nam pozwala .niczego nie zabrania ,możemy  ,tylko dokumentację  projektowa na każda 

inwestycje trzeba wykonać .   

p. Witold Wąsik chodzi mi oświetlenie drogi Stryjno Policzyzna  przyszło pismo i co dalej.                                                                                                                                                             

p Elżbieta Masicz to pytanie do budżetu , czy budżet takie środki posiada.                                                

p. Piotr Zając czy są jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo pan Dominik Mań. 

p. Dominik Mańka chciałbym zapytać odnośnie zalewu jak to będzie wyglądało  jak to będzie 

zarybiane , czy to będzie cos konkretnego .ogólnie jak to  będzie wyglądać.                                                 

p. Elżbieta Masicz tak jak powiedziałam już  miesiąc wcześniej została upuszczona wody  , 

gdyż nie można tego było na raz zrzucić , musi być stopniowo wypuszczana woda i 

odłowiona  będzie ryba i sprzedana zgodnie z ofertą  , a później będziemy się zastanawiać być 

może u tego wykonawcy który odławiał być może u niego na korzystnych warunkach zakupić 
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albo już później będziemy decydować jaką rybę zakupić  i ile .Najpierw musimy ta inwestycję 

wykonać ,muszą być wzmocnione te wszystkie wały. Na pewno   rok czasu ta inwestycja 

będzie  bez  wędkowania , natomiast później uzupełnienie tej wody w zbiorniku to jest nie tak 

jak wypuszczenie , nie wiemy jakie be mokre, czy suche ,ile będzie wody w rzece   to nie jest 

takie proste. Może potrwać kilka miesięcy zanim to się zapełni .                                                                   

p. Piotr Zając dziękuje bardzo , czy jeszcze ktoś nie widzę.    

    

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 18  punk zamknięcie  sesji. Zamykam dzisiejszą sesję 

Rady Gminy Rybczewice , dziękuję bardzo za udział . 

 

 

 

  

                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                           Rada Gminy Rybczewice 

  

 

Przygotował(a): Elżbieta Cur 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
 


