
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXX 

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres 

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

                                                    

                                                XXX Sesja w dniu 23 maja 2022 roku   

Obrady rozpoczęto 23 maja 2022 o godz. 11:30, a zakończono o godz. 12:34 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych . 

Obecni radni : 

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. – wiceprzewodniczący Rady Gminy   otwieram trzydziestą    sesję Rady 

Gminy Rybczewice . Stwierdzam ,że na  15 radnych  obecnych  na sesji  jest 14   co stanowi 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał . Witam   wszystkich serdecznie ,  panią 

Wójt,   panią   Sekretarz , pana Skarbnika , wszystkich radnych ,oraz sołtysów  , pracowników 

obsługi gminy  . 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

p. Piotr Zając przechodzimy do  punkt 2  przyjęcie  proponowanego porządku obrad , 

odczytam porządek obrad .                                                                                                                                               

1. Otwarcie sesji.                                                                                                                                       

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                              

3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybczewice.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody.                                                                                                                                             

10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy 

Rybczewice z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022.                                                                                                     

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku.                                 

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.                 

13.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 

2021.                                                                                                                                                               

14. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.                

15.Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie sesji.   

Czy ktoś  z państw radnych chce zgłosić  jakieś uwagi lub zmiany do zaproponowanego 

porządku obrad   proszę bardzo pani sekretarz.                                                                                                                  

p. Renata Trała proszę  o zmianę tytułu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na umowę  najmu ,ponieważ uchwała nie dotyczy dzierżawy tylko 

najmu  dziękuję .                                                                                                                                                        

p. Piotr Zając proszę bardzo   przystępujemy do przyjęcia proponowanego  porządku obrad .  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za przyjęciem proponowanego porządku obrad  głosowało 14 radnych , 

wstrzymujących się  0 i przeciwnych 0.  

 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. Rady Gminy. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 3 przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady 

Gminy myślę ,że każdy z państwa się zapoznał z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy 

jeśli  są jakieś uwagi ,pytania to proszę bardzo. Jeśli nie ma uwag ,ani pytań to przystępujemy 

do głosowania.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. Rady Gminy.  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji  Rady Gminy Rybczewice 

głosowało 14 radnych , przeciw 0 i wstrzymujących się 0 . 

 

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

p. Piotr Zając przechodzimy teraz do następnego punktu sprawozdanie Wójta z działalności 

gminy ,proszę bardzo pani   Wójt udzielam pani głosu.                                                                                    

p. Elżbieta Masicz dziękuję bardzo ,witam wszystkich państwa bardzo serdecznie , państwa 

radnych ,państwa sołtysów i zgromadzonych przy oglądaniu sesji oglądających obrady 

mieszkańców  i nie tylko. Szanowni państwo czym zajmowaliśmy się od ostatniej sesji ,czyli  

od 11 kwietnia do dnia dzisiejszego, zakończyliśmy prace nad projektem kształtowania 

przestrzeni publicznej i budowa tężni . Tężnia została już oddana do użytku .jeżeli chodzi o  

inwestycje drogowe, trwają prace nad przebudowa drogi dojazdowej w  miejscowości 

Zygmuntów  ta droga jest wykonywana z płyt Zakończyło  się rozwożenie tłucznia na drogi 

gminne oraz  doraźne remonty w niektórych przypadkach była potrzeba  zatrudnienia jeszcze 

koparki żeby ten rozwieziony tłuczeń i daną drogę też przygotować do rozsypania danego 

tłucznia. W dniu  dzisiejszym rozwożony jest kamień  z rozbiórki mleczarni w Stryjnie. Ten 

kamień głownie  jest skierowany na drogę Stryjno Pierwsze  tak zwany Pieniężnik tam już 

poszło 6 składów ,4 składy tłucznia jest skierowane na drogę tak zwana na Janówkę też  

Stryjno Kolonia , Stryjno Drugie w tamtym kierunku ta droga prowadzi i   1 skąd został 

wysłany  do Częstoborowic tam z panem radnym dzisiaj  rano byliśmy i został wysypany przy 

przejeździe w kierunku  robionego przez nas robionego wąwozu. Tam należało troszeczkę 

podnieść aby można było bezpiecznie przejechać . Jeżeli chodzi o drogi ciąg dalszy to za 

chwile rozpoczną się prace związane z  budową drogi w Częstoborowicach . Tutaj wygrała 

firma KPRD Zamość i ta firma będzie wykonywać ta drogę począwszy od  drogi 

wojewódzkiej  aż do lasu .Oczywiście część tych prac będzie wykonywane w tym roku 

ponieważ ze względu na to ,że koszt budowy tej drogi to prawie 5 milionów   , 4 900 tysięcy   

musimy to rozłożyć w czasie . Jeżeli chodzi o pozostałe prace  związane jeszcze z drogami  

poniekąd  to za chwilę przy naszych drogach rozpocznie też  wymianę istniejących lamp 

oświetleniowych i w przyszłym tygodni  najprawdopodobniej a jak  nie to jeszcze za tydzień 

rozpoczną się prace na  naszym zbiorniku. Tutaj prace się troszeczkę przesunęły w czasie 

ponieważ ta firma kończy realizację  innego projektu i  dopiero jak skończą  prace tam  to 

przeniosą cały tabor tutaj i będą wykonywać realizacje naszego zbiornika. Prace potrwają do 

końca października . W temacie   znów wracam do tematu dróg , w ostatnim czasie 

otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę dwóch dróg ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg i są to drogi w Zygmuntowie jest to fragment tak zwanego gościńca 

belczarskiego tam jest  około 600 metrów . Dofinansowanie otrzymaliśmy w 50 % kosztorysu  

czyli dofinansowanie mamy tutaj 458 473 złote , drugą taką samą kwotę musimy dołożyć z   

budżetu gminy  i druga droga która dostała dofinansowanie w 50  % to jest droga w 



miejscowości Bazar tak zwana droga na Popów  tutaj dofinansowania otrzymaliśmy 459 199 

złotych 50 %   a kosz to jest ponad 918 tysięcy, oczywiście  tutaj mówimy o kosztach jakie  

wynikają z kosztorysu  i nie wiemy jak będzie ta sytuacja wyglądała w momencie kiedy 

ogłosimy przetarg i wyłoniony zostanie   wykonawca. Nie  mniej jednak nawet parząc  na te 

koszty z kosztorysy które przy dokumentacji się znajdują to wiemy ,że gdyby  zostało to w 

dotychczasowych kosztach to musimy około miliona  złotych do tych dwóch dróg dołożyć. 

Jeżeli chodzi o pozostałe inwestycje to rozstrzygnięte zostały dwa przetargi ,przetarg na 

budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  i  przetarg o czym wspomniałam na drogę w 

Częstoborowicach  i tak jak  powiedziałam w tym roku rozpoczną się prace natomiast 

zakończą się w roku przyszłym. Pozostała działania jakimi się zajmowaliśmy w ostatnim 

czasie dobra informacja ponieważ gmina nasza został wyróżniona przez kapitułę  pod 

przewodnictwem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w ramach  konkursu  

laur konserwatorski  za prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane  przy dworze w  

Rybczewicach. Otrzymałam zaproszenie na wręczenie nagrody i tutaj rozstrzygnięcie i 

wręczenie tej nagrody odbędzie się w najbliższy piątek 27 maja  w lublinie, oczywiście tak 

jak kiedyś państwu   wspominałam  dwór został zgłoszony jeszcze do  drugiego konkursu  na 

tak zwany zabytek zadbany . Jest to konkurs organizowany przez Ministerstwo Kultury i 

Ochrony Zabytków  ten konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty jeżeli będziemy coś 

wiedzieli to na pewno państwa  poinformujemy . W dniu 3 maja na terenie naszej gminy  

oczywiście całej Polski  odbywały się obchody święta związanego z uchwaleniem 

konstytucji. Tak jak państwo doskonale wiecie jesteśmy pierwszym państwem w Europie 

które  miało i uchwaliło pierwszą konstytucję w Europie , bo pierwsza na świecie  tak jak 

doskonale wiemy  była w Stanach  Zjednoczonych ,natomiast w Europie to nasza. W naszej 

gminie obchody tego święta to były jak rok rocznie czyli złożenie wieńców w miejscach 

upamiętniających  takie  wydarzenia historyczne  , a więc Częstoborowicach przy dwóch 

pomnikach  i ponadto oczywiście odbyła się msza święta w   kościele parafialnym w 

Częstoborowicach ,podczas tej mszy oczywiście też jednocześnie obchodziliśmy święto 

ochotniczych straży pożarnych  .Tutaj serdeczne podziękowania i ukłony w stosunku do 

wszystkich jednostek z naszej gminy bo wiemy jak jest duże zaangażowanie naszych 

jednostek we wszystkie  uroczystości i gminne i kościelne a przede wszystkim dbałość o 

bezpieczeństwo naszych  mieszkańców  i bardzo  serdecznie chcę za to podziękować . Jeżeli 

chodzi o kolejne działania to tak jak państwo się orientują  w dalszym ciągu prowadzimy 

pomoc dla uchodźców , co prawda na chwile obecną mamy już tych uchodźców na terenie 

naszej gminy coraz mniej , ale w miarę potrzeb jeżeli ktoś z nich czy osoby u których  

przebywają uchodźcy , czy sami  uchodźcy potrzebują pomocy to jesteśmy oczywiście do   

dyspozycji  i w miarę posiadanych środków rzeczowych możemy takie przekazać. Jeżeli 

chodzi o pozostałe działania to w ostatnim czasie czyli  12 maja  w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rybczewicach odbył się powiatowy turniej wiedzy pożarniczej .Nasza 

gmina była organizatorem tego  konkursu , tak jak i wielu jeszcze innych działań jeżeli chodzi 

o ochotnicze straże pożarne i uroczystości na   terenie  powiatu świdnickiego, ale o tym 

będziemy informować  sukcesywnie. Jeżeli chodzi pozostałe działania  w ramach 

dofinansowania ze środków LGD na terenie naszej gminy powstały na tą chwilę dwa punkty 

do takiego wypoczynku ,pikniku na świeżym powietrzu , a mianowicie w Częstoborowicach   

przy źródełkach i drugi w Pilaszkowicach Drugich przy szkole. Trzeci taki punkt powstanie 

na Zygmuntowie tylko w tej chwili jeszcze powstrzymujemy się z umieszczeniem tych 

wszystkich elementów małej architektury  ponieważ tam odbywają się  prace przy  drodze  i 

nie chcielibyśmy aby było to zakurzone czy w jakiś tam sposób zniszczone jak zakończą się 

prace przy drodze do tych stoków  to wtedy rozmieścimy te urządzenia. 8 maja czyli dwa 

tygodnie temu  na skwerze w   Rybczewicach nasze panie z KGW  przygotowały piknik 

KGW Rybczewic tu t mamy dwie przedstawicielki na naszej Sali , panie sołtys które też 



angażowały się w organizacje tego pikniku. Piknik cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem, panie  przygotowały swoje potrawy ,przygotowały też kapelę naszą tu 

miejscowa która przygrywała .Mieszkańcy  mogli  ale nie tylko mieszkańcy   mogli 

skorzystać   i popróbować  rożnych dań przygotowanych przez panie , ale i także w tym dniu  

udostępnialiśmy do zwiedzania dwór  właśnie po remoncie i każdy mógł wejść zobaczyć od 

piwnic po sam strych jak to wszystko wygląda po remoncie. Cieszyło się to bardzo dużym 

zainteresowaniem i oczywiście ludzie też zwiedzali i  cały nasz ten park i dużo osób 

oczywiście  spędza wolny czas przy tężni . Jeżeli już jesteśmy przy temacie spędzania 

wolnego czasu  to na 8 czerwca planujemy wspólnie z radą rodziców przy  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  ,oczywiście znowu z zaangażowaniem pań z KGW Rybczewice  

przygotować piknik rodzinny to się tak składa ,że w tym dniu mamy i zielone świątki i 

chcemy żeby wszyscy mogli sobie spędzić mile wolny czas ,a będzie to taki piknik rodzinny 

połączony  z dniem dziecka  na skwerze . Początek planujemy na godzinę 14,00 każdy kto 

chce czy skorzystać  właśnie  z chwili  spędzenia wolnego  czasu na tym skwerze zapraszamy 

a jeżeli jest ktoś chętny do  pomocy w organizacji  pikniku to też każda pomoc mile widziana. 

Jeżeli chodzi o   pozostałe działania to jest  na tą chwilę  wszystko ,jeszcze tylko chciałam  

państwu wspomnieć zgodnie z tym co ustalaliśmy ,podejmowaliśmy uchwałę na ostatniej 

sesji w dniu jutrzejszym jadę podpisać akt notarialny z Zarządem Dróg Wojewódzkich o 

przekazanie tej działki w Pilaszkowicach wiąże się to z przygotowaniem  dokumentacji  na 

remont   drogi wojewódzkiej .To wszystko z mojej strony   dziękuję .                                                     

p. Piotr Zając  dziękuję  pani wójt za  sprawozdanie , czy   ktoś z państwa radnych lub 

sołtysów  na jakieś pytania do pani wójt w  odniesieniu do  prezentowanego sprawozdania  

proszę bardzo  pan radny Wąsik.                                                                                                              

p. Witold Wąsik dziękuję mam takie pytanie pani wójt od mieszkańców  Felinu  i mim 

oczywiście chodzi o drogę te powiatową tam mieszkańcy skarżą się że  ona się zapada jest w 

fatalnym  stanie i w sumie oczekujemy  wsparcia od pani wójt ze starostwa decyzji które  

będą dla nich  nadzieją w związku poprawą  tej nawierzchni drogi . Można to etapami robić , 

można inaczej  Nie wiem co im odpowiedzieć więc zadaje pytanie i oczekuję 

odpowiedzi.                                                                                   p. Elżbieta Masicz jeżeli 

chodzi o drogi powiatowe to adresatem wszystkich pytań  jest Zarząd Dróg Powiatowych  

czyli to są ich środki , ich pieniądze tak jak państwo  wiecie my na ta chwile już 

zaangażowaliśmy duża ilość środków z budżetu gminy na te remonty które częściowo  są 

wykonywane .I tak  jak przed chwilą przedstawiłam w swoim sprawozdaniu potrzebujemy  

milion złotych żeby wykonać te dwie drogi na które  dostaliśmy już  dofinansowanie. Także 

tutaj myślę ,że duża że tak  powiem rola jest i nawet i naszych radnych wspomnę tylko ,że  

mamy w naszej radzie klub radnych Pis i bardzo  prosiłabym aby klub radnych przygotował 

takie  pismo i skierował do   Starostwa powiatowego z prośbą o zajęcie się ta drogą  dziękuje.                                                                                                                       

p. Witold Wąsik tam interwencja była i jest cały czas  tylko że  oni cały czas mówią ,że nie 

ma w ogóle od pani wójt żadnych form współpracy i dialogu na ten temat  dziękuje .                                                                       

p. Elżbieta Masicz  jaki form współpracy to co  ja mam wykonać projekt, w tej chwili tak  jak  

też była o tym mowa powiat  podjął temat drogi na Zygmuntów jest to droga bardzo duża i 

wykonanie takiej dokumentacji gdyż akurat były mieszkaniec naszej gminy zajmuje się 

przygotowaniem tejże  dokumentacji i tutaj zgodnie z uchwałą jaką podjęła  też nasza Rada 

Gminy 50 % dofinansowania do tej drogi to jest  też ogrom pieniążków  , także jeżeli  chodzi 

o drogi powiatowe to na terenie naszej gminy  mamy aż 11 takich dróg a  wszystkie są w 

fatalnym stanie , wszystkie   dosłownie wszystkie. I  ja jaka no to  jakie mogę podjąć 

przekazać swoją wypłatę  bo innej formy nie  widzę .                                                                                                                                     

p. Witold Wąsik chodzi o  wskazanie konkretne  drogi .                                                                                                       

p. Elzbieta Masicz  tak jak powiedziałam jest droga  Pilaszkowice -Zygmuntów która na tą 

chwilę jest  przygotowywana dokumentacja i tutaj musimy się liczyć z tym tak jak było 



powiedziane już wcześniej ,że 50 % kosztów budowy tej drogi zgodnie  z deklaracjami jest po 

naszej stronie . My nie  jesteśmy w stanie zrobić wszystkich 11  i  do wszystkich w jednym 

roku dołożyć 50 % . Nie myślę ,że byłoby jakimś przestępstwem gdy nawet skoro tak jak pan 

radny powiedział ,że są miejsca które uległy załamaniu i jest  zniszczona ta droga żeby 

chociaż  remonty doraźne  wykonał powiat ze środków własnych.                                                   

p. Witold Wąsik co mam odpowiedzieć mieszkańcom więc temat zamknięty .                                                                                

p. Piotr Zając jeśli są jakieś pytania to proszę bardzo.                                                                                   

p . Elżbieta Masicz panie radny  niejednokrotnie rozmawiałam z panią  sołtys i mieszkańcami  

np. w Izdebna ,pani   sołtys   nie wiem czy  nie co tydzień jest w kontakcie z 

przedstawicielem zarządu  dróg powiatowych i niejednokrotnie wspólnie się też  

kontaktowałyśmy  droga  na Izdebno  z której strony by jechać jest fatalna , jest straszna  i nie 

ma jej  co nawet porównywać z drogą  w Wygnanowicach   i naprawdę tutaj i pani sołtys 

niejednokrotnie była  w powiecie i też są skutki są jakie są .Rów Przepust. przy pani sołtys do 

tej pry jest nieudrożniony i przy jakiej kolwiek większej zlewie to pani sołtys pod same okna 

podpływa woda. Naprawdę jest to sytuacja fatalna , fatalna i w pierwszej kolejności  wydaje 

mi się że tam prowadzi chociażby te doraźne naprawy żeby powiat wykonywał .  Natomiast 

jeżeli są to większe inwestycje to tak jak powiedziałam wcześniej  wykonanie  dokumentacji i 

budowy nowej , remontu kapitalnego dróg to wymagają wszystkie 11 dróg.                                                               

p. Piotr Zając  dziękuje bardzo , czy są jeszcze jakieś pytania ,jeśli nie ma pytań  to  

przechodzimy do punktu 5.                             

 

5. Interpelacje i zapytania radnych . 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 5 interpelacje i zapytania radnych proszę bardzo 

państwo radni ,proszę o pytania ,jeśli nie ma pytań w tym punkcie to zamykam punkt 5. 

 

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

p. Piotr Zając  przechodzimy do punktu 6 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok. i te zmiany  przedstawi nam pan skarbnik , proszę bardzo panie skarbniku 

udzielam panu głosu .                                                                                                                                                  

p.  Józef Smarzak -a wiec jeśli chodzi o proponowane zmiany w budżecie to są one 

następujące i  tak dochody proponujemy zwiększyć o kwotę 109 725 złotych  ,oraz 

zmniejszyć o 447 złotych  i jakie są  to zmiany. Jeśli chodzi o zwiększenie to z tytułu 

sprzedaży ryb ze zbiornika retencyjnego kwota 33 100 złotych , z tytułu kar umownych 7 

tysięcy złotych ,z tytułu opłaty za sprzedaż zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

obrocie hurtowym 10 tysięcy 20 złotych  , z  tytułu odpłatności rodziców do wycieczek w 

ramach projektu poznaj Polskę 24 933 złote , zmniejszenie następuje jeśli  chodzi o 

subwencje oświatowa o kwotę 447 złotych ,  następne zwiększenie to mamy z tytułu  

sprzedaży składników majątkowych chodzi tu o sprzedaż drewna  opałowego  to jest kwota 8 

tysięcy złotych ,oraz z tytułu sprzedaży samochodu OSP Wygnanowice to jest kwota 9 

tysięcy złotych in z tytułu dofinansowania   do przebudowy dróg gminnych w Zygmuntowie i 

Bazarze to jest kwota 17 672 złote. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w wydatkach budżetu to 

są one następujące ,  i tak wydatki wzrastają o kwotę 851 300 złotych a są zmniejszane o 

742 022 złote , czyli  defa kto wzrastają o kwotę ponad  109 tysięcy złotych . I tak jakie są to 

zmiany , a więc w dziale  700 gospodarka mieszkaniowa tam, jest  wzrost  o 70 tysięcy i 

zmniejszenie o 23 900  czyli w sumie jest wzrost o 46 100 złotych i ta zmiana dotyczy  

zakupu peletu. Następnie mamy zwiększenie  wydatków na ochotnicze straże pożarne o 9 

tysięcy złotych pieniądze te pochodzą ze sprzedaży samochody. W oświacie i wychowaniu 

mamy zwiększenie o 24 933 złote to  jest z tytułu odpłatności rodziców do wycieczek , oraz 

zmniejszenie o 447 złotych w związku ze  zmniejszeniem subwencji oświatowej. W dziale 

851 ochrona zdrowia tu mamy zwiększenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 



10 020 złotych to  pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym popularnych małpek . Jeśli chodzi o dział gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska tu mamy  zwiększenie wydatków o 2 tysiące złotych  to jest  na zabiegi 

konserwacyjne pomników przyrody , dalej mamy w dziale transport i łączność jeśli chodzi  o 

drogi gminne i tu  mamy zarówno  zmniejszenie jak i  zwiększenie , zmniejszenie mamy  w 

inwestycjach jednorocznych o17 675 złotych natomiast  zwiększenie mamy w inwestycjach 

wieloletnich  ponieważ te dwie drogi których realizacja rozpocznie się w roku bieżących one 

będą  realizowane w roku następnym i tu jeszcze jest zmniejszenie wydatków jeśli  chodzi o 

infrastrukturę sanitarną wsi o 700 tysięcy złotych i te 700 tysięcy złotych również  przechodzi 

na drogi gminne . To są  wszystkie proponowane  zmiany na dzisiejszej sesji , jeśli są jakieś 

pytania to bardzo proszę .                                                                                                                             

p. Piotr Zając dziękuję bardzo  panu skarbnikowi ,jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie 

uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy to proszę  bardzo . Jeśli nie ma takich  pytań to 

proszę przewodniczącego komisji budżetowej o opinię .                                                                                          

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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok było 14 

radnych ,  przeciw 0  i wstrzymujących się 0 , stwierdzam iż uchwała została podjęta, 

zamykamy ten punkt.  

 

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

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i ten sam  temat przybliży nam pan skarbnik , 

proszę bardzo.                                                                                                                                                                            

p. Józef Smarzak jeśli  chodzi o proponowane zmiany   w wieloletniej prognozie  finansowej 

to są wprowadzone zmiany  przed chwila przyjęta w zmianach  budżetowych jeśli  chodzi o 

dochody i wydatki oraz wprowadzenie dwóch  nowych przedsięwzięć  a mianowicie  

przebudowa drogi gminnej nr 105 803L w miejscowości Zygmuntów oraz  remont drogi 

gminnej nr 105 773 L w miejscowości Bazar . Jeśli są jakieś pytania  to bardzo proszę .  

p. Piotr Zając dziękuję bardzo  jeśli nie ma pytań to proszę przewodniczącego komisji 

budżetowej o opinię . 

p. Marek Wac  komisja jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały.                                          

p. Piotr Zając dziękuję bardzo przystępujemy do  głosowania.                                                                                          

 



Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając  za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej  głosowało 14 radnych ,  przeciw było 0 ,  wstrzymujących się 0 , stwierdzam iż 

uchwała została przyjęta .  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybczewice. 

p. Piotr Zając przechodzimy teraz do punktu 8  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rybczewice i ten temat przybliży nam pani sekretarz.                                     

p. Renata   Trała – proszę państwa poprzedni regulamin był uchwalony w 2009 od tego czasu 

weszło wiele zmian ,w przepisach dlatego też wymaga on aktualizacji. Jeżeli chodzi o główne 

zmiany to zmieniliśmy warunki na których nauczyciel może  otrzymać dodatek motywacyjny, 

zwiększyliśmy kwotę  stawki dodatku funkcyjnego dla doradców metodycznych i opiekunów 

stażu z 50 na 150 złotych ,zmniejszyliśmy dodatek za warunki pracy  było 10 % ustaliliśmy   

5 % ,oraz zwiększyliśmy maksymalną kwotę przyznanych nagród jeżeli  chodzi o nagrodę 

wójta gminy  maksymalnie może ona wynosić 4000   złotych było 3 000 , nagroda dyrektora 

szkoły maksymalnie  może wynieść 2500 tysiąca było 1500. Regulamin został uzgodniony ze 

Związkami Nauczycielstwa Polskiego , dziękuję .                                                                                             

p. Piotr Zając czy ktoś z państwa radnych jakieś  pytania dotyczące tego punktu, jeśli nie ma  

żadnych pytań to proszę o opinię pana  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 uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybczewice.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Sławomir Jan 



Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Witold Henryk Wąsik 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

 

p. Piotr Zając -za podjęciem uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Rybczewice  głosowało  13 radnych ,przeciw 0 , wstrzymujących się 1 , stwierdzam ,iż  

uchwała została podjęta. Zamykam punkt 8                                                                                    

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 9 podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody i ten temat przybliży nam 

pani sekretarz.                                                                                                                                             

p. Renata   Trała – uchwała  dotyczy 3 lip które znajdują się przy kościele parafialnym w   

Częstoborowicach tam  została wydana decyzja konserwatora nakazująca przeprowadzić 

zabiegi pielęgnacyjne  , została sporządzona opinia dendrologiczna , następnie została wydana 

decyzja konserwatora zatwierdzająca te zabiegi ,natomiast jeśli chodzi o przeprowadzenie , 

wybór firmy i  sfinansowanie tych  zabiegów to jest zadanie własne gminy. Te pomniki 

zostały ustanowione zarządzeniem wojewody w 1987 roku nie mniej jednak dotyczy to 

ochrony przyrod i tutaj organem który musi  to finansować  jest gmina ., Zabiegi które będą 

przeprowadzone jest to  cięcie sanitarne ,czyli usunięcie chorych i obumarłych gałęzi , 

konarów  , cięcie korygujące polegające na redukcji korony  połączone z cięciem formującym 

,usunięcie ognisk jemioły ,orz zainstalowanie w koronach wiązań typu kobra , dziękuję .                                                                                                                                     

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo pani sekretarz ,jeśli ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania 

to proszę bardzo, jeśli  nie ma pytań to proszę 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 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomników przyrody głosowało  14 ,wstrzymujących się 0 i przeciwnych 0 . 

stwierdzam ,iż  uchwała została podjęta. 



  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy 

Rybczewice z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022. 

p. Piotr Zając przechodzimy do kolejnego punktu , punktu 10 podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 grudnia 2021r. w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 

2021/2022 i proszę bardzo ten temat to nam przybliży pani sekretarz .                                                           

p. Renata Trała proszę państwa w związku z dużym wzrostem  cen paliwa  który też ma 

wpływ na wydatki które ponoszą rodzice dowożące dzieci niepełnosprawne do szkół , 

zdecydowaliśmy się o aktualizację uchwały i  proponujemy aby jednostki paliwa  uległy 

zwiększeniu w związku z poprzednią uchwałą  i tak jeżeli chodzi o olej napędowy mieliśmy 

5,67 proponujemy ustalenie  ceny 6,83 za litr , w przypadku benzyny było 5 ,78 proponujemy 

6,24 , jeżeli chodzi o auto gaz było 2,89 proponujemy 3,20 , są to średnie ceny  paliwa z 

naszego CPN w ostatnich 3  miesięcy  

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo pani sekretarz ,jeśli są jakieś pytania dotyczące tego punktu  to 

proszę bardzo, jeśli  nie ma pytań to proszę  bardzo pana przewodniczącego o opinię  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 zmiany uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Rybczewice z 

dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

 Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady 

Gminy Rybczewice z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022 za głosowało 14 radnych , 

przeciw 0, wstrzymujących 0  , stwierdzam iż  uchwała została podjęta, kończymy  ten punkt.  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 

2022 roku. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 11 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

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

p. Renata Trała wobec poprzedniej uchwały zostało wszczęte postępowanie  nadzorcze 

organu nadzoru wojewody  lubelskiego i uchwała została uchylona w całości z dwóch 



powodów , po pierwsze od tego roku zmieniła się interpretacja i program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi jest aktem prawa miejscowego ,nasz regulamin nie zawierał tego 

zapisu ,obecny regulamin został uzupełniony , oraz nie wszystkie zadania które są określone 

w ustawie i narzucone do realizacji przez gminę zostały zmienione w załączniki określającym 

wysokość środków finansowych . Jeżeli chodzi o ogólną kwotę to została ona nie zmieniona , 

nadal jest to 32 575 złotych ,zostały jednak określone dodatkowe zadania.                                                   

p. Piotr Zając  dziękuję  bardzo jeśli ktoś państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu 

to proszę bardzo jeśli nie ma pytań to proszę bardzo przewodniczącego komisji budżetowej o 

opinię komisji.                                                                                                                                         

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

p. Piotr  Zając  dziękuję ,przystępujemy do  głosowania.         

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

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

bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice  w 2022 

roku głosowało 14 radnych przeciw 0 i wstrzymujących się 0 ,stwierdzam ,że uchwała  

została podjęta. Zamykamy ten punk.    

 

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

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 12  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu i ten punkt przybliży nam pani sekretarz proszę  bardzo.                                            

p. Renata   Trała   proszę państwa  umowa dotyczy budynku w Pilaszkowicach  Drugich 

ionumerze 82 powierzchnia tego budynku to 62 metry kwadratowe ,w odpowiedzi na 

ogłoszenie wpłynął wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu od  dotychczasowej  

najemczyni dlatego też aby można było zawrzeć umowę niezbędna jest zgoda rady, dziękuję . 

p. Piotr Zając  dziękuję kto z państwa radnych ma jakieś pytania do tego punktu to  proszę 

bardzo, jeśli nie ma pytań to proszę bardzo o wyrażenie opinii przewodniczącego komisji  

budżetowej.                                                                                                                                                 

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

p. Piotr Zając dziękuję   bardzo , przystępujemy do  głosowania.       

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 



 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Stanisław Miściur, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, 

Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk 

Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Magdalena Figura Wrona 

p. Piotr Zając za podjęciem uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się  0 , stwierdzam ,że 

uchwała została podjęta .    

 

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 

roku 2021. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 13  sprawozdanie z realizacji  programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w roku 2021  i ten temat przybliży nam pani  sekretarz  proszę 

bardzo.                                                                                                                                                      

p. Renata Trała  w 2021 roku udzieliliśmy z budżetu gminy 3 dotacji ,pierwsza dotacja była to 

w trybie otwartego konkursu  na wspieranie i upowszechnia nie kultury i tutaj wpłynęła jedna 

oferta na zadanie szkolenie sportowe dzieci  młodzieży i dorosłych piłki ,oraz udziału we 

współzawodnictwie sportowym  złożona przez organizację Gminny Ludowy Klub Sportowy 

Victoria przyznana dotacja to 55 tysięcy złotych i taka też kwotę w całości organizacja 

rozliczyła .Następnie w trybie małych zleceń wpłynęło 2 oferty ,pierwsza Diakoni Ruchu 

Światło Diecezji Lubelskiej  na realizację zadania publicznego organizacja wypoczynku  

letniego dla młodzieży z programem profilaktycznym .Tutaj  została  udzielona dotacja w 

kwocie    850 złotych w całości została ta  dotacja rozliczona i jeszcze jedno stowarzyszenie 

złożyło ofertę Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej  w gminie  Rybczewice na 

realizację   zadania pod nazwą festyn naukowy  w  ZSO Rybczewicach. Tutaj została 

udzielona dotacja w kwocie 3 tysięcy i ta kwota została w całości  rozliczona dziękuję .                          

p. Piotr Zając dziękuje bardzo czy ktoś z państwa radnych ma pytania  do tego punktu  to 

proszę bardzo. Jeśli  nie ma pytań do tego punktu to przechodzimy do  następnego punktu.   

 

14. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 

rok. 

p. Piotr Zając punkt 14 sprawozdanie z realizacji zadań gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2021 rok i proszę  bardzo pani   Banaszkiewicz.                                                                   

p. Małgorzata  Banaszkiewicz  witam  chciałabym przedstawić sprawozdanie z realizacji 

zadań  po  części  które realizujemy w wyniku powstania jednostki organizacyjnej Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Państwo dostali materiały i myślę, że państwo się zapoznali  z  

tym materiałami. Na wstępie chciałaby powiedzieć na temat ustawy o pomocy społecznej 

więc tutaj w ramach ustawy o pomocy społecznej realizowane są różnego rodzaju zasiłki , 

miedzy innymi jest to zasiłek stały ,okresowy , świadczenia jednorazowe  ,zasiłek celowy 

specjalny . I tutaj aby otrzymać zasiłek stały z pomocy społecznej to  dochód na osobę nie 

może przekraczać   701 złotych , natomiast jest to dla osoby jednoosobowej , natomiast jeżeli 

są to osoby w rodzinie więc  tutaj dochód ten nie powinien przekraczać  528 złotych . Z tej 

formy wsparcia skorzystało 10 osób na łączną kwotę rocznie 58 tysięcy 766 złotych .Od tych 

osób które otrzymują zasiłek  stały  odprowadzana  jest składka zdrowotna i pełny pakiet 

ubezpieczeniowy. Zrealizowaliśmy  zasiłków okresowych w tym okresie realizacji zadań 

czyli 2021 mieliśmy około 14 i tutaj jest to w zależności od kryterium dochodowego danej 



rodziny. Zasiłki okresowe przyznawane są głównie z powodu takich przyczyn które wskazane 

są w artykule nr 7  i jest tam bezrobocie  niepełnoprawność , długotrwała choroba , przemoc 

w rodzinie , potrzeba ochrony  ofiar handlu ludźmi , potrzeba ochrony macierzyństwa 

niewydolność w sprawach opiekuńczo wychowawczych  i tutaj trudności w integracji z 

cudzoziemcami. Zasiłki celowe specjalne realizowane są głównie  dla osób których kryterium 

dochodowe przewyższa ustawa kryterium dochodowe osoby w rodzinie ,natomiast udzielane 

są głównie na pokrycie kosztów związanych z zakupem leków. Tutaj leki w tej chwili są 

bardzo drogie i tutaj jest część naszej partycypacji  , z tej formy wsparcia skorzystało 33 

osoby na łączną kwotę 36 tysięcy 36 złotych. Z tych  również świadczeń realizowane są 

zasiłki celowe to są związane na takie podstawowe  artykuły żywnościowe .Osoby te  

rozliczają nam się  fakturami i potwierdzają zakup i tutaj   nie ma możliwości ,że te środki 

które od nas otrzymują ulegają jakiejś tam dewastacji. Natomiast część osób z naszej gminy  

również korzysta  z takiego programu z banku żywnościowego . Realizujemy to we 

współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem ,otrzymujemy tutaj tą żywność i dwa ,czy trzy 

razy w roku ją dystrybuujemy  w zależności od tego jakie mamy w magazynach artykuły to  

te dostawy są uzależnione od tego. Tutaj z naszej gminy skorzystało 248 osób . W tym roku 

było trochę mniej żywności więc tutaj około 48 kilogramów wychodzi na osobę w rodzinie . 

Pracownicy socjalni też pomagają rodzinom  w sytuacji gdy jest przemoc w rodzinie, to tutaj 

realizujemy niebieska kartę ,prowadzony jest monitoring i są różne  działania podejmowane 

wewnątrz tej rodziny  łącznie z tym ,że zawiadamiamy prokuraturę , piszemy wniosek do 

sądu o zastosowanie w przypadku kiedy ta przemoc jest w rodzinie. My pomagamy też 

również i współpracujemy z Centrum Pomocy Rodzinie   i tutaj  w tej kwestii wysyłamy 

dzieci z naszego terenu na kolonie letnie .Kolonie letnie są bezpłatne, rodzic ma  tylko 

obowiązek dowieść  i zabrać  dzieci. Nie było takiego przypadku że te dzieci które były na 

koloniach były źle traktowane lub miały problemy związane z  sytuacją wychowawczą .Tutaj 

w materiałach dostaliście państwo taka nasza informacje z jakimi instytucjami  

współpracujemy, więc głównie tutaj jest Powiatowy Urząd Pracy ,Powiatowe Centrum , Sądy 

IV Wydział Rodzinnych  i Nieletnich , Zespoły Kuratorskie  ,Ośrodek Interwencji , 

Poradnictwo Specjalistyczne to tutaj w dużej merze że tak powiem pracownicy socjalni 

pomagają osobom które mają deficyty w zdrowiu w wypełnianiu wniosków o uzyskanie 

stopnia  niepełnosprawności i tutaj bardzo dobrze współpracuje nam się  KRUS-em i tutaj nie 

omieszkam powiedzieć ,że bardzo dobrą współprace mamy i z dzielnicowymi i z wszystkimi 

osobami które jak gdyby   działają na rzecz ustawy   o pomocy społecznej w i w ogóle na 

pomocy rodzinie. W naszym działaniu również prowadzimy zadania  z zakresu wspierania 

rodziny  i systemu pieczy zastępczej mamy tutaj w naszym powiecie  4 dzieci w rodzinie 

zastępczej  .To jest rodzina z Mełgwi która już wiele lat prowadzi  taki rodzinny dom dziecka 

że tak powiem tam są 4 osoby w tej rodzinie ,mamy jedno dziecko w rodzinie zastępczej 

niespokrewnionej i jedno dziecko w rodzenie  spokrewnionej. Jest to zadanie nasze własne 

gminy i tutaj nie otrzymujemy żadnej dotacji z budżetu państwa , więc tutaj koszt jest 62 635 

złotych 89 groszy. Mamy również zatrudnionego z zaprzyjaźnionej gminy  że tak powiem 

asystenta rodziny ,ponieważ mamy jedną  rodzinę i w wyniku postanowienia sądu istnieje 

konieczność realizacji zadań takich nadzorujących ,że tak powiem bo tam póki będzie to 

postanowienie nie   możemy rezygnować  ze sprawowania opieki tego asystenta na daną 

rodzinę .Prowadzimy również zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów ,nie mamy dużo tych rodzin natomiast dosyć  to są pokaźne kwoty .Sąd ,że tak 

powiem dość liberalnie podchodzi do tego więc  te  alimenty są właściwie zawsze 

zabezpieczenie mają w żądaniu strony i one deklarują ,że ilość złotych potrzebują na 

utrzymanie więc tutaj nikt nas nie pyta po prostu  to płacimy. Tutaj mamy 9  rodzin , ale tutaj 

jest taka tendencja malejąca. Tutaj w kwestii  zasiłków rodzinnych  więc tutaj też mamy  

tendencję malejącą , część osób nie kwalifikuje się z kryterium dochodowego  no i nie mamy 



też dużo urodzeń. W tej kwestii wypłaciliśmy 997 świadczeń na kwotę 215 193 złotych w 

dużej mierze w tej chwili  realizujemy świadczenia pielęgnacyjne .To świadczenie 

pielęgnacyjne przyznawane jest osobom i rodzinom które  zapewniają opiekę rodzicowi  w 

zależności od tego czy dana osoba ma ustalony stopień niepełnosprawności .W tym 

przypadku to jest niezbędne ,że dana osoba  musi mieć znaczny stopień niepełnosprawności  a 

osoba która będzie  sprawowała opiekę rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z 

tytułu sprawowania tej opieki. Od tych osób również płacimy pełne składki jeżeli ktoś jest w 

Krusie to płacimy składkę krusowską ,jeżeli ktoś jest w zusie wcześniej pracował no to wtedy 

też proporcjonalnie do tego  płacimy tą składkę . Tutaj przy świadczeniu pielęgnacyjnym nie 

ma  kryterium dochodowego więc praktycznie jeżeli znajduje się osoba która ma znaczny 

stopień niepełnosprawności  w każdej chwili może otrzymać to  świadczenie. To świadczenie 

z uwagi na to ,że osoby starsze mają  bardzo różne zapisy ponieważ niepełnosprawność nie 

powstała  przed 16 rokiem życia jak wynika  z ustawy ,więc te sytuacje są wysyłane do  

samorządowego kolegium odwoławczego i tam po prostu  to w tej chwili jest rozpatrywane i 

z decyzji   kolegium samorządowego to  płacimy  realizujemy to  zadanie. Tych zadań w 

ubiegłym roku mieliśmy  306 na łączna kwotę 60 845 złotych Jest  również realizowany 

zasiłek opiekuńczy to świadczenie jest uzależnione od dochodu ,tutaj ten dochód jest 764 

osobę w rodzinie i tutaj też  ta osoba jest objęta ubezpieczeniem . Mamy też świadczenia  

rodzicielskie te świadczenia rodzicielskie realizujemy w przypadku kiedy  na przykład nikt 

nie posiada ubezpieczenia i wtedy i pracował poza rolnictwem więc  wtedy płaci ZUS jeżeli 

miał odprowadzoną składkę  to więc wtedy krus realizuje to świadczenie . Wysokość tego 

świadczenia jest przez cały rok po  tysiąc złotych. I od tych wszystkich świadczeń o których 

mówię odprowadzane są składki i zdrowotne i społeczne  i te osoby które pobierają  to 

świadczenie mają pełny pakiet ubezpieczeniowy. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego są 

realizowane  w przypadku kiedy w rodzinie występuje przemoc czy wobec dzieci ,czy wobec 

osób dorosłych . W tym roku 2021 zrealizowaliśmy  przez pracownika socjalnego 2  

niebieskie karty    natomiast przy pozostałe karty były  prowadzone przez funkcjonariusza 

policji. Wobec tych osób tak jak mówię  jest szeroko realizowana  praca socjalna  no i są  

monitoringi i  w tym momencie są wnioski również do prokuratury o zastosowanie po prostu  

zatrzymania tymczasowego. I na terenie naszej gminy 3 osoby że tak powiem na jakiż okres 

czasu przebywały w  zakładzie karnym i jeżeli po wyjściu z zakładu karnego również w 

rodzinie jest prowadzony monitoring do czasu kiedy faktycznie w miarę że tak powiem uda 

się  zażegnać tą sytuację .Realizujemy również zadania  wynikające z ustawy , o wsparciu  

kobiet za życiem ,ale na naszym terenie nie mamy takiego przypadku  tu jest zadanie  że 

kobieta w ciąży po prostu ma pewne deficyty  w wieku prenatalnym i objęta jest specjalną 

opieką i w poradnictwie medycznym i socjalnym i finansowym. Realizujemy również 

działania związane z  kartą dużej rodziny nie jest tego   dużo. W 2021 roku 6 rodzin 

otrzymało kart zarówno papierowe jak i elektroniczne którymi ,że tak powiem posługuje się i 

mają możliwość  korzystania  z wielu ulg. Karta  dużej rodziny należy się osobie ,  rodzicom 

które wychowali co najmniej 3 dzieci niekoniecznie są to dzieci w wieku szkolnym , 

niekoniecznie są to  dzieci żyjące i po prostu robimy  to za pośrednictwem systemu i nie 

mamy tutaj jakiegoś tam wpływu  jak to przychodzi ponieważ wszystko jest to elektronicznie.  

Realizujemy również zdania wynikające z klubu seniora i inne takie działania   np. dodatki 

mieszkaniowe ,dodatki energetyczne ale w tym  przypadku nie mamy wniosków które 

będziemy mogli realizować. Wydajemy również zaświadczenia do programu czyste powietrze  

dziękuję.                                                 

p.  Piotr Zając dziękuję bardzo panie  za sprawozdanie z działalności GOPS , czy ktoś z 

państw radnych ma jakieś pytania lub uwagi do  ośrodka pomocy społecznej to bardzo proszę  

zdawać  pytanie. Jeśli nie ma takich pytań  to jeszcze raz dziękuję bardzo   i zamykamy punkt 

14. 



 

15. Wolne wnioski. 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 15 wolne wnioski proszę bardzo jeśli koś z państw 

radnych ma jakieś pytanie , jeśli nie ma pytań  zamykamy punkt 15 wolne wnioski.  

 

16. Zamknięcie posiedzenia . 

p. Piotr Zając przechodzimy do punktu 16 zamknięcie sesji , stwierdzam ,że porządek obrad 

XXX sesji Rady Gminy Rybczewice został wyczerpany , zamykam obrady  XXX  sesji Rady 

Gminy Rybczewice , dziękuję  bardzo  wszystkim za obecność. 

 

 

  

                                                                 Przewodniczący 

                                                                        Rada Gminy Rybczewice 

                                                                  Piotr Zając 

 

Przygotował(a): Elżbieta Cur 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


