
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXXI/2022 

XXXI Sesja w dniu 27 czerwca 2022 roku 

 

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres archiwalny określony w 

przepisach Urzędu tj. 6 lat o daty nagrania. 

 

Obrady rozpoczęto 27 czerwca o godz. 11.30, a zakończono o godz. 12:55 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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. Anna Suszek 

8. Małgorzata Stanisława Suszek 

9. Józef Grzegorz Szymaniak 

10. Marek Bogusław Wac 

11. Mateusz Piotr Wawrzycki 

12. Witold Henryk Wąsik 

13. Sławomir Jan Wiącek 

14. Piotr Józef Zając 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

p. Magdalena Figura -Wrona – przewodnicząca Rady Gminy: 

Państwo radni bardzo proszę o potwierdzenie quorum w systemie sesja. Na podstawie listy obecności, informuję, że 

zgodnie z systemem elektronicznym obecność na sesji potwierdziło 14 Radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Witam bardzo serdecznie Państwa Radnych, witam Panią Wójt, Panią Sekretarz, witam serdecznie Pana Skarbnika, 

Państwa Sołtysów, witam pracowników obsługujących naszą dzisiejszą sesję, drogich mieszkańców oraz gości 

obserwujących nasze dzisiejsze obrady. 



Szanowni Państwo chciałam jeszcze Państwa poinformować, że na początku czerwca do Przewodniczącej Rady Gminy 

wpłynęło zrzeczenie się mandatu Radnego Gminy złożonego przez Pana Bogdana Skorka i tym samym Pan Bogdan 

Skorek nie jest już Radnym naszej Rady. Jest to istotne z punktu widzenia chociażby dzisiejszej sesji ponieważ w 

dzisiejszych głosowaniach niektóre uchwały będą rozpatrywane bezwzględną większością głosów, tym samym bierzemy 

pod uwagę liczbę 14 Radnych. 

Drodzy Państwo zamykam punkt 1 porządku obrad. 

 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

P. Magdalena Figura -Wrona:  Otwieram punkt 2 porządku czyli przyjęcie proponowanego porządku. 

Porządek obrad wraz ze wszystkimi materiałami otrzymaliście Państwo z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie . 

Przedstawiam Państwu następujący porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Rybczewice . 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Rybczewice. 

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

5.  Interpelacje i zapytania Radnych. 

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy. 

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2021 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy. 

12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. 

13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

15.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2021 rok. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

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

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

20.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. 

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

22. Wolne wnioski. 



23. Zamknięcie obrad. 

 

Czy ktoś z państwa Radnych ma jakieś uwagi  do proponowanego porządku obrad  Nie widzę, w takim razie 

przystępujemy do głosowania. Kto z państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Bardzo 

proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? 

 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  

BRAK GŁOSU: 0,  

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, 

Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr 

Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek. 

p. Magdalena Figura Wrona: Stwierdzam, że za proponowanym porządkiem obrad głosowało 14 Radnych. Zamykam 

ten punkt. 

 

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

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 3 porządku obrad- przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. Jak już 

wspominałam protokół łącznie z pozostałymi materiałami otrzymaliście Państwo w programie e-sesja. Czy ktoś z 

państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu z XXX sesji ? Bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie  przystępujemy do 

głosowania. Proszę o zagłosowanie kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XXX sesji ? Kto jest przeciw? 

Kto się wstrzymuje? 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy w Rybczewicach.  

Wyniki głosowania:  

ZA: 14,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  

BRAK GŁOSU: 0,  

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Lech Stanisław Miściur, 

Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold 

Henryk Wąsik, Anna Suszek, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek 

p. Magdalenie Figura -Wrona: Stwierdzam, że na 14 Radnych obecnych na sesji 14 jest za przyjęciem protokołu. 

Zamykam ten punkt. 

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 4 porządku obrad- sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. Bardzo 

poproszę o zabranie głosu Pani Wójt. 



p. Elżbieta Masicz:  Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, zarówno zgromadzonych na sali jak 

i przed monitorami. Przedstawię Państwu czym zajmowaliśmy się my jako urząd i pracownicy i oczywiście ja jako 

reprezentant naszej gminy na terenie nie tylko ale i na zewnątrz. Jeżeli chodzi o realizację projektów: Trwają prace przy 

przebudowie drogi dojazdowej w miejscowości Zygmuntów. Dzisiaj rozmawiałam z wykonawcą. Najprawdopodobniej 

z końcem tego tygodnia zakończą się prace. Jeszcze rozmawialiśmy też o tym żeby połączyć istniejącą drogę przez wieś 

nazwijmy to do tych źródełek z tą drogą, którą w tej chwili wykonujemy. Tam jest około 10-15 metrów żeby tam na 

samym dole nie pozostała tam droga gruntowa. 

Podpisana została też umowa na wykonanie drogi w Częstoborowicach. Wstępne prace już są wykonywane przez 

geodetów, głównie prace będą wykonywane i końcówka, planujemy w przyszłym roku. 

Pozostałe inwestycje jakie są realizowane- rozpoczęły się prace związane z montażem przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Tutaj wykonawca po rozmowie, po spotkaniu z wykonawcą zdecydował, że będzie realizował, że tak powiem 

rodzajami tych oczyszczalni. Zaczyna od największych oczyszczalni. Te oczyszczalnie już sprowadza tutaj na teren i od 

tych oczyszczalni rozpoczyna prace. 

Rozpoczęły się tak jak Państwo też widzicie prace na zbiorniku wodnym w Rybczewicach. Trwają prace niwelacji tych 

dookoła wałów a także zostało zlikwidowane kąpielisko ponieważ w nowej odsłonie że tak powiem zbiornik będzie miał 

jednolitą taflę bez wyznaczenia  dodatkowego tego zbiorniczka na kąpielisko. 

W ostatnim czasie, też Państwo zapewne o tym słyszeli - otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu  Polski Ład. 

Tutaj to dofinansowanie dostaliśmy w kwocie  14 milionów 250 tysięcy złotych. To jest na budowę dwóch dróg. Jedna 

droga to jest Rybczewice Drugie, druga droga to jest Rybczewice Pierwsze- Rybczewice Drugie. Tak jak Państwo sobie 

przypominacie w roku ubiegłym i dwa lata wcześniej obydwa te sołectwa przekazały swoje środki na przygotowanie 

dokumentacji projektowej. Akurat też te dwie drogi spełniają wymogi że tak powiem jeżeli chodzi o metraż i te dwie 

drogi zresztą  o tym też mówiłam zostały zgłoszone m.in. na ten Polski Ład na drugi nabór. Oprócz tych dwóch dróg 

został złożony jeszcze wodociąg w Rybczewicach, bo tak jak też już o tym wspomniałam, wodociąg w Rybczewicach jest 

w tej chwili najstarszym odcinkiem wodociągów i coraz więcej pojawia się tutaj jakichś awarii. Dlatego też wskazane 

byłoby właśnie wyremontować. Niemniej jednak komisja przyznająca środki stwierdziła, że dofinansowanie otrzymamy 

na te dwie drogi. Jedna z nich wnioskowana było na 10 milionów, druga na 5 milionów z tym że w tych milionach to są 

kwotowo takie inwestycje 5 i 10 milionów. Niemniej jednak przy jednym i drugim jest 5% wkład własny, dlatego ta 

kwota nie 15 milionów tylko te 14 milionów 250 tysięcy. Oczywiście po przeliczeniu na mieszkańca nasza gmina w 

powiecie świdnickim dostała największą sumę dofinansowania, ponieważ powiat świdnicki dostał 15 milionów. Ponad 

15. 15 bodajże i pół miliona. 15 milionów też z małą że tak powiem  okładką dostała gmina Piaski a my byliśmy na 

trzeciej pozycji jeżeli chodzi o kwotowo. Tak jak powiedziałam, to są te dwie drogi. Jeżeli chodzi o długość tych dróg, to 

będzie ok. 8 kilometrów dróg. Ta tutaj w Rybczewice Drugie-Rybczewice Pierwsze do Częstoborowic aż do tego odcinka 

przy moście, tam pomijając te wąwozy, które robione były wcześniej chcemy się połączyć z mostem, czyli w ubiegłym 

roku położoną tą nawierzchnią asfaltową. Natomiast Rybczewice Drugie- to wymienimy ponieważ począwszy od drogi 

wojewódzkiej przed CPN-em, ona się tam zaczyna ta droga właśnie na Pasów będziemy zbierać ten asfalt, który był tam 

położony ponieważ tam byłą słaba podbudowa no i jeżeli już będziemy robić, to chcemy żeby cały ten przebieg drogi 

do samego końca idąc na wprost, później tzw. można to nazwać taki łącznik przez wieś i jeszcze tam we wsi do figury 

jak ktoś zna teren, to wie. Do figury i jeszcze za figurą aż do drogi powiatowej, która idzie w kierunku Bujanicy, nie 

Bujanicy tylko Policzyzny-tak. A tutaj kończymy, czyli tak- całą tą poprzeczną drogę przez wieś i kontynuować będziemy 

ten odcinek, który  wcześniej został zrobiony przez tą tzw. drogę Lipową aż do granicy naszej gminy. Czyli te trzy, cztery 

nawet odcinki, które nam tworzą nazwaliśmy to jako sieć dróg, to będzie około 6 kilometrów. I ten odcinek tutaj do 

Częstoborowic to jest też grubo ponad kilometr- kilometr bodajże  i 700 metrów. 

Inne działania jakimi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie- 24 maja – też o tym mówiliśmy na sesji podejmowaliśmy 

taką uchwałę- podpisałam akt notarialny z ZDW w Lublinie na przekazanie tej działki w Pilaszkowicach, tam tak jak 

Państwo też wiecie wstępnie już przygotowywana jest dokumentacja projektowa na remont drogi wojewódzkiej 837. 

27 maja na Zamku w Lublinie odbyła się bardzo ważna dla nas prestiżowo uroczystość. Uroczystość wręczenia lauru 

konserwatorskiego. I tuta Gmina Rybczewice otrzymała taki laur za wyremontowanie, za prace konserwatorskie  i 

remont dworu w Rybczewicach. Tak jak drugi taki mniejszy, naprawdę malusieńki dworem został wyróżniony i dwa 

kościoły czyli takie dwa obiekty nazwijmy to sakralne i dwa obiekty świeckie. I tutaj na tej prezentacji ponieważ w czasie 

wręczenia tego lauru był prezentowany film, na którym przedstawione były te obiekty, to naprawdę nasz obiekt bardzo 



okazale się przedstawia i ogrom prazy, zresztą znacie obiekt przed remontem i po remoncie. Naprawdę wydaje mi się 

zasłużyliśmy na ten laur. Zresztą potwierdzenie na to mamy. 

Kolejne jakie miały miejsce działania nie tylko nas jako gminy ale i związane z mieszkańcami, to 29 maja w Siedliszczkach 

odbyły się zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych a wczoraj odbyły się zawody międzygminne i gminne 

jednocześnie z powiatu świdnickiego jednostek ochotniczych straży pożarnych. Tutaj chciałam pogratulować, bo 

pierwsze miejsce wśród drużyn męskich zajęła OSP Pilaszkowice-Bazar, drugie miejsce Izdebno, trzecie Rybczewice. 

Jeszcze był tzw. ranking ogólnopowiatowy, to tutaj też pięknie, bo drugie miejsce zajęła właśnie OSP Pilaszkowice-Bazar. 

Nasze pozostałe jednostki też nie wypadły źle, bo to było trzecie miejsce Izdebna i czwarte miejsce Częstoborowice i 

piąte Rybczewice. Rybczewice były piąte w ogólno, bo Częstoborowice były dalej. Tutaj coś pokręciłam, tak mówię z 

pamięci. NW każdym bądź razie, tak Izdebno tam było czwarte. Tak, dziękuję za podpowiedź. Pan Komendant był 

jednocześnie i członkiem, uczestnikiem zawodów i  tutaj gratulacje dla jednostki, tak samo dla pozostałych jak już 

wcześniej powiedziałam. 

Do końca maja, tak jak Państwo wiecie został opracowany Raport o stanie gminy. Taki raport był w wersji elektronicznej 

dostępny, można się było z nim zapoznać na stronie gminy, urzędu gminy. Jakby ktoś chciał w wersji papierowej, to też 

mnożna się z nim zapoznać. 

5 czerwca wspólnie z Radą Rodziców i pracownikami urzędu gminy, kołem gospodyń, jednostką OSP z Rybczewic 

przygotowywaliśmy piknik rodzinny, który miał miejsce na skwerze w Rybczewicach. Tu Panie z Koła Gospodyń 

przygotowały super, wspaniałe przepyszne dania. Wiele atrakcji przygotowały firmy zewnętrzne, które zostały 

sfinansowane przez sponsorów. Duży wkład i duże zaangażowanie tutaj rada rodziców pozyskała środki zewnętrzne na 

tą imprezę. Jeszcze mieliśmy tu nieodpłatnie grupa quadami. Jak oni się nazywają Pani Sołtys? 

p. Bożena Grzegorczyk: Łu tu tu tu. 

p. Elżbieta Masicz:  Łu tu tu tu, tak? Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych przejażdżkach, dzieci mogły skorzystać z 

przejazdu kucykami, była fotobudka, było wiele atrakcji. Także taka uroczystość miała miejsce. 

8 czerwca odbyło się kolejne takie spotkanie- szkolenie dla wszystkich chętnych 

p. Magdalena Figura Wrona : Szanowni Państwo, przepraszam Pani Wójt, bardzo proszę o ciszę. 

p. Elżbieta Masicz; Dziękuję. 8 czerwca tak jak wspomniałam odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu czyste 

powietrze. Zresztą za udział w tym projekcie m.in. uzyskaliśmy nagrodę, ale  o tym za chwilę. Ponadto już wcześniej 

wspomniałam o kole gospodyń naszym z Rybczewic , ale jak co roku przez Urząd Marszałkowski organizowany jest 

konkurs „Kobieta Gospodarna” i w ramach tego konkursy są różne konkurencje nazwijmy to. I kulinarne i rękodzieła i 

tutaj zarówno Koło Gospodyń Rybczewice jak Koło Gospodyń Marysieńki na tle powiatu świdnickiego, to byli jedyni 

reprezentanci i najlepsi reprezentanci. To nie znaczy, że gdyby było więcej, to by nasze Panie, bo to może tak zabrzmiało 

wypadłyby gorzej, ale jest mi niezmierni miło, że zawsze i wszędzie gdzie jest taka potrzeba,  reprezentacji gminy, 

pokazania się, że gmina Rybczewice zamieszkuje bardzo wiele osób wartościowych, ze wspaniałymi pomysłami i bardzo 

mnie to cieszy, że te osoby wychodzą na zewnątrz i pokazują, że u nas też się dzieje dużo bardzo ciekawych i fajnych 

rzeczy. Czyli tu podziękowania i gratulacje zarówno dla KGW Rybczewice jak i KGW Marysieńki. 

22 czerwca, to o czym wspomniałam wcześniej, o tym projekcie czyste powietrze, ale nie tylko. W rankingu eko gmina 

organizowany przez Kurier Lubelski przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim nasza gmina uzyskała wysoką lokatę, 

Ten ranking miał na celu podsumowanie działań gminy zarówno w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jak i dbałości 

o ekologię, środowisko,, zarówno na poziomie ogólnogminnym nazwijmy ale i także projektów skierowanych do 

indywidualnych odbiorców. Czyli mam na myśli tutaj instalacje OZE, tak jak wiemy po raz kolejny -  trzeci były u nas 

instalacje odnawialnych źródeł energii montowane. W 2015 roku były to tylko urządzenia solarne natomiast w 2017 i 

19, to tu już mieliśmy zarówno i fotowoltaikę, pompy ciepła,pompy geotermalne, piece a więc szeroki wachlarz tych 

instalacji, z których mogli korzystać indywidualni odbiorcy. Ponadto w tym rankingu też była brana troska o ekologię 

przy urządzeniach i budynkach użyteczności publicznej i tutaj jak Państwo doskonale wiecie u nas na terenie było 

wyremontowanych takich budynków użyteczności publicznej trzy. Plus jeszcze czwarty dom wielorodzinny, czyli dom 

nauczyciela. Ponadto na czterech ujęciach wody. Tam były też nowoczesne urządzenia  zastosowane przy modernizacji 

tych urządzeń, a więc naprawdę u ans jest szeroki wachlarz tych działań związanych z tą kulturą ekologiczną szeroko 

pojętą. Mam tu przed sobą taką broszurę. Właśnie w tym rankingu eko gmina mamy cztery różne kategorie i w każdych 



z tych kategorii jesteśmy wysoko ocenieni a to nie jest tylko ocena wynikająca z oceny, ale to są te osiągnięcia, które 

mamy zarówno kwotowo jak i ilościowo, Jako naprawdę mała gmina na terenie województwa lubelskiego zajmując 

trzecie miejsce jako gmina eko efektywna, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko. I tu gratulacje zarówno dla 

mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w tych projektach skierowanych do mieszkańców, jak i dla pracowników, którzy 

pracują, opracowują te projekty a później pracują przy ich realizacji i rozliczeniu. To jest kolejny punkt. 

W piątek jak Państwo doskonale wiecie w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się zakończenie roku szkolnego. Ja 

jako Wójt miałam przyjemność wręczenia 19 nagród stypendialnych dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia 

w nauce. Ostatnie dwa lata zapraszaliśmy tu uczniów do nas, do urzędu, ponieważ to były lata kiedy ta nauka w szkołach 

odbywała się on-line a teraz mieliśmy już tą przyjemność żeby uścisnąć dłoń zarówno  tym prymusom jak i rodzicom, 

którzy niemały wkład wnoszą w ich naukę i wychowanie. 

W sobotę też miało miejsce na terenie naszej gminy miłe wydarzenie-a mianowicie KSM w Częstoborowicach 

obchodziło uroczystość dwudziestopięciolecia utworzenia Wymarzonego Domu Młodych. Piękna uroczystość z 

udziałem Biskupa, pierwszych założycieli, pierwszych dyrektorów tego ośrodka i przedstawicieli KSM z Lublina. 

Naprawdę piękna uroczystość. Chciałam przy tym wszystkim powiedzieć że dobrze byłoby  żebyśmy my zacieśnili te 

stosunki przy współpracy z KSMem. Na pewno byłoby to też i z takim pozytywnym oddźwiękiem i żebyśmy mogli nawet 

w jakiś sposób skierować tą ofertę do naszej młodzieży, tej, która czuje się tak bardzo blisko Kościoła, czy pomagają w 

całej obsłudze mszy świętych żeby chociaż cyklicznie raz na jakiś czas mogli uczestniczyć w tych zajęciach w KSMie. Tutaj 

z Panem Dyrektorem, z księdzem też na ten temat rozmawiałam. 

Jeszcze chciałam wspomnieć, ale już Pani Przewodnicząca mnie uprzedziła o rezygnacji Radnego naszej Rady Pana 

Bogdana Skorka. Ale już o tym była mowa. 

To wszystko, dziękuję uprzejmie. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuje serdecznie Pani Wójt. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos, ma jakieś 

pytania do Pani Wójt w odniesieniu do prezentowanego sprawozdania? Bardzo proszę Pan Radny Wąsik. 

p. Witold Wąsik: Pani Wójt mam takie pytanie. Na rok 2020 przeznaczyliśmy na drogi z funduszu sołeckiego pieniążki.  

W 2020 przeznaczyliśmy na drogi, więc czy jest możliwość? 

p. Elżbieta Masicz: Ja już mówiłam Panie Radny... 

p. Magdalena Figura Wrona: Pani Wójt przepraszam, bardzo proszę do mikrofonu, bo będzie później trudno. 

p. Elżbieta Masicz: Może Pan Skarbnik 

p. Witold Wąsik: Ja skończę. Mi chodziło czy te pieniążki mogą wrócić jak gdyby na przyszły rok czy tam, bo teraz to już 

jest inny protokół, nie? Z tego 20 roku. 

p. Elżbieta Masicz: Na takie pytanie, to może tylko Pan Skarbnik odpowiedzieć, ponieważ finansami zarządza Pan 

Skarbnik i wie jakimi prawami to się rządzi. 

p. Witold Wąsik: No więc dziękuję. 

p. Józef Smarzak: Więc bezpośrednio, to nie ma takiej możliwości. Natomiast zawsze jest tak, że jeżeli będzie 

realizowana jakaś droga i będzie część środków z funduszu sołeckiego, to te środki przeważnie zawsze są 

niewystarczające, więc i tak są że tak powiem dokładane z budżetu gminy, bo fundusz sołecki jest funduszem 

jednorocznym, więc to co się wyda w danym roku jest wydane w danym roku i bezpośrednio nie przechodzi, te środki 

nie przechodzą na następny rok. Tak to wygląda pod względem prawnym. 

p. Elżbieta Masicz: Ja tylko jeszcze w kwestii uzupełnienia. Jeżeli chodzi o dokumentację projektową konkretnie na tą 

tzw. białą drogę, to ja jak Pan sobie przypomina ja mówiłam o tym, że fundusz przeznaczył, rada sołecka bodajże około 

6 tysiecy, natomiast oferta, która wpłynęła to konkretnie na tą drogę to było ponad 30 tysięcy. 

p. Witold Wąsik:Nie Pani Wójt, tam był przeznaczony cały. 

p. Elżbieta Masicz: Niemniej jednak to i tak było za mało. Tak jak już mówię abstrahując od tego tak jak powiedział Pan 

Skarbnik  jeżeli ta czy inna droga dostanie dofinansowanie , to nawet gdyby jak w przypadku Rybczewice Pierwsze, 



Rybczewice Drugie tam oni w porozumieniu przekazali te pieniążki i teraz ta dokumentacja jest robiona fizycznie w tej 

chwili, ale oni już wtedy zostawili te pieniądze z przeznaczeniem i nawet bo tak było, że te pieniążki zostały 

przeznaczone na coś innego a w tej chwili my oczywiście dopłacając, bo zarówno tak jak powiedziałam czy jest to ta czy 

inna droga tego nie da się zrobić bezpośrednio dokumentacji bezpośrednio z funduszu, bo tego jest za mało. Inaczej 

było w przypadku Pilaszkowic (to będą Pierwsze czy Drugie ten Popów? zawsze nie wiem) tak było w przypadku 

Pilaszkowic- Bazar, gdzie oni przeznaczyli, sołectwo przeznaczyło pieniążki na uaktualnienie i tam się tak złożyło, że ze 

200 złotych zostało nawet z tych pieniążków. Ale aktualizacja dokumentów istniejących przez tego samego wykonawcę 

udało się to wykonać z pieniążków sołeckich i tak jak już mówiłam na poprzedniej sesji w tym roku ta droga dostała 

dofinansowanie w kwocie 50% wartości wtedy wnioskowanej. Dzisiaj mieliśmy co prawda z Panem Skarbnikiem 

pojechać na podpisanie umowy ale ze względu na to, że jest sesja będziemy to podpisywać po prostu i wysyłać tą 

umowę do Urzędu Marszałkowskiego. Także nie zawsze środki, które są przeznaczone to wystarczą. I tak jak Pan 

Skarbnik powiedział, te pieniądze nie przepadły, te pieniądze nigdy nie mogą przepaść, one muszą być spożytkowane, 

jeżeli się na tą chwilę nie da, to jest z przesunięciem z realizacją z a chwilę. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję bardzo. Czy ktoś Z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? 

 Nie widzę. To w odniesieniu jeszcze do sprawozdania Pani Wójt i informacji chciałabym w imieniu swoim ale i także 

Państwa Radnych bardzo serdecznie podziękować naszym Kołom Gospodyń za to zaangażowanie i reprezentowanie 

naszej gminy w tych wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce i serdecznie pogratulować. 

 Zamykam ten punkt. 

 

 

5. Interpelacje i zapytania Radnych. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 5 - interpelacje i zapytania Radnych. 

Czy państwo Radni mają może jakieś interpelacje bądź zapytania. Bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie zamykam ten 

punkt. 

 

 

6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 6 porządku obrad przedstawienie raportu o stanie Gminy. 

Art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport 

o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze 

uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, 

na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi gminy. 

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się 

debatę. Zgodnie z wyżej wspomnianym artykułem 28a ustawy o samorządzie gminnym informuję, że raport został 

przesłany Państwu Radnym w programie e-sesja, był też dostępny na BIPie i stronie internetowej naszej gminy. Bardzo 

proszę o zabranie głosu Panią Wójt i przedstawienie raportu. 

p. Elżbieta Masicz: Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo tak jak już Pani Przewodnicząca powiedziała z podziałem na 

poszczególne że tak powiem zakresy pracy urzędu gminy macie Państwo opisane naprawdę szczegółowo i ja mogę się 

spodziewać tylko jakichś pytań ewentualnie jakichś uwag jeżeli chodzi o sam raport, bo tak jak Pani Przewodnicząca 

powiedziała, raport był zarówno dla Państwa jak i dla mieszkańców  dostępny i każdy przez ten nieomalże miesiąc mógł 

jakieś uwagi do tego raportu wnosić. My na stronie z żadnymi uwagami się n ie spotkaliśmy, nic do nas że tak powiem 

nie wpłynęło dlatego kieruję teraz zapytania zarówno  do Radnych jaki i Sołtysów czy chcielibyście Państwo coś bardziej 

szczegółowo? Czy to jest wystarczająco szczegółowo opisane? Pragnę tylko powiedzieć, że w niektórych gminach ten 

raport jest kilkunastu stronicowy. U nas staramy się zadowolić wszystkich i dość szeroko opisać, bo to jest rok czasu a 



tych działań podejmujemy bardzo wiele i nie chcemy ujmować rangi takiemu czy innemu stanowisku pracownika w 

urzędzie jak każdy może przedstawić to czym się zajmował w ostatnim czasie. Także jeżeli są pytania, to bardzo proszę. 

 

p. Magdalena Figura Wrona:  Zgodnie z porządkiem obrad nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. 

W związku z tym zamykam punkt 6. 

 

 

7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona: otwieram punkt 7 -debata nad raportem o stanie Gminy. 

Zgodnie z wymogami art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają 

głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mieszkańcy mogą zabierać głos, ale z tego co wiem, jak już wspomniała Pani 

Wójt nie wpłynęły do Przewodniczącej żadne zapytania, żadne prośby o zabranie głosu. Tak jak już wspomniałam nasz 

raport przygotowany przez pracowników gminy był zamieszczony na BIP-ie, na stronie internetowej i oczywiście 

mieliście Państwo możliwość zapoznania się w programie eSesja. Przypomnę, tak jak powiedziałam na początku, że w 

debacie czas jest nieograniczony. Otwieram dyskusję i bardzo proszę  czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? 

Nie widzę, w takim razie zamykam ten punkt. 

 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2021 rok. 

p. Magdalena Figura Wrona: Przechodzimy do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy 

Rybczewice za 2021 rok. Bardzo poproszę o zapoznanie z uchwałą Pana Skarbnika. 

p. Józef Smarzak: odczytał projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2021r.(projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu) Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. 

p. Magdalena Figura Wrona: Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania do powyższej uchwały? Ja pragnę 

przypomnieć, że uchwała o udzieleniu wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu Rady Gminy. Dlatego na samym początku wspomniałam tą istotną informację o rezygnacji Pana Skorka. Nie 

widzę żeby ktoś z Państwa chciał zabrać głos. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. . Kto z państwa 

Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice. Bardzo proszę o 

zagłosowanie kto jest za, kto się wstrzymuje, kto jest przeciw.   

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2021 rok. 

Wyniki głosowania:  

ZA: 10,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4,  

BRAK GŁOSU: 0,  

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Mateusz Piotr Wawrzycki, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac,Dominik Janusz Mańka, Sławomir 

Jan Wiącek. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając. 

p. Magdalena Figura Wrona: Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych 10 zagłosowało za, 4 Radnych się wstrzymało, 

Stwierdzam, że uchwała zostaje podjęta. Zamykam ten punkt porządku obrad. 

 

 



9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 9 - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 

2021 rok i bardzo poproszę Pana Skarbnika o przedstawienie uchwały i zapoznanie Państwa Radnych ze 

sprawozdaniem. 

p. Józef Smarzak: A więc jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021, to również zostało 

Państwu przesłane przez aplikację eSesja. Niemniej jednak przestawię takie najważniejsze informacje dotyczące  

zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowanych w roku 2021. Budżet gminy na rok 2021 zakładał  dochody w kwocie 

21.094 627,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 25.536 890,00 zł. I tak jak widać wydatki przewyższały 

dochody o kwotę 4.442 263,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano 23 zmian w budżecie i po tych wszystkich 

zmianach dochody wzrosły o 1.982 930,03zł. do kwoty 23.077 557,03zł. Natomiast wydatki zostały zwiększone o 2.654 

266,03zł. do kwoty 28.191 156,03zł. Przychody natomiast wzrosły o kwotę 721 336,00zł. do kwoty 5.163 599,00zł. 

Zostały tez wprowadzone rozchody w kwocie 50 tysięcy złotych. Tak prezentował się budżet pod względem planu. 

Natomiast jeśli chodzi o wykonanie to dochody zostały zrealizowane w kwocie 23 .077 557,03zł.  Tak plan, natomiast 

realizacja 22.142 072,51zł. Dochody zostały zrealizowane w 95,95% planu. Natomiast wydatki zaplanowane w 

wysokości 28.191 156,03zł. zostały zrealizowane w wysokości 22.272 104,22zł. co stanowi 79% realizacji planu. 

Natomiast jeśli chodzi o deficyt, który był zaplanowany na poziomie 5,113 599,00zł., to wynik deficytu na koniec roku 

wyniósł  131 031,69 zł. Jeśli chodzi o dochody, to w dochodach możemy wyróżnić zarówno dochody bieżące jak i 

wydatki majątkowe. I tak, dochody bieżące wpłynęły w wysokości 16.440 656,42zł. Natomiast wydatki majątkowe 

zostały zrealizowane w kwocie 5.701 416,09zł. Jeśli chodzi o wydatki, to wydatki ogółem zostały zrealizowane, tak jak 

już mówiłem w kwocie 22.272 104,22zł. Natomiast wydatki bieżące to jest kwota 14.589 037,01zł. I wydatki majątkowe 

to jest  kwota 7.683 057,19zł. I to by były takie najistotniejsze, najważniejsze rzeczy jeśli chodzi o realizację zarówno 

dochodów jak i wydatków w roku 2021. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję serdecznie Panu Skarbnikowi, czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania, 

uwagi, zastrzeżenia do przedstawionego sprawozdania? Bardzo proszę o zabranie głosu, otwieram dyskusję. Nikt się 

nie zgłasza, w takim razie zamykam dyskusję. Zamykam ten punkt. 

 

 

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 

p. Magdalena Figura Wrona: Przechodzimy do punktu 10 -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok i bardzo proszę o zabranie głosu Pana Skarbnika. 

p. Józef Smarzak: Odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Lublinie z dnia 4 kwietnia 

2022 roku w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Rybczewice rocznego sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2021 rok. (Uchwała RIO w Lublinie stanowi załącznik do protokołu) Sprawozdanie został 

zaopiniowane pozytywnie.   

Dziękuję bardzo. 

p . Magdalena Figura Wrona: Bardzo dziękuję Panu Skarbnikowi, zamykam ten punkt. 

 

 

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona: Przechodzimy do punktu  11- przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy i również 

bardzo proszę o zabranie głosu Pana Skarbnika. 

p. Józef Smarzak:  Sprawozdanie finansowe gminy, w skład, którego wchodzą w sumie cztery elementy, są to: bilans z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans zbiorczy jednostki budżetowej i samorządowego 

zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki. 



Sprawozdanie finansowe zostało również przedstawione w aplikacji eSesja, niemniej jednak powiem może pokrótce  co 

to sprawozdanie zawiera. 

Jeżeli chodzi o  bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest zestawienie aktywów i pasywów 

jeśli chodzi o gminę Rybczewice. Tu generalnie po stronie aktywów znajdują się takie rzeczy jak- środki pieniężne na 

rachunkach bankowych, należności finansowe. Natomiast po stronie pasywów znajdują się zobowiązania, które gmina 

posiada m.in. z kredytów oraz zobowiązania wobec budżetu i generalnie rzecz biorąc jeżeli chodzi o finanse jednostki 

samorządu terytorialnego, to jest wszystko. Jeśli chodzi o bilans jednostki budżetowej tu również jest zestawienie 

zarówno aktywów jak i pasywów, niemniej tu jest dużo więcej , ponieważ tu są zaprezentowane zarówno majątek gminy 

po stronie aktywów, jak również środki na rachunkach bankowych, należności, natomiast po stronie pasywów jest tu 

zaprezentowany fundusz, są zobowiązania i jest wynik. Następnym elementem, to jet rachunek zysków i strat jednostki. 

Tu są przedstawione dane związane tylko i wyłącznie z przedstawieniem zysków i strat jednostki i są one prezentowane 

w układzie na koniec roku poprzedniego i na koniec roku 2021. Podobnie jest zresztą z zestawieniu zmian w funduszu 

jednostki, które również są prezentowane w podobnym układzie. To by było tak w skrócie o sprawozdaniu finansowym. 

Jeśli są jakieś pytania dotyczące poszczególnych kwot, czy jakieś inne, to bardzo proszę. 

p. Magdalena Wigura Wrona: Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, 

w takim razie zamykam ten punkt. 

 

 

12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 12 -przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego i również 

proszę  o zabranie głosu Pana Skarbnika. 

p. Józef Smarzak:  A więc jeśli chodzi o informacje o stanie mienia komunalnego, to ta informacja jest jak gdyby 

pewnego rodzaju uszczegółowieniem do danych zawartych w bilansie, ponieważ w bilansie mienie komunalne jest 

przedstawione kwotowo, tu są rozpisane pewne rzeczy, które nie są podane kwoty natomiast tak jak to się przedstawia 

jeśli chodzi o majątek gminy. A mianowicie  grunty , których w sumie łącznie Gmina Rybczewice posiada  251ha. Ponad, 

bo jeszcze 19 arów z metrami. Jak te ilości się przedstawiają w poszczególnych sołectwach?  W rozbiciu na: zabudowane, 

na zasób gruntów rolnych, drogi gminne. Generalnie rzecz biorąc jeśli chodzi o grunty, to największą wartość stanowią 

drogi, bo pod drogami mamy ponad 156 ha, gruntów rolnych mamy ponad 33 ha, terenów zabudowanych ponad 12 i 

terenów rekreacyjnych ponad 17ha. Są tu jeszcze przedstawione budynki i środki transportu i akcje i udziały jakie gmina 

posiada. Generalnie rzecz biorąc jeśli chodzi o informacje dotyczące mienia komunalnego, to by było wszystko. Jeśli są 

jakieś pytania, to bardzo proszę. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję serdecznie. Czy państwo Radni mają może jakieś pytania? Nie widzę, zamykam 

ten punkt . 

 

13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona : Otwieram punkt 13 -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy. Bardzo proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Pana Pawła Bochyńskiego i przedstawienie opinii. 

p. Paweł Bochyński: Na posiedzeniu 27 maja 2022 roku Komisja Rewizyjna zebrała się w składzie: Bochyński Paweł- 

przewodniczący, Sławomir Wiącek- członek komisji, Anna Suszek- członek, Witold Wąsik -członek, Dominik Mańka- 

członek i Józef Smarzak- Skarbnik. Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniami postanawia jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniować wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rybczewice. Dziękuję. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący. Zamykam ten punkt. 

 

 



14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 14 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy i również bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Pawła Bochyńskiego. 

p. Paweł Bochyński: Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie wnioskuje do Rady Gminy Rybczewice o udzielenie 

Wójtowi Gminy Rybczewice absolutorium. Dziękuję. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję Panu Przewodniczącemu, zamykam ten punkt. 

 

 

15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 15  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Skarbnika. 

p. Józef Smarzak : odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 czerwca 2022 roku w 

sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybczewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Rybczewice z tytuły wykonania budżetu za 2021 rok. (Uchwała regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stanowi 

załącznik do protokołu ) RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej . 

p.  Magdalena Figura Wrona:  Dziękuję bardzo, zamykam ten punkt. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2021 rok. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 16 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2021 rok. Bardzo 

proszę Pana Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. 

p Józef Smarzak:  odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. (Projekt uchwały stanowi złącznik 

do protokołu). 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nikt 

się nie zgłasza w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego? Proszę nacisnąć za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje.   

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Wyniki głosowania:  

ZA: 14,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  

BRAK GŁOSU: 0,  

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Mateusz Piotr Wawrzycki, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław 

Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek. 

p. Magdalena Figura Wrona: Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych 14 zagłosowało za przyjęciem uchwały. 

Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam ten punkt. 



 

17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2021 rok. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok i  bardzo proszę o zabranie głosu Pana Skarbnika. 

p. Józef Smarzak: Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu). 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuje bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie 

widzę. W takim razie przystępujemy do glosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2021 rok?  Bardzo proszę o naciśnięcie za, 

przeciw lub wstrzymuję się. 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  

BRAK GŁOSU: 0,  

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław Miściur, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, 

Mateusz Piotr Wawrzycki, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław 

Wac, Witold Henryk Wąsik, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek. 

p. Magdalena Figura Wrona: Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych, 14 zagłosowało za udzieleniem absolutorium 

Wójtowi Gminy Rybczewice. 

p. Paweł Bochyński: Pani Przewodnicząca czy mógłbym prosić o pięciominutową przerwę? Na taki mały miły gest. 

p. Magdalena Figura Wrona: Oczywiście, proszę. 

p. Paweł Bochyński: Dziękuję ślicznie 

 

Godz. 12.36 Przerwa w obradach 

Godz. 12.39 Koniec przerwy 

p. Magdalena Figura Wrona: Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta i tym samym zostało 

udzielone absolutorium Pani Wójt. Bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję też  i dziękuję Panu Skarbnikowi, bo dzięki 

Panu ten budżet został prawidłowo wykonany. Zamykam ten punkt. 

 

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

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 18 -podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Skarbnika. 

p. Józef Smarzak: A więc jeśli chodzi o propozycje zmian w dniu dzisiejszym, to są one następujące. Dochody budżetu 

zostają zmniejszone o kwotę 2 375 000,00 zł.  oraz zwiększone o 106 043,63zł.  Zmniejszenie to wynika z faktu, że jak 

to już dzisiaj było mówione, realizacja inwestycji dotyczącej drogi w Częstoborowicach realizowana będzie w roku 

przyszłym związku z tym i środki też wpłynął w roku przyszłym. W związku z tym, to zmniejszenie w dochodach. 

Natomiast jeśli chodzi o zwiększenia, to są one następujące: zostają zwiększone środki z Funduszu Pomocy na realizację 

zadań oświatowych dotyczące dzieci z Ukrainy o kwotę 9 462,00 zł.  Zostaje zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 



167 645,00 zł. Jest to związane z podwyżkami dla nauczycieli. Jest zwiększenie- również środki  Z Funduszu Pomocy na 

świadczenia z artykułu 13, to jest świadczenie 40 zł w kwocie 28 936,63zł. Natomiast jeśli chodzi o propozycję zmian w 

wydatkach, to  są one następujące- tu również następuje zmniejszenie wydatków budżetowych w związku tak jak już 

wspomniałem z realizacją drogi w Częstoborowicach. Zmniejszenie to jest 2.667 100,00 zł. Natomiast zwiększenie jest 

o kwotę 398 143,63 zł. I tak- zwiększenie mamy w dziale 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę o kwotę 50 000,00zł., to zwiększenie jest związane ze zwiększeniem opłat za energię  dotyczące poboru wody 

na ujęciach naszych. Następnie jest zwiększenie o 20 000,00 zł. W gospodarce mieszkaniowej również dotyczy cen 

energii elektrycznej. W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa, tu mamy przesunięcia 

między paragrafami, mamy i zwiększenie i zmniejszenie o 3600,00zł. W dziale oświata i wychowanie mamy zwiększenie 

o 85 107,00zł. I zmniejszenie o 8000,00 zł. Są to zwiększenia wynikające z zwiększenia subwencji oświatowej Dalej 

mamy dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- tu mamy zwiększenie o 75 500,00 zł., zmniejszenie o 

500,00 zł. Zwiększenie dotyczy również cen energii elektrycznej, tylko, że dotyczy to oświetlenia ulicznego. Tu również 

jest zwiększenie wydatków związanych z konserwacją tego oświetlenia. W dotacjach, w zadaniach zleconych z 

administracji publicznej mamy zwiększenie w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa  o 28 

936,63 zl. Dotyczy, to wypłaty świadczeń tych 40 złotych dla osób, które goszczą Uchodźców z Ukrainy. Jeśli chodzi o 

wydatki w dziale transport ,majątkowe, mamy tu w inwestycjach jednorocznych zmniejszenie o 120 tysięcy złotych, 

natomiast zwiększenie o 135 tysięcy jeśli chodzi o inwestycje wieloletnie. Również w wieloletnich mamy zmniejszenie, 

zdjęcie wydatków z tego roku planowanych na drogę w Częstoborowicach w kwocie 2.435 000,00zł i zwiększenie o 135 

000, 0p0zł wydatków związanych z modernizacją zbiornika w Rybczewicach. To by były wszystkie propozycje zmian jeśli 

chodzi o zmiany w budżecie w dniu dzisiejszym.. Dziękuję bardzo, jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. 

p. Magdalena Figura Wrona: Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Projekt był opiniowany przez 

Komisje ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty. Bardzo  proszę Przewodniczącego Komisji Pana Marka Waca o opinię Komisji. 

p. Marek Wac: Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo 

proszę. Nie widzę w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2022 rok? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? 

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: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk 

Wąsik, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek ,Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław 

Miściur, , Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki 

p. Magdalena Figura Wrona: Stwierdzam, że na 14 obecnych radnych 14 zagłosowało za podjęciem uchwały. 

Stwierdzam ,że uchwała została podjęta. Zamykam ten punkt. 

 

 

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

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 19 porządku obrad podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Bardzo proszę o zabranie głosu Pana  Skarbnika. 



p. Józef Smarzak: A więc jeśli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, to oprócz zmian w budżecie, które 

dotyczą roku bieżącego i zostały przed chwilą przyjęte, zostają wprowadzone dwie inwestycje, które tak praktycznie 

można powiedzieć zaczynają się w tym roku, a  będą trwać przez rok 2023-2024. Chodzi tu o dwie drogi, o których też 

zresztą była dzisiaj mowa w Rybczewicach Drugich i w Rybczewicach Pierwszych i Drugich, które będą finansowane z 

Polskiego Ładu, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.250 000,00 zł. Do tych inwestycji musimy 

dołożyć 750 000,00 zł. Czyli to jest 5% wartości inwestycji. Dziękuję bardzo, jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. 

p. Magdalena Figura Wrona: Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Projekt ten również był opiniowany 

przez Komisję, Proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Pana Marka Waca. 

p. Marek Wac: Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo 

proszę. Nie widzę w takim razie przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o zagłosowanie w sprawie podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się 

wstrzymuje? 

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: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk 

Wąsik, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek ,Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław 

Miściur, , Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki 

p. Magdalena Figura Wrona: Stwierdzam, że na 14 obecnych radnych 14 zagłosowało za podjęciem uchwały. 

Stwierdzam tym samym, że uchwała została podjęta. Zamykam ten punkt. 

 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 20  -podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały Pana 

Skarbnika. 

p. Józef Smarzak: A więc jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jest to -miejmy nadzieję, że tak pozostanie uchwała intencyjna, że 

nie będziemy musieli własnych środków dokładać. Niemniej jednak sytuacja jest cały czas zmienna, wszystko się może 

jeszcze wydarzyć. W związku z tym musimy podjąć taką uchwałę, żeby w razie ewentualnej konieczności można było z 

budżetu gminy wykorzystać jakieś środki. Tyle jeśli,i chodzi o projekt tej uchwały, jeśli są jakieś pytania, to bardzo 

proszę. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję bardzo. Projekt również był opiniowany przez Komisje ds. Budżetu, Rolnictwa i 

Oświaty. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Pana Marka Waca o opinię. 

p. Marek Wac: Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 

p. Magdalena Figura Wrona: Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos 

w tym punkcie?  Nie widzę w takim razie, przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem 



uchwały w sprawie  zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  

BRAK GŁOSU: 0,  

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk 

Wąsik, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek ,Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław 

Miściur, , Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję. Stwierdzam, że na 14 obecnych radnych 14 zagłosowało za podjęciem uchwały. 

Stwierdzam tym samym, że uchwała została podjęta. Zamykam ten punkt. 

 

 

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

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 21- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Sekretarz. 

p. Renata Trała –Proszę Państwa 17 maja podaliśmy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do najmu , chodziło o lokal w Częstoborowicach w Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym w tym momencie jest 

prowadzony sklep. W odpowiedzi na nasze ogłoszenie wpłynęła jedna oferta- dotychczasowej najemczyni, dlatego też 

w związku z tym, że umowa jest zawierana z osobą, która już wcześniej miała umowę niezbędna jest zgoda Rady. 

Dziękuję . 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był również opiniowany przez Komisje ds. Budżetu, 

Oświaty i Rolnictwa. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego . 

p. Marek Wac: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. 

p. Magdalena Figura Wrona: Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo 

proszę. Nikt się nie zgłasza, w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu? Bardzo proszę kto jest za, kto jest przeciw, kto 

się wstrzymuje? 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 13,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,  

BRAK GŁOSU: 0,  

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 



ZA (13) Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, Anna Suszek, Marek Bogusław Wac, Witold Henryk 

Wąsik, Piotr Józef Zając, Dominik Janusz Mańka, Sławomir Jan Wiącek ,Paweł Andrzej Bochyński, Lech Stanisław 

Miściur, Józef Grzegorz Szymaniak, Mateusz Piotr Wawrzycki. 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Małgorzata Stanisława Suszek 

p. Magdalena Figura Wrona Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 14 obecnych radnych 13 zagłosowało za, 1  osoba 

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

 

22. Wolne wnioski . 

 p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punkt 22 - wolne wnioski. Zapraszam Państwa Radnych, Państwa Sołtysów do 

zabierania głosu.. Nie widzę żeby ktoś chciał zabrać głos tym punkcie, w takim razie zamykam ten punkt. 

 

 

23. Zamknięcie sesji. 

p. Magdalena Figura Wrona: Otwieram punktu 23 -zamkniecie sesji. Stwierdzam, że porządek obrad XXXI sesji został 

wyczerpany. Zamykam obrady XXXI sesji Rady Gminy i wszystkim Państwu, Państwu Radnym, Państwu Sołtysom, 

Państwu i naszym mieszkańcom i gościom oglądającym naszą sesję bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze 

posiedzenie. Dziękuję serdecznie. 

 


