
Rada Gminy Rybczewice 
Rada Gminy 

 

 

Protokół nr XXXII/2022 

XXXII Sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 30 września 2022  

 
 

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres archiwalny określony 
w przepisach Urzędu tj. 6 lat od daty nagrania. 

 

Obrady rozpoczęto 30 września 2022 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:09 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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. Monika Wrona 
15. Piotr Józef Zając 

 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram XXXII Sesję Rady Gminy Rybczewice. 
Stwierdzam, że na 15 Radnych jest obecnych 12, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. 
Witam Wszystkich Radnych, Panią Wójt, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, pracowników obsługujących 
sesję, Sołtysów, wszystkich Mieszkańców naszej gminy oraz gości obserwujących nasze obrady. 
 
 

 
 



2. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radnego wybranego w wyborach 
uzupełniających do Rady Gminy Rybczewice zarządzonych na dzień 25 września 2022 r. 

 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram punkt 2 porządku obrad. 

Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radnego wybranego w wyborach uzupełniających do 
Rady Gminy Rybczewice zarządzonych na dzień 25 września 2022r. Proszę Przewodniczącą Gminnej Komisji 
o wręczenie zaświadczenia o wyborze. 
 
/Przewodnicząca Gminnej Komisji - Pani Renata Trała-  - wręcza zaświadczenie o wyborze Radnej Pani 
Monice Wronie/. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - A teraz odbędzie się ślubowanie Radnej, odczytam 
tekst ślubowania, po czym Pani Radna powstanie i wypowie słowo „ślubuję”. Radna może dodać zdanie 
„Tak mi Dopomóż Bóg” 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".  

P. Monika Wrona- Radna-  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

 
 
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-   Otwieram punkt 3 porządku obrad.  

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Porządek obrad Państwo Radni otrzymali wraz z zaproszeniem 
na dzisiejsze posiedzenie. 
Przedstawiam następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Rybczewice.  
2. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radną wybraną w wyborach uzupełniających do 
Rady Gminy Rybczewice zarządzonych na dzień 25 września 2022r.  
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Rybczewice.  
5. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy.  
6. Interpelacje i zapytanie Radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.  
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku 
szkolnym 2022/2023. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Rybczewice a Gminą Piaski. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Rybczewice  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Rybczewice. 
14 .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
15. Wolne wnioski. 
16. Zamknięcie posiedzenia. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-   Czy ktoś z Państwa Radych chce wprowadzić zmiany do 
proponowanego porządku obrad? 



 
P. Józef Smarzak- Skarbnik - Proponuję wprowadzenie jeszcze jednej uchwały do porządku obrad- 
"Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego". 
 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Dobrze. W związku, że została złożona zmiana w 
porządku obrad przez Pana Skarbnika najpierw będziemy głosować nad przyjęciem zmiany w porządku 
obrad, a następnie będziemy głosować nad całym porządkiem obrad ze zmianami. Rozpoczynamy 
głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad zgłoszonej przez 
Pana Skarbnika? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
 
 
Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie zmian do porządku obrad dot. dodania punktu pod nazwą "Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego".  

 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 

NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 

 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Głosowanie zakończono. Za wprowadzeniem zmian w 
porządku obrad zgłoszonymi przez Pana Skarbnika głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 
Stwierdzam, że proponowana zmiana została przyjęta. Punkt, który został zgłoszony przez Pana Skarbnika 
będzie jako piętnasty. Może przeczytam cały: 

1. Otwarcie obrad XXXII  Sesji Rady Gminy Rybczewice. 

2. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radną wybraną w wyborach uzupełniających do 
Rady Gminy Rybczewice zarządzonych na dzień 25 września 2022r. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Rybczewice.  



5. Sprawozdanie  Wójta z działalności gminy.  

6. Interpelacje i zapytanie Radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku 
szkolnym 2022/2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Rybczewice a Gminą Piaski. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Rybczewice  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Rybczewice. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 
proponowanego porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  



Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Głosowanie zakończone. Za przyjęciem całego 
proponowanego porządku obrad zagłosowało 12  Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0.  Stwierdzam, 
że porządek obrad został przyjęty. 

 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Rybczewice. 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram punkt 4 porządku obrad. Przyjęcie Protokołu 
z  XXXI sesji. Państwu Radnym protokół został przesłany drogą elektroniczną na program eSesja. Żadne 
uwagi nie wpłynęły mailowo ani w formie pisemnej. Czy ktoś z Radnych ma uwagi do protokołu z 
trzydziestej drugiej sesji? Nie widzę aby ktoś zgłaszał uwagi. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za? Kto 
jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

 

 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Rybczewice. 

 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Głosowanie zakończone. Za przyjęciem protokołu z 
XXXI sesji zagłosowało 12, Przeciw 0, Wstrzymują się 0. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. 

 
 
 

 



5. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram punkt 5 porządku obrad. Sprawozdanie 
Wójta z działalności Gminy. Oddaje głos Pani Wójt. 

 

P. Elżbieta Masicz- Wójt Gminy-  Dziękuję bardzo, chciałam wszystkich oczywiście serdecznie powitać raz 
jeszcze- Państwa Radnych, Państwa Sołtysów,  Mieszkańców. Chciałam powitać w szczególny sposób naszą 
nową Radną, Panią Monikę Wronę. Myślę że współpraca i podejmowane wspólnie decyzje przyczynią się 
do rozwoju naszej gminy. Gratuluję przede wszystkim decyzji a później wyboru. Dziękuję bardzo. 
 
Szanowni Państwo, czym zajmowaliśmy się, co zaprzątało nasz urząd w okresie od 27 sierpnia do dnia 
dzisiejszego:- zakończyliśmy prace przy przebudowie drogi dojazdowej nr 10 5772 L w miejscowości 
Zygmuntów, - podpisana została umowa z wykonawcą drogi gminnej Częstoborowice - Pilaszkowice. 
Wykonawca tak jak Państwo mogli zauważyć zwiózł już część materiałów. Wiemy co się dzieje na rynku, 
dlatego każdy kto decyduje się na wykonanie jakiejkolwiek inwestycji stara się żeby jak najszybciej 
zapewnić sobie materiały na realizację. 
Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe jakie zamierzamy przeprowadzić w latach 2023-2024, to są drogi: 

− Częstoborowice- Pilaszkowice Pierwsze -  to jest droga o długości 2 km 300 m., 

− droga na Popów 790 m., droga na Zygmuntów,  

− kolejny odcinek tak zwanego Gościńca Belczarskiego 690 m.,  

− droga Rybczewice Pierwsze- Rybczewice Drugie około 1600 m.,  

− kolejna droga to Rybczewice Drugie- około 6 km. 
 
Te drogi, te pięć dróg dostały już dofinansowanie. Natomiast ostatnio złożone drogi do dofinansowania, to 
jest droga Rybczewice Drugie vis a vis Zespołu Szkół Ogólnokształcących od drogi wojewódzkiej do lasu, to 
jest 820 m. i Kolonia Stryjno od drogi wojewódzkiej do nowego wąwozu prawie 300 m. Jeżeli chodzi o 
realizację dróg na lata 2023-2024 główna część oczywiście będzie wykonana w roku 2023, niektóre tylko 
końcówki będzie realizacja ze względu nawet na możliwości finansowe realizacja będzie w roku 2024. 
 
Te drogi o których wspomniałam, to jest prawie 12,5 km.  
 
W ostatnim czasie też podjęliśmy pracę nad przygotowaniem projektów na dwie drogi, a mianowicie na 
drogę w miejscowości Wygnanowice od drogi wojewódzkiej do cmentarza, troszeczkę dalej za cmentarz i w 
Częstoborowicach od drogi wojewódzkiej przy cmentarzu aż do tego drugiego parkingu, nazwijmy to za 
KSM przy plebanii. Z tym, że tutaj muszą być dokonane podziały działek, ponieważ przebiega ta droga przez 
działki należące do parafii Częstoborowice i tutaj musi być dokonany podział, musi być wytyczona 
droga, następnie przekazana w zarząd i wpisana do ksiąg wieczystych naszego urzędu, naszej gminy  
i dopiero wtedy formalnie będziemy mogli podjąć kolejne kroki. 
 
Jeżeli chodzi o inwestycje, to trwają prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 
Również trwają prace przy rewitalizacji zbiornika wodnego w Rybczewicach, dzisiaj o 14:00 mamy kolejne 
spotkanie z wykonawcą.  
 
Uzyskaliśmy wszystkie dokumenty, za chwilę przystąpimy do realizacji inwestycji pod nazwą „Maszt 
Niepodległości” - była to taka inicjatywa rządowa żeby w każdej gminie powstały tak zwane Maszty 
Niepodległości. Oczywiście trzeba było przygotować dokumentację, uzyskać wszystkie pozwolenia i 
założeniem jest żeby przed 11 Listopada już te maszty stały i żeby flaga mogła dumnie powiewać na Święto 
Niepodległości. 
 
Kolejne działania jakie wykonaliśmy w ostatnim czasie, to dzięki zaangażowaniu i  współpracy z LGD 
wykonaliśmy 3 punkty Aktywnego Wypoczynku: w Częstoborowicach, w Pilaszkowicach i w Zygmuntowie.  



 
Ponad to jeszcze posadowiona została drewutnia na umiejscowienie pojemników na śmieci przy dworze w 
Rybczewicach. Po pierwsze ze względu na estetykę, po drugie ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ 
wtedy te kontenery tam stoją wiemy, że w tym samym miejscu jest parking. Było tak, że te kontenery 
poleciały na samochody i ze względów na estetykę i bezpieczeństwo taka drewutnia tam została 
posadowiona. Już to mamy że tak powiem sfinalizowane. 
 
Zakończyliśmy również prace konserwatorskie przy trzech lipach zabytkowych przy kościele w 
Częstoborowicach. Te trzy lipy są wpisane do rejestru zabytków przyrody, pomników przyrody i zgodnie z 
prawem, to nie właściciel terenu, jeżeli chodzi o pomniki przyrody, tylko gmina ma obowiązek dbać o te 
pomniki przyrody, stąd też nasze tutaj zaangażowanie oczywiście przy współpracy z Księdzem 
Proboszczem, bo tutaj Ksiądz podjął kroki i przygotował dokumentację projektową na te działania, 
natomiast my wykonaliśmy oczywiście za pośrednictwem firmy, która ma do tego uprawnienia te wszystkie 
zabiegi konserwatorskie. 
 
Zakończyliśmy również prace konserwatorskie, naprawcze przy bramie w Rybczewicach. Pamiętacie 
Państwo, to już rok minęło jak nam drzewo podczas burzy poleciało i zniszczyło z jednej strony bramę 
wjazdową do parku. Też po ustaleniach z konserwatorem po znalezieniu osoby z uprawnieniami, która 
może i musi kierować pracami na takie tego typu obiektach udało się sfinalizować. Już brama wygląda tak 
jak należy. 
 
Pozostałe działania jakimi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie i nasze wspólne inicjatywy zarówno urzędu 
jak i instytucji i stowarzyszeń, które pracują na terenie naszej gminy a mianowicie - 21 sierpnia po raz 
czwarty odbył się Królewski Jarmark, tym razem w tle był orzech laskowy, tak jak Państwo wiecie gmina 
Rybczewice szczególnie tutaj okolice Izdebna, to jest największe zagłębie orzecha laskowego i chcieliśmy 
żeby teraz to zaznaczyć na tegorocznym właśnie czwartym jarmarku królewskim. 
 
8 Września w kościele parafialnym w Wygnanowicach, tak jak to było w latach ubiegłych odbyła się msza 
dożynkowa, parafialna, gminna poświęcona dziękczynieniu Panu Bogu za tegoroczne plony, podziękowaniu 
Rolnikom za ich pracę. Tutaj chciałam podziękować wszystkim, którzy się włączyli do przygotowania 
wieńców dożynkowych, bo z naszej, że tak powiem Gminy tych wieńców było dużo. Przygotowały wieniec 
KGW Rybczewice, przygotowało KGW Marysieńki, również Klub Seniora. No i oczywiście Urząd Gminy jako 
reprezentant wszystkich sołectw i wszystkich mieszkańców również był ze swoim wieńcem.  Jeszcze raz 
podziękowania dla wszystkich, oczywiście też nie zapominajmy o podziękowania dla jednostek OSP, które 
ze swoimi sztandarami wystąpiły na tej uroczystości i które też uświetniły swoją bytnością tą uroczystość.  
 
Poza tymi uroczystościami na terenie naszej gminy braliśmy jako gmina udział 24 lipca w Trawnickiej 
Zacierze. Tutaj też podziękowania dla wszystkich, którzy reprezentowali naszą gminę, czyli to były Koła 
Gospodyń, to byli twórcy ludowi. 
 
11 września w kościele parafialnym w Częstoborowicach odbyła się uroczysta msza dożynkowa powiatu 
świdnickiego.  Tutaj z inicjatywy Pana Starosty taka msza była właśnie celebrowana.  
 
28 sierpnia również braliśmy udział w dożynkach, na które zostali zaproszeni przedstawiciele naszej gminy  
w Mełgwi. 
 
W miesiącu sierpniu na terenie zespołu dworsko- parkowego w Rybczewicach odbywały się kilkakrotnie  
nagrania do telewizji Lublin 3 i to były nagrania związane na przykład z programem „Co dziś na obiad?” 
Tutaj panie z KGW Rybczewice, KGW Marysieńki w tych nagraniach jako główne sprawczynie gotujące te 
potrawy wystąpiły.  
 
Również w zespole dworsko-parkowym w Rybczewicach i nie tylko na terenie zespołu odbywały się 



nagrania związane z promocją i walorami takimi przyrodniczymi naszej gminy, turystycznymi, 
przyrodniczymi i tutaj zaprosiliśmy do współpracy oczywiście znów nagrania były przez telewizję Lublin 3 i 
tutaj do tych nagrań zaprosiliśmy dyrektora z Krzczonowskiego parku Krajobrazowego, zaprosiliśmy Pana 
leśniczego - emeryta a jednocześnie twórcę ludowego -  Pana Stanisława Ostańskiego i również 
wystąpiliśmy oczywiście przedstawiając walory turystyczne naszej gminy. 
 
Poza  tym jeszcze o czym nie wspomniałam wcześniej a z inicjatywy Pani Sołtys i z Rybczewice Drugich i z 
Rybczewic Pierwszych, głównie tutaj KGW się zaangażowało, odbył się taki festyn charytatywny na rzecz 
pogorzelców. Mieliśmy takie zdarzenie, zresztą w ostatnim czasie było kilka takich zdarzeń, tutaj było takie 
dość znaczące - pogorzelcy z Kolonii Stryjno mieli zniszczone dużo tego swojego dobytku i dzięki 
zaangażowaniu właśnie ludzi udało się zebrać 10 000,00 zł. które od razu zostały w tym samym dniu 
przekazane pogorzelcom.  
 
Co jeszcze? czym jeszcze się zajmowaliśmy?  
W ostatnim czasie przez OSP Rybczewice został złożony wniosek do LGD lokalnej grupy działania po raz 
kolejny zresztą z myślą o zagospodarowanie i ukończenie z wyposażeniem takim 100% w świetlicy w 
Częstoborowicach. Tym razem powiodło nam się -nam się- mówię, bo wspólnie tutaj pracowaliśmy i OSP 
Rybczewice i OSP Częstoborowice i pracownicy urzędu. Udało nam się złożyć jako pierwszym ten wniosek i 
wniosek dostał dofinansowanie. 
 
W ostatnim czasie też pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji w celu zmodernizowania wodociągu 
w Rybczewicach, ponieważ na tą chwilę jest to najstarszy wodociąg i w ostatnim czasie było kilka awarii. 
Chcąc uniknąć kolejnych, a mając taką możliwość, że moglibyśmy uzyskać dofinansowanie nawet w stu 
procentach chcielibyśmy około 6 kilometrów głównej linii wodociągu w Rybczewicach zmodernizować. Nad 
tym właśnie pracujemy tutaj. Ukłon w kierunku Sołtysów, szczególnie Rybczewice Pierwsze, Rybczewice 
Drugie, Kolonia Stryjno, Wygnanowice, ponieważ przez te miejscowości przebiega główna linia i tutaj nam 
jest właśnie niezbędna pomoc Państwa Sołtysów w dotarciu do mieszkańców, właścicieli, nawet czasami 
nie mieszkańców a właścicieli działek przez które przebiega ten wodociąg żeby uzyskać od nich 
oświadczenia, pozwolenia żebyśmy mogli w pełni pracować już nad dokumentacją projektową. 
 
Jeżeli chodzi o inwestycje to myślę, że to tak pokrótce wszystko.  
 
Chciałam tylko jeszcze Państwa poinformować, że w ostatnim czasie nastąpiły małe zmiany w urzędzie. Tak 
jak widzicie Państwo jako pracownik do obsługi naszej sesji jest Pani Karolina Foc. Ona zastąpiła Panią 
Elżbietę Cur na stanowisku właśnie pracownika w sekretariacie a także obsługi między innymi Rady Gminy i 
cały zakres, który miała dotychczas Pani Cur. Kolejne zmiany jakie nastąpiły, to nastąpiły na stanowisku 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tutaj też jak Państwo wiecie Pani, która dotychczas 
pełniła tą funkcję przeszła na emeryturę. Po konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej objęła Pani Agnieszka Kasprzak. Ponadto jeszcze zatrudniliśmy dwie Panie. Jedną do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo takie było zalecenie po kontrolach, że mamy za mało 
pracowników w GOPSie  na taką ilość mieszkańców i tutaj na pół etatu została zatrudniona pani Karolina 
Banaszkiewicz,  Burdzanowska- przepraszam. Druga osoba, która została zatrudniona z racji tego, że Pani 
Karolina zmieniła swoje stanowisko pracy, to na czas nieobecności Pani Moniki, którą zastępowała 
dotychczas pani Karolina przyjęliśmy panią Magdalenę Ciejkę. Ta Pani zajmuje się odpadami. No i między 
innymi też zajmuje się dodatkiem węglowym. Dodatek węglowy, to ostatnio temat, który spędza sen z 
powiek, a szczególnie urzędnikom, którzy mają tutaj problemy chociażby z weryfikacją docelową właśnie 
wszystkich złożonych tutaj oświadczeń, ale o tym to może później będziemy jeszcze rozmawiać. 
 
Z mojej strony wszystko. Jeszcze jedną informację chciałam Państwu przekazać, zarówno Sołtysom jaki i 
Państwu Radnym jaki i Mieszkańcom. W dniu dzisiejszym będzie spotkanie z firmą, która zajmuje się 
montażem fotowoltaiki. Takie spotkanie będzie w świetlicy tutaj na dole OSP Rybczewice. Chciałam tylko 
poinformować i zwrócić na to uwagę, że jest to firma zewnętrzna, która sama zajmuje się tą właśnie 



instalacją i tym przedsięwzięciem.  
Gmina Rybczewice nie ma tutaj z tym projektem nic wspólnego. Chciałam jeszcze raz podkreślić,  że to 
dzisiejsze spotkanie jest to tylko firmy zewnętrznej i tutaj wszelkie pytania, wszelkie wątpliwości, to tylko 
na tym spotkaniu możecie Państwo do tej firmy kierować. My z tą realizacją nie mamy nic wspólnego. 
Dziękuję bardzo. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Dziękuję Pani Wójt za sprawozdanie. 
Czy ktoś z Radnych lub Sołtysów ma jakieś pytania do Pani Wójt w odniesieniu do prezentowanego 
sprawozdania? Tak? Proszę Panią Radną. 
 
P. Anna Suszek- Radna- Pani Wójt ja chciałabym zapytać o losy drogi Izdebno- Zygmuntów czy coś tam się 
posunęło czy nic dalej?  
 
 P. Elżbieta Masicz- Wójt Gminy-  W tej kwestii nic się nie zmieniło. Tak jak było dotychczas.  
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Czy Ktoś jeszcze z Radnych lub Sołtysów ma jeszcze 
jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam ten punkt. 
 
 
 
 
6. Interpelacje i zapytania Radnych 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Otwieram punkt 6  porządku obrad – interpelacje i 
zapytania Radnych.  Czy Państwo Radni mają jakieś interpelacje bądź zapytania do Pani Wójt? Nie widzę.  
Zamykam ten punkt. 
 
 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Otwieram punkt 7 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w 
sprawie zmian budżecie gminy na 2022 rok. 
Poproszę Pana Skarbnika o przedstawienie projektu budżetu na rok 2022. 
 
P. Józef Smarzak- Skarbnik- Więc jeśli chodzi o proponowane zmiany w budżecie Gminy w dniu 
dzisiejszym, to wynikają one z wprowadzenia nowych dochodów związanych dotacjami jak również 
wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. 
W dochodach następuje zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 2 640 005,50zł. natomiast 
zmniejszenie- zmniejszenie to właśnie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej, to jest kwota  
729 318,52 zł.  
Jeśli chodzi o zwiększenia, to są one następujące, a mianowicie zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za 
sprzedaż zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 6 158,00 zł., 
zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 1 000,00 zł., zwiększenie  tytułu  funduszu 
alimentacyjnego o kwotę 1 500,00 zł., dalej mamy zwiększenia związane z organizacją imprezy plenerowej  
o kwotę 9 300,00 zł. z czego 1 250,00 zł., to wpływy z usług i 8 050,00 zł. to  wpływy z darowizn.  
Następne mamy zwiększenie o kwotę 109 140,07 zł. i są to zwiększenia wynikające  ze wzrostu subwencji 
oświatowej o kwotę 38 591,00 zł. oraz dotacji celowej związanej z realizacją funduszu sołeckiego za rok 
ubiegły o kwotę 24 696,07 zł dotyczącą  dochodów bieżących, zwiększenie środków z funduszu pomocy 
obywatelem Ukrainy o kwotę 45 853,00 zł. Następny mamy zwiększenie również funduszu pomocy o kwotę 
2 000,00 zł.- dotyczy to zasiłków okresowych.  Następnie mamy zwiększenie związane z zasiłkami stałymi  
o kwotę 3 983,00 zł oraz związane z pomocą obywatelom Ukrainy, to jest zapewnienie posiłku dzieciom-  



kwota 3 400,00 zł.  Zwiększenie o 2 041 105,00 zł. - jest to zwiększenie związane z środkami na wypłatę 
dodatków węglowych, to jest kwota 1 809 910,00 zł oraz środków z funduszu pomocy w kwocie 
 231 195,00zł również zwiększenie związane z funduszem pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 4 150,00 
zł. -to jest na świadczenia rodzinne. 
 
Również mamy zwiększenie też dotyczące funduszu pomocy, dotyczące nadania numeru PESEL  
i wykonywania zdjęć to jest kwota 6 197,00 zł. Zwiększenie jeśli chodzi o dotacje na zakup podręczników- 
 u Państwa w materiałach nie ma tej dotacji, zawiadomienie o przyznaniu tej dotacji wpłynęło już po 
zamieszczeniu materiałów w programie esesja, to jest kwota 187,98 zł. I zwiększenie  dotyczące funduszu 
pomocy dla obywateli Ukrainy o kwotę 342 660,00 zł., jak również mamy tu zwiększenie środków z tytułu 
dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolu z innych gmin, tu również jest kwestia zmiany klasyfikacji więc 
jest zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie. Jeśli chodzi o dochody majątkowe to mamy zwiększenie o 
9310,25 zł., dotyczy to udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni w kwocie 6 300,00 zł. 
 i jak również dotacji związanych z realizacją funduszu sołeckiego w roku ubiegłym o kwotę 3 010,25zł.  
 
Natomiast jeśli chodzi o wydatki tu propozycje są następujące- one również wynikają ze zwiększenia 
dochodów poprzez wprowadzenie nowych środków, jak również zmiany klasyfikacji budżetowych. I tak 
wydatki są zwiększone o kwotę 4 404 700,88 zł. natomiast zmniejszone o 2 493 314, 90 zł.  
Zwiększenie następuje w dziale transport i łączność na drogi gminne -kwota 24 696,07 zł., w dziale 
gospodarka mieszkaniowa kwota 170 000,00 zł., w dziale bezpieczeństwo publiczne, ochrona 
przeciwpożarowa następuje zmniejszenie i zwiększenie. Zwiększenie o 9 000,00 zł. natomiast zmniejszenie 
o 265 195,00zł. w związku ze zmianą klasyfikacji. Następuje zwiększenie wydatków na obsługę długu 
publicznego o kwotę 118 680,00 zł. W oświacie zwiększenie następuje o kwotę 176 153,00 zł. , natomiast 
zmniejszenie o kwotę 82 541,00 zł. Na ochronę zdrowia zwiększenie wydatków następuje o kwotę 66 
158,00 zł związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W pomocy społecznej mamy zwiększenie i 
zmniejszenie. Zwiększenie  o 9387,00 zł., natomiast zmniejszenie o 5404,00 zł.  W dziale pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej mamy zwiększenie o 2 066 105,00 zł -zwiększenie związane z wypłatą 
dodatku węglowego jak również funduszem pomocy obywatelom Ukrainy i dalej mamy zwiększenie w 
dziale rodzina. Zwiększenie i zmniejszenie  o kwotę 4150,00  zł., w dziale kultura fizyczna mamy 
zwiększenie wydatków o 1000,00 zł.   
W dziale administracja publiczna mamy zwiększenie o 6197,20 zł jest to związane z funduszem pomocy i w 
dziale 751 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa mamy 
zmiany w klasyfikacji budżetowej o kwotę 699,38 zł.   W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa mamy zmniejszenie od kwoty 309 047,52 zł. W oświacie i wychowaniu mamy 
zwiększenie o 187,98 zł. Jest to związane z dotacją, która została przeznaczona na zakup podręczników dla 
dzieci. W dziale pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej mamy zwiększenie o 342 660,00 zł.  
i zmniejszenie o 39 780,00 zł.  
Następny dział - transport i łączność- na drogi gminne mamy zwiększenie o 3 010,25 zł., to jest związane z 
dotacją z realizacji funduszu sołeckiego. 
W rolnictwie i łowiectwie mamy zmniejszenie o 420 580,00 zł. Jest to związane z inwestycjami w zakresie 
kanalizacji i następne zmiany wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej w transporcie - dotyczy to 
projektów realizowanych w ramach polskiego ładu, jak również rządowego funduszu inwestycji lokalnych, 
który zwiększenie o 1 365918,00 zł ., natomiast zmniejszenie o  1 365 918,00 zł. 
To by były wszystkie zmiany proponowane w dniu dzisiejszym. Czy są jakieś pytania? To bardzo proszę.   
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Poproszę o opinię Przewodniczącego  Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji. 
 
P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty - Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do budżetu  



Gminy Rybczewice na 2022 rok, lub chce zgłosić zmiany w budżecie gminy na 2022 rok? Nie widzę. 
Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za  przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 
rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosów. 
 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 rok. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Dziękuję. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany 
budżetu gminy Rybczewice na 2022 rok. Zagłosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0. 
Stwierdzam, że uchwała budżetu gminy Rybczewice została przyjęta. Zamykam ten punkt. 
 
 
 
 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram punkt 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Poproszę Pana Skarbnika o 
przedstawienie projektu uchwały. 
 
P. Józef Smarzak- Skarbnik- Jeśli chodzi o proponowane zmiany w  wieloletniej prognozie finansowej, to 
przyjęte przed chwilą zmiany w budżecie zostają wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. 
Dziękuję. 
  
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji.  



 
P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty - Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi lub 
pytania do projektu uchwały? 
Nie widzę. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za  przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Głosowanie zakończone. 
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zagłosowało 12 
Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała budżetu gminy Rybczewice została 
przyjęta. Zamykam ten punkt. 
 
 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku 
szkolnym 2022/2023. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Otwieram punkt 9 porządku obrad - podjęcie uchwały 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2022/2023. 
Poproszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały.   
 
P. Renata Trała- Sekretarz Gminy-  Szanowni Państwo, dowóz dzieci niepełnosprawnych jest zadaniem 



własnym Gminy. Takie zadanie realizowane jest albo przez samorząd, niektórzy rodzice też podejmują 
decyzję że będą sami dowodzili własne dzieci i wtedy gmina ma obowiązek zwrócić koszty takiego dowozu. 
Kwota, która jest zwracana rodzicom wynika ze wzoru, który jest określony w ustawie prawo oświatowe. 
Natomiast jednym ze składników tego wzoru jest średnia cena jednostki paliwa określona przez Radę 
Gminy na dany rok szkolny.  
Kwoty, które są wpisane w uchwałę pochodzą z informacji przekazanej nam przez właściciela stacji 
benzynowej znajdującej się na terenie Gminy Rybczewice za okres ostatnich dwóch tygodni i tak w 
przypadku oleju napędowego jest to kwota 7,59 zł za litr, w przypadku benzyny 95 jest to kwota 6,54 za litr 
w przypadku autogazu jest to kwota3,14 za litr. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Dziękuję Pani Sekretarz. Czy Państwo Radni mają  jakieś 
uwagi  lub pytania do  projektu uchwały? Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię 
Komisji. 
 
P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty - Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest 
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku 
szkolnym 2022/2023? Kto jest za? Kto jest przeciw?   
 
 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku 
szkolnym 2022/2023. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Głosowanie zakończone. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0.  Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 



Zamykam ten punkt. 
 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Otwieram punkt 10 porządku obrad - podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a 
Gminą Fajsławice.   
Poproszę Panią Sekretarz o przedstawienie uchwały.  
 
P. Renata Trała- Sekretarz Gminy -  Dwoje dzieci z miejscowości Izdebno jest dowożonych do specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego w Krasnymstawie. Dowóz jest realizowany przez gminę Fajsławice, 
natomiast my jako gmina Rybczewice jesteśmy zobowiązani do zwrotu kosztów dowozu naszych dzieci. Aby 
można było zawrzeć takie porozumienie jest niezbędna uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na zawarcie 
tego porozumienia, dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji. 
 
P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty- Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Dziękuję. Czy Państwo Radni mają  jakieś uwagi lub 
pytania do uchwały? Nie widzę. 
Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice?  
Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
 
 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Rybczewice a Gminą Fajsławice. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  



Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Głosowanie zakończone. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 
Zamykam punkt 10. 
 
 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Rybczewice a Gminą Piaski. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram punkt 11 porządku obrad - podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a 
Gminą Piaski. Poproszę Panią Sekretarz o przedstawienie uchwały.  
 
P. Renata Trała- Sekretarz Gminy- Również dwójka dzieci jest dowożona z terenu Gminy Rybczewice do 
ośrodka szkolno-wychowawczego w Świdniku, gdzie dzieci te odbywają naukę. Dzieci są zabierane z 
miejsca zamieszkania i dowożone do Piask naszym gminnym samochodem, następnie w Piaskach 
przesiadają się do samochodu Gminy Piaski i kontynuują drogę do Świdnika. Jeżeli macie Państwo pytania, 
to proszę. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji. 
 
P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty - Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Dziękuję. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi lub 
pytania do uchwały? Nie widzę. Rozpoczynamy głosowanie. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Piaski? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? 
 
 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Rybczewice a Gminą Piaski. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  



Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Głosowanie zakończone. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 
Zamykam punkt 11. 
 
 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Rybczewice. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Otwieram punkt 12 porządku obrad - podjęcie uchwały 
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy 
Rybczewice.  
Poproszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały.  
 
P. Renata Trała - Sekretarz Gminy-  Aby maksymalnie skrócić i ułatwić drogę dzieci do szkoły, tą drogę, 
którą dzieci pokonują pieszo proponujemy dodanie 6 przystanków przy drogach powiatowych. Cztery 
przystanki przy drodze Młodziejów -Klimusin -Stryjno Jest to droga na Anusin.  Dwa przystanki po jednej i 
po drugiej stronie na wysokości przepompowni i dwa przystanki w tej ostatniej części zamieszkałej  przy 
lesie. Dwa przystanki również przy drodze Kolonia Piotrków – Wygnanowice, tutaj przy skrzyżowaniu z 
drogą wojewódzką. Jest to wstępna lokalizacja tych przystanków, które proponuje Rada Gminy, dlatego że 
ostatecznie te przystanki zostaną wyznaczone przez zarządcę drogi, czyli przez powiat świdnicki. Dziękuję.  
 
P. Marcin Flor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Dziękuję. Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji. 
 
P. Marek Wac - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty - Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Dziękuję. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi lub 
pytania do  projektu uchwały? 
Nie widzę. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 
wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy 
Rybczewice? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

 

 
 



Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych 
na terenie Gminy Rybczewice. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Głosowanie zakończone. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0.  Stwierdzam, że uchwała 
została przyjęta. Zamykam punkt 12. 
 
 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy 
Rybczewice. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Otwieram punkt 13 porządku obrad - podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Rybczewice. 
Poproszę Panią Sekretarz o przedstawienie uchwały. 
 
P. Renata Trała - Sekretarz Gminy - Uchwała ta dotyczy drogi w miejscowości Rybczewice Drugie.  
W obecnym kształcie ona jest od skrzyżowania z drogą Wojewódzką do granicy Gminy. Natomiast w 
związku z tym, że planujemy jej przebudowę proponujemy aby włączyć też do tej drogi dwie działki, to jest 
działkę 2530 oraz część działki 2531 odchodzącą od tej prostej części w kierunku Kolonii Pasów. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji. 
 
P. Marek Wac - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty - Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 



 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają  jakieś uwagi   lub 
pytania do  projektu uchwały? Nie widzę. Rozpoczynamy głosowanie. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na 
terenie Gminy Rybczewice? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
 
 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Rybczewice.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Głosowanie zakończone. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 
Zamykam ten punkt. 
 
 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Otwieram punkt 14 porządku obrad - podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  
Poproszę Panią Sekretarz o przedstawienie uchwały.  
 
P. Renata Trała - Sekretarz Gminy- Rada Gminy w 2021 roku wyrażała zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy jednak w międzyczasie powierzchnia tej działki uległa zmianie. Po pierwsze po modernizacji bazy 
ewidencji gruntów i budynków powierzchnia działki z 18 arów zmieniła się na 1865 m2. 20 października 
ubiegłego roku została również wydana decyzja starosty Świdnickiego gdzie 46 metrów2 zostało wyłączone 
z produkcji rolnej na budowę stacji trafo dla zakładu energetycznego, więc obecna powierzchnia działki,  na 



którą możemy zawrzeć umowę dzierżawy do 1819 m2. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Dziękuję.  Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji. 
 
P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty -  Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi lub 
pytania do uchwały? Nie widzę. 
Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy?  Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  
Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Głosowanie zakończone. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 
Zamykam ten punkt. 
 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego. 
 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Otwieram punkt 15 porządku obrad. Podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego. 
Poproszę Pana Skarbnika o przedstawienie uchwały. 



 
P. Józef Smarzak – Skarbnik - W uchwale chodzi o inwestycję pod nazwą -Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2127 L Siedliska Marysin Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości 
około 650 metrów. Po przetargu ta kwota pomocy finansowej wynosi 259 909,57 zł. w budżecie Gminy 
mamy zabezpieczone na ten cel 300 000,00 zł. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Dziękuję.  Poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o opinię Komisji. 
 
P. Marek Wac - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty - Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi lub pytania do 
uchwały?  
Tak proszę Panią Radną? 
 
P. Anna Suszek-Radna- Czy wobec tego nie dałoby się wydłużyć kawałeczka tej drogi żeby wykorzystać te 
pieniążki, które przeznaczyliśmy? 
 
P. Józef Smarzak – Skarbnik- To nie od nas zależy. Całą procedurę przetargowa prowadził powiat a przecież 
oni przed przetargiem nie są w stanie określić za jaką to kwotę zostanie zrealizowane i czy wyjdzie za to 
650m. czy 700 czy 800, więc dokumentacja była opracowana na taki odcinek i na taki odcinek został 
zrobiony przetarg w związku z tym my w ogóle nie jesteśmy jak gdyby stroną w tym temacie. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy-  Dziękuję. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa 
Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego?  Kto jest za? 
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego.   
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12,  
PRZECIW: 0,  
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,  
BRAK GŁOSU: 0,  
NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Paweł Andrzej Bochyński,  
Marcin Flor,  
Aleksandra Jarymek,  
Dominik Janusz Mańka,  
Lech Stanisław Miściur,  
Anna Suszek,  
Małgorzata Stanisława Suszek,  
Józef Grzegorz Szymaniak,  
Marek Bogusław Wac,  
Witold Henryk Wąsik,  
Sławomir Jan Wiącek, Monika Wrona 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Figura Wrona,  



Mateusz Piotr Wawrzycki,  
Piotr Józef Zając 
 
 
P. Marcin Flor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Głosowanie zakończone. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 Radnych, Przeciw 0, Wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 
Zamykam ten punkt. 
 
 
 
16. Wolne wnioski. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram punkt 16  - wolne wnioski. Bardzo proszę, 
kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? 
Proszę bardzo Pani Wójt. 
 
 
P. Elżbieta Masicz - Wójt Gminy - Szanowni Państwo o tym nie mówiłam w swoim sprawozdaniu, ale 
wszyscy doskonale wiedzą, że w ostatnim czasie odbyły się zebrania sołeckie odnośnie spożytkowania 
funduszu sołeckiego na rok 2023. Co prawda jest już wśród nas Pan Radny Bochyński, który tutaj wyszedł z 
inicjatywą, z taką propozycją żeby z funduszu sołeckiego wspólnie sfinansować oprzyrządowanie do 
ciągnika, czy na przykład zakupić przyczepę, czy ładować, czy pług do odśnieżania w takich miejscach gdzie 
po prostu szybko można by było zareagować. Mamy pracowników, którzy mają uprawnienia do tego typu 
pracy.  
Szanowni Państwo tam gdzie byłam i przedstawiłam tą propozycję jeszcze raz podkreślam Pana Radnego  
Pawła Bochyńskiego, to spotkało się to, że tak powiem z pozytywnym odbiorem. Na chwilę obecną, to w 
ośmiu sołectwach gdzie ja byłam. 
Z czego się bierze taka potrzeba -my tutaj rozmawialiśmy, zresztą na zebraniach też o tym mówiliśmy, 
szczególnie jak są czy awarie wodociągu, czy są jakieś problemy z uszkodzeniem dróg, czy nawet 
rozwożeniem tłucznia, które tam gdzie te drogi prowadzą są po prostu utwardzone tłuczniem należałoby 
jakieś drobnych napraw dokonać, wtedy albo nasi pracownicy przewożą samochodem Lublinem od straży 
OSP Rybczewice albo zwracam się z prośbą czy do Państwa Sołtysów czy bezpośrednio już do Mieszkańców, 
którzy takim sprzętem dysponują, mam na myśli tutaj przyczepę żeby można było przewieźć jakąś tam 
większą ilość czy coś cięższego taką przyczepą. Niemniej jednak no na pewno jest to nie do końca zręczna 
sytuacja zarówno ze strony pytającego jak i zapytanego, bo ludzie nie odmawiają, chyba, że jest taka 
sytuacja, że ktoś ma zajęty sprzęt. Niemniej jednak wydaje mi się, że dobrze byłoby gdybyśmy taką 
przyczepę jakiś ładowacz, ale to jest mówię w dyskusji  do Państwa Radnych, do  ludzi i do Sołtysów jaki to 
miałby być sprzęt, co byłoby lepiej? Bo rozmawialiśmy, że może lepiej nie ładowacz tylko koparko-
ładowarkę, ale to wiadomo, że są to wtedy inne koszty, ale mówię- to poddajemy pod dyskusję.  
Tam gdzie rozmawiałam z Mieszkańcami na zebraniach spotkało się to z przychylnym stanowiskiem, to 
tylko chciałam tak podziękować tym, którzy wiedzą, że taka potrzeba jest, bo często jest tak, że przy 
rozwożeniu na przykład ludzie nie dysponują wolnym czasem, nie dysponują sprzętem, a my nawet 
rozwożąc, przywożąc ten tłuczeń na poszczególne drogi nawet jeżeli jest to wysypywane, rozsypywane 
przez samochody, to wiadomo, że to później trzeba i tak troszeczkę jeszcze rozciągnąć, poprawić. 
W ostatnim czasie mieliśmy taką dużą awarię na Podizdebnie, tutaj w porozumieniu z Panem Sołtysem 
udało nam się znaleźć przyczepę, wykorzystaliśmy płyty z rozbiórki z Pilaszkowic Pierwszych, tu Panowie 
nasi się angażowali. Musieliśmy koparkę wynająć,  po ciężkiej pracy, ale efekt jest.  
Także tutaj dziękuję tym wszystkim, którzy nigdy nam nie odmawiają, pomogą nam, pożyczą nam 
przyczepę. Niemniej jednak dobrze byłoby żebyśmy mieli może coś takiego własnego i w każdej chwili 
można wtedy to wykorzystać. Dziękuję bardzo. 
 
P. Marcin Flor -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Dziękuję. Czy może ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? 



 
P. Bernadeta Jankowska - Sołtys-  W tym tygodniu była firma ta budowlana co ma robić przebudowę 
naszej drogi, nawierzchni i był kierownik budowy i kierownik firmy prosił żeby zgłosić do Pani Wójt, że chcą 
zamknąć z obydwu stron drogę żeby nie było przejazdu. 
 
P. Elżbieta  Masicz - Wójt Gminy -  Jest przejazd od Marysina albo z jednej albo z drugiej. To oni decydują o 
zamknięciu, wyznaczają wtedy objazd to nie jest w naszej gestii. 
 
P. Bernadeta Jankowska-Sołtys- To on mówił żeby Pani Wójt wiedziała, że zamknięta droga. 
 
P. Elżbieta Masicz - Wójt Gminy -  Dobrze, autobus szkolny...- wtedy dzieci będą musiały podchodzić do 
konkretnego miejsca. od którego będzie ta droga. Ale dobrze że Pani mnie o tym poinformowała, to my 
będziemy z nimi rozmawiać. A od kiedy oni by chcieli to zamknąć? 
 
P. Bernadeta Jankowska-Sołtys-  Po niedzieli. 
 
P. Elżbieta Masicz-Wójt Gminy-  Po niedzieli,  dobrze,  to chcielibyśmy wiedzieć konkretnie od kiedy i 
wtedy byśmy poinformowali rodziców, dzieci, przewoźników, bo tak samo jest i autobus z Fajsławic żeby 
było wiadomo na jakim odcinku i gdzie te dzieci mają czekać na autobus. 
 
P. Bernadeta Jankowska-Sołtys -  Maja dzwonić  konkretnego  dnia to, zadzwonią, tylko jak ja 
rozmawiałam to tam jest mowa o 650 metrach a oni o 600 mówili. 
 
P. Elżbieta Masicz - Wójt Gminy -  No takie pismo wpłynęło ze starostwa także my mówimy to co mamy 
napisane w dokumentach.  
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Przepraszam czy ktoś jeszcze z Radnych czy Sołtysów 
chciałby zabrać głos? 
Nie widzę. Zamykam ten punkt. 
 
 
 
17. Zamknięcie sesji. 
 
P. Marcin Flor- Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Otwieram punkt 16 porządku obrad -zamkniecie sesji.  
Stwierdzam, że porządek obrad sesji 32 rady gminy Rybczewice został wyczerpany. 
Zamykam obrady 32 sesji rady gminy Rybczewice. 
Dziękuję wszystkim za obecność. 
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