
Rada Gminy Rybczewice

Protokół nr  XXXIV/2022

XXXIV Sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 7 listopada 2022 

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

Obrady  rozpoczęto  7  listopada  2022  o  godz.  11:00,  a  zakończono  o  godz.  11:33  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. Monika Wrona
15. Piotr Józef Zając

1. Otwarcie posiedzenia.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy  - Otwieram  XXXIV  Sesję  Rady  Gminy
Rybczewice. Witam bardzo serdecznie Wszystkich Państwa Radnych, witam Serdecznie Panią Wójt, Panią
Sekretarz, witam serdecznie Pana Skarbnika, pracowników obsługujących nasze obrady, witam serdecznie
Państwa  Sołtysów,  oraz  wszystkich  Mieszkańców  naszej  gminy  i  gości  obserwujących  nasze  dzisiejsze
obrady. Informuję, że zgodnie z systemem elektronicznym i listą obecności na sesji obecność potwierdziło 
14 Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Zamykam punkt 1 porządku
obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy - Otwieram punkt 2 -przyjęcie proponowanego
porządku obrad. Porządek otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami na dzisiejsze posiedzenie.

Przedstawiam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Rybczewice.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.



3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Rybczewice.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

P. Magdalena Figura-Wrona – Przewodnicząca Rady Gminy- Czy Ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi,
propozycje do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, w takim razie bardzo proszę o przegłosowanie.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Bardzo proszę o wciśnięcie za.
Kto z 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: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Magdalena Figura - Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Witold Henryk Wąsik, 
Sławomir Jan Wiącek, 
Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona – Przewodnicząca Rady Gminy- Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych, 14 
zagłosowało za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Zamykam punkt 2.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Rybczewice.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Otwieram  punkt  trzeci  porządku  obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji. Protokół został Państwu udostępniony w programie eSesja. Czy Państwo
Radni  mają jakieś uwagi  bądź pytania do proponowanego protokołu? Nie widzę,  w takim razie bardzo



proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z trzydziestej trzeciej sesji Rady
Gminy Rybczewice? Bardzo proszę o zagłosowanie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Rybczewice. 
Wyniki głosowania
ZA: 14, 
PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Magdalena Figura- Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Witold Henryk Wąsik, 
Sławomir Jan Wiącek, 
Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy - Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych na
dzisiejszej sesji,  14 zagłosowało za przyjęciem protokołu z trzydziestej trzeciej. Stwierdzam, że protokół
został przyjęty. Zamykam punkt 3 porządku obrad.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.

P.  Magdalena Figura-Wrona -  Przewodnicząca  Rady Gminy  –  Otwieram punkt  czwarty-  sprawozdanie
Wójta z działalności Gminy. Sprawozdanie oczywiście też Państwo otrzymaliście w programie eSesja, ale
proszę też Panią Wójt o zabranie głosu.

P. Elżbieta Masicz-  Wójt Gminy-  Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie zarówno
na sali obrad jak i przed monitorami komputerów.

Szanowni  Państwo,  czym  zajmowaliśmy  się  w  okresie  od  30  września  do  7  listopada-  chciałam  tutaj
zaznaczyć,  że  na  ostatniej  sesji  nie  uczestniczyłam,  dlatego  chciałabym  tutaj  przybliżyć  Państwu  tak
dokładnie co i w jaki sposób się zajmowaliśmy.

Jeżeli chodzi o inwestycje trwają prace nadal związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. W tej
chwili  ekipa wykonawcy wraz z pracownikami przechodzi że tak powiem po tych wykonawstwach, gdzie



teoretycznie  została  budowa  oczyszczalni  zakończona.  Chodzi  nam  tutaj  o  jakieś  uwagi  ze  strony
użytkowników czy jakieś braki czy cokolwiek by się zadziało. 

Chciałam na samym początku jeszcze zaznaczyć Szanowni Państwo, że w tej chwili mamy taką sytuację na
rynku inwestycyjnym, że w zasadzie to wykonawca ma dużo do powiedzenia jeżeli  chodzi o inwestycje.
Bardzo,  bardzo  i  jeszcze  raz  podkreślam  bardzo  duże  są  braki  jeżeli  chodzi  o  firmy,  jeżeli  chodzi  o
wykonawców, jeżeli  chodzi  o podwykonawców i  tutaj  z  całym szacunkiem dla wszystkich samorządów,
które w tej chwili mają jakiekolwiek inwestycje. Tutaj musimy się naprawdę sprężać z każdej strony żeby
inwestycje dotrwały do końca i zostały efektywnie wykonane.

A więc tak jak powiedziałam -dzisiaj kolejne ekipy pracują nad budową kolejnych oczyszczalni, a tam gdzie
już zostały w większości prace wykonane są takie, że tak powiem kontrolne przejazdy.

Zakończyliśmy  inwestycję  pod  nazwą  „Maszt  Niepodległości”.  Na  naszym  skwerze  został  usadowiony
maszt,  bo  wiemy,  że  tam  też  odbywają  się  nasze  imprezy  i  chcielibyśmy  żeby  to  miejsce  też  godnie
wyglądało  z  elementem  jaki  jest  dla  nas  bardzo  ważny,  czyli  powiewającą  flagą  biało-czerwoną  i
chcielibyśmy w najbliższym czasie przed 11 listopada dokonać takiego uroczystego otwarcia i wciągnięcia
flagi na maszt.

7  listopada  –  czyli  dzisiaj,  bo  ta  informacja  została  do  Państwa  wcześniej  przekazana  rozpoczną  się  i
rozpoczynają się właśnie prace związane z wymianą lamp oświetleniowych na terenie całej Gminy.

Pozostałe działania jakimi się zajmujemy, to pracujemy naprawdę bardzo ciężko i intensywnie jeżeli chodzi
o dopłaty dla wszystkich użytkowników i właścicieli pieców różnego rodzaju źródeł ciepła, a więc składane
były wcześniej  te wnioski  przez mieszkańców o uzyskanie tych dopłat  a teraz też chcemy mieć,  że tak
powiem ogląd na całość czy są też ludzie zainteresowani kupnem węgla, bo tak jak Państwo zapewne się
orientujecie w mediach jest mowa o tym, że to jednostki samorządu terytorialnego mają dostarczać ten
węgiel  mieszkańcom.  W  naszym  przypadku  my  podpiszemy  umowę  z  dwoma  dostawcami...  -nie
dostawcami tylko firmami, które będą dystrybuować, czyli sprzedawać ten węgiel dla mieszkańców naszej
gminy  tutaj  mam  na  myśli  Gminą  Spółdzielnię  Samopomoc  Chłopska  i firmę  prywatną-  Pana  Jerzego
Kowalczyka z Podizdebna. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości? Tutaj mam taki plakat, który informuje
w jakiej kolejności kto będzie i w jaki sposób się tym zajmował. My już zalogowaliśmy się na taki system, że
tak powiem zarządzania tą dystrybucją węgla na portalu, dostaliśmy link za pomocą którego złożymy za
chwilę  zamówienie  na  pewną  partię  węgla,  bo  nie  będziemy  zamawiać  po  prostu  tak  w  ciemno  nie
wiadomo jakiej ilości, bo musimy pamiętać o tym, że w przeciągu 60dni musimy zapłacić za zamówiony
węgiel. Czyli jeżeli byśmy na tą chwilę zamówili nie wiem 100, 200, 300 ton węgla a de facto ludzie by tego
węgla nie kupili od nas, bo powiedzmy ktoś sobie zakupił ten węgiel wcześniej albo z takich czy innych
względów  nie  jest  zainteresowany  żeby  węgiel  kupować  w  naszych  tych  punktach,  no  to  później
musielibyśmy za ten węgiel zapłacić nie wiemy do końca z czego, czy miało by to być z budżetu gminnego.
No i  później  nawet nie moglibyśmy tego spożytkować na rzecz naszych lokali  ponieważ my w naszych
budynkach mamy grzanie peletowe, czyli źródłem ciepła jest do tego podchodzić i będziemy to partiami
zamawiać i będziemy obserwować jakie jest zainteresowanie jaką kolejną partię i jaką ilość tego węgla
zamówić. O szczegółach,  to już jeżeli  ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy na takie indywidualne
rozmowy.

Trwają również prace-przechodzę do kolejnego punktu- prace i prowadzona jest pomoc dla uchodźców na
chwilę obecną jest wydłużony ten okres pomocy. Chociaż mówi się coraz częściej o kolejnych terminach
zakończenia tej pomocy, w tej chwili jest tak zwane badanie terenu, czy osoby, które przebywają u nas w
kraju są  gotowe do podjęcia  pracy żeby  byli  samowystarczalni,  żeby już  stali  się  bardziej  samodzielni.
Oczywiście mogą wtedy korzystać z kwaterunku. Niemniej jednak najprawdopodobniej już nie będzie ten
kwaterunek refundowany.



Zakończyliśmy  ostatecznie  projekt  -  budowa  wąwozu  w  Izdebnie.  Dlaczego  mówię,  że  ostatecznie?
Ponieważ odbyła się kontrola, która nam sprawdza czy wszystko przebiegło właściwie czy wykonawstwo
było należyte. Kontrola przebiegła bez żadnych uwag. Dlatego mówię, że zakończyliśmy już ostatecznie tą
że inwestycje.

W tej chwili pracujemy nad kompletowaniem dokumentacji takiej ostatecznej, bo na tą chwilę już wniosek
został  złożony  jeżeli  chodzi  o  modernizację,  a  w  zasadzie  budowę  nowej  w  przebiegu  istniejącego
wodociągu głównej linii wodociągu w Rybczewicach. O tym też już Państwu mówiłam, że ten wodociąg jest
na  tą  chwilę  najstarszym  wodociągiem  i  tutaj  największa  awaryjność  się  pojawia.  I  tutaj  jeszcze  raz
chciałam  podziękować  tym  z  Państwa  Sołtysów,  którzy  nam  pomogli  w uzyskaniu  wniosków  i  takich
oświadczeń  od  właścicieli  działek,  przez  których  ten  wodociąg  przebiega.  Oczywiście  jeszcze  mamy
kilkadziesiąt takich przypadków gdzie będziemy musieli w jakiś sposób dotrzeć bezpośrednio do właściciela
działki, bo bez tych oświadczeń, bez umów użyczenia niestety rozpoczęcie takiej inwestycji w przypadku
kiedy dostaniemy dofinansowanie nie będzie możliwe.

W miesiącu wrześniu, tak jak Państwo wiecie, odbyły się zebrania sołeckie nad budżetem sołeckim na  rok
2023 w wyniku obrad w każdym sołectwie i  po złożeniu do nas wniosków przez Sołtysów, przez Rady
Sołeckie okazało się że mamy 34 000 wnioskowane przez Sołtysów, przez Rady Sołeckie na zakupienie
sprzętu  do  ciągnika,  żeby  ten  ciągnik  w  pełni  tak  jak  też  mówiłam  o  tym  niejednokrotnie  mógł  być
wykorzystywany  na  takie  prace  gospodarcze  na  terenie  Gminy.  W  pierwszej  kolejności  chcieliśmy
kupić przyczepę taką jednoosiówkę. Ponieważ z  ciągnikiem jednoosiówką mogą jeździć osoby, które mają
uprawnienia kategorii B.   Natomiast w przypadku kiedy to byłby większy sprzęt, no to wtedy już muszą być
inne uprawnienia.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy  - Przepraszam Pani  Wójt, Szanowni Państwo, 
bardzo proszę o uwagę. Zachęcam do rozmów w trakcie wolnych wniosków.

P.  Elżbieta  Masicz-  Wójt  Gminy-  Dziękuję  bardzo.  Czyli  tutaj  wpłynęła  taka  deklaracja  na  34  000,
rozmawialiśmy  z  Panem Skarbnikiem,  że  jeżeli  będzie  taka  potrzeba  oczywiście  wtedy  dopełnimy
wymaganą  kwotę  gdybyśmy  już  prawda  zdecydowali  się  na  zakup  konkretnego  sprzętu  z  budżetu
gminnego, to znaczy jedne i drugie środki są z budżetu gminnego, z tym że ta kwota na fundusz sołecki
zostaje z tego budżetu wyłoniona, prawda?

20 września Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach wzięła udział w Narodowym czytaniu. W tym
roku to były Ballady i  romanse i  taką też pozycję książkową otrzymaliśmy w podziękowaniu, to znaczy
Biblioteka Gminna uzyskała w podziękowaniu za udział w kolejnej edycji Narodowego czytania.  Oczywiście
z dedykacją Pana Prezydenta i  Pani Prezydentowej, a z ramienia Urzędu w tymże Narodowym czytaniu
-mam na myśli tutaj i Pani Sekretarz, Pan Skarbnik, moja skromna osoba, przedstawiciele z Klubu Seniora
czytali pięknie utwory, a również z jednostek poległych samorządowi, czyli z Gminnego Ośrodka Pomocy -
Pani Kierownik, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących -zarówno Dyrekcja jak i Uczniowie brali udział w tym,
no myślę, że bardzo interesującym przedsięwzięciu.  

8 listopada, Szanowni Państwo, czyli już jutro otwarta zostanie w Dworze w Rybczewicach wystawa prac
podopiecznych  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Wygnanowicach.  W  miesiącu  wrześniu  uczestniczyłam  na
takim dniu otwartym w DPSie w Wygnanowicach i naprawdę bardzo ciekawe  i piękne prace są wykonane
przez  podopiecznych  i  zaproponowałam  Pani  Dyrektor  -  z  czego  skorzystali  żeby  taką  wystawę
zaprezentować  właśnie  w naszym  Dworze  w Rybczewicach.  Już  te  prace  są  pięknie  przygotowane  do
oglądania.  Jutro odbędzie się o godzinie 11:00 uroczystość otwarcia tejże wystawy. Zachęcam Państwa
zarówno Sołtysów jak i Radnych, a także i Mieszkańców i nie tylko do obejrzenia tejże wystawy. Ta wystawa
będzie  do  wglądu  przez  miesiąc  czasu  Szanowni  Państwo,  do  8  grudnia,  być  może  jak  będzie  takie
zainteresowanie i Pani Dyrektor będzie chciała skorzystać dalej z tych pomieszczeń, to oczywiście jesteśmy
do dyspozycji. Zachęcam Państwa, bo naprawdę warto.



Również  w  tym  tygodniu  mamy  bardzo  ważną  uroczystość  -Święto  Niepodległości  i  z  tego  miejsca
chciałabym zachęcić zarówno jednostki OSP, poczty sztandarowe i mieszkańców do wzięcia udziału w takiej
specjalnej mszy, która uwieńcza to święto. Taka msza odbędzie się o godzinie 10:00 w Kościele parafialnym
w Częstoborowicach,  o  czym Ksiądz  Proboszcz  już  wczoraj  mówił  na  mszach  i  zachęcał  wszystkich do
wzięcia udziału. Ja również ze swojej strony zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej uroczystej mszy. 

Szanowni Państwo, jeszcze takie informacje chciałam z ostatniej chwili-  zauważyliście Państwo, że nie ma
wśród nas Pani Sołtys z Izdebna, Izdebno-wieś, która złożyła rezygnację ze względów osobistych i w związku
z powyższym ogłosiliśmy już dzień, w którym odbędą się wybory Sołtysa i  to jest 14 listopada,  czyli  w
najbliższy poniedziałek będą takie wybory  musiały się odbyć w Izdebnie.

Ponadto  też  z  ostatniej  chwili  informacja  -  otrzymaliśmy  maila,  że w  przyszłym  roku  po  raz  kolejny
Starostwo Powiatowe w Świdniku będzie chciało się zająć tematem scalenia gruntów.  Scalenie  gruntów
będzie obejmowało miejscowości Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie i cały obręb Rybczewice, czyli
Rybczewice Pierwsze i  Drugie.  W związku z powyższym bardzo proszę Sołtysów o takie zorganizowanie
zebrań w tychże sołectwach. Mogą być razem, mogą być oddzielnie, przyjadą przedstawiciele wtedy ze
Starostwa, którzy przybliżą Państwu temat scalenia gruntów i wtedy po prostu podejmowane będą kroki z
tym związane.

Jeżeli chodzi o mnie, to z mojej strony już wszystko, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy –  Dziękuję serdecznie Pani Wójt. Czy Państwo 
Radni mają jakieś pytania do Pani Wójt w odniesieniu do prezentowanego sprawozdania? Bardzo proszę o 
zabieranie głosu.  Nie widzę, w takim razie dziękuję.  Zamykam ten punkt porządku obrad.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Otwieram  punkt  piąty–  interpelacje  i
zapytania Radnych. W formie pisemnej nie wpłynęły żadne zapytania ani interpelacje do Przewodniczącej
Rady. Czy ktoś z  Państwa chciałby ustnie zadać może jakieś pytanie Pani Wójt? Bardzo proszę o zabieranie
głosu w tym punkcie. Nie widzę. W takim razie zamykam punkt piąty porządku obrad.

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

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram punkt szósty- podjęcie uchwały w
sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2022  rok.  Bardzo  proszę  o  zabranie  głosu  Pana  Skarbnika  i
przedstawienie zmian w budżecie.

P.  Józef  Smarzak-  Skarbnik- Więc  jeśli  chodzi  o  proponowane  zmiany  na  dzisiejszej  sesji,  to  są  one
następujące, i tak- dochody proponujemy zwiększyć o kwotę 1 242 016,86 zł. na co się składają dochody w
wysokości 600 000,00 zł związane ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, kwotę 27 000,00 zł.
związane  z  realizowaniem  projektu  czyste  powietrze.  Są  trzy  nowe  kwoty  zwiększające  budżet,  które
Państwo w swoich materiałach nie otrzymaliście, ponieważ one wpłynęły w piątek po południu. Niemniej,
to jednak są kwoty takie można powiedzieć bardzo symboliczne, niewielkie, a mianowicie kwota 3,21 zł.
związana ze środkami z funduszu pomocy -nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz kwota 7,65zł.
związana z wykonywaniem zdjęć również obywatelom Ukrainy, jak również kwota 112,00 zł. związana ze
świadczeniami pieniężnymi w kwocie 40 zł. Następne zwiększenie, to jest kwota 614 894,00 zł i ona jest
związana  z  dodatkami  związanymi   zarówno  z  węglem,jak  i  peletem  czy  drewnem.  To  są  wszystkie
propozycje, które dotyczą dochodów. 



Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to są one następujące i tak w dziale 400 wytwarzanie, zaopatrywanie w
energię  elektryczną,  gaz  i  wodę  proponujemy zwiększenia  o  kwotę  76  000,00  zł.  w  dziale  transport  i
łączności  w  drogach  gminnych  zmniejszenie  o  kwotę  123  000,00  zł  w  gospodarce  mieszkaniowej,
zwiększenie o 7000,00 zł., w administracji publicznej zwiększenie o 40 000,00 zł. W pozostałych zadaniach
w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 600 000,00 zł. to dotyczy właśnie sprzedaży węgla 

Dalej mamy w zadaniach zleconych w administracji publicznej zwiększenie o 10,86 zł. jest to związane ze
środkami z  funduszu pomocy na rzecz  obywateli  Ukrainy,  w pozostałych zadaniach  w zakresie polityki
społecznej  zwiększenie  wydatków  o  kwotę  6156,00zł  Jest  to  związane  z  wypłatami  dodatków
energetycznych.  I  następna  zmiana,  to  jest  zmiana  zakresu  zadania  związanego  z  oczyszczalniami  jak
również wodociągami, plus inwestycji jednorocznych zwiększamy, przenosimy na inwestycje dłuższe jest
kwota 100 000,00 zł zwiększenie i zmniejszenie.

Szczegółowo te zmiany zostały  umówione na komisji  budżetowej,  ale  jeśli  są jakieś pytania,  to bardzo
proszę.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Dziękuję  bardzo.  Projekt  uchwały  był
opiniowany przez Komisję ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty. Bardzo Proszę Przewodniczącego Komisji Pana
Marka Waca o opinię.

P.  Marek  Wac-  Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu,  Rolnictwa  i  Oświaty  – Komisja  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy-  Dziękuję  bardzo.  Czy Państwo Radni  mają
jakieś pytania do Projektu uchwały i  zmian w budżecie? Bardzo proszę o zabranie  głosu.  Nie widzę,   
w takim razie zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok? Bardzo proszę o zagłosowanie 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: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Magdalena Figura -Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Witold Henryk Wąsik, 
Sławomir Jan Wiącek, 



Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy-  Czy wszyscy Państwo zagłosowali? Dziękuję
bardzo. Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych, 14 zagłosowało za podjęciem uchwały i stwierdzam, że
uchwała została podjęta. Zamykam punkt szósty porządku obrad.

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

P.  Magdalena Figura-Wrona – Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram kolejny punkt porządku obrad.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I również poproszę
Pana Skarbnika o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały.

P. Józef Smarzak- Skarbnik- Jeśli chodzi o proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, to są
do prognozy wprowadzone wszystkie przed chwilą omawiane i wprowadzone w ramach zmian w budżecie
gminy. Jednak jeśli by były jakieś pytania, to bardzo proszę.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję bardzo. Projekt uchwały podobno jak
poprzedniej był opiniowany przez Komisję ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty. Również proszę o zabranie
głosu Przewodniczącego Komisji Pana Marka Waca i o opinię.

P.  Marek  Wac-  Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu,  Rolnictwa  i  Oświaty  – Komisja  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję. W takim razie bardzo proszę  o
zagłosowanie.  Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  podjęciem  uchwały zmieniającej  uchwałę  w  sprawie
wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę o zagłosowanie  Kto jest za?   Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymuje? Bardzo proszę.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Magdalena Figura- Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Witold Henryk Wąsik, 



Sławomir Jan Wiącek, 
Monika Wrona, Piotr 
Józef Zając
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Dziękuję  bardzo.  Stwierdzam,  że  na  14
obecnych  Radnych,  14  zagłosowało  za  podjęciem  uchwały.  Stwierdzam,  że  uchwała  została  podjęta.
Zamykam ten punkt.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

P.  Magdalena Figura-Wrona -  Przewodnicząca  Rady Gminy- Otwieram kolejny punkt  porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.  Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Sekretarz.

P.Renata  Trała-  Sekretarz-   Proszę  Państwa  przez  pocztę  elektroniczną  na  adres  urzędowy  wpłynęła
petycja Pana Patryka Króla dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Po analizie stwierdzamy, że
petycja  spełnia  wymagania  formalne,  jednakże  została  wniesiona  przez  podmiot,  który  nie  jest
uwzględniony  w  ustawie  o  samorządzie  gminnym  jako  ten,  który  mógłby  wnioskować  o  powołanie
Młodzieżowej  Rady Gminy,  gdyż ustawa zastrzega tą kompetencję dla Radnych,  Wójta oraz  organizacji
zajmujących  się  problematyką  młodzieżową.  Dlatego  naszym  zdaniem  ta  petycja  nie  zasługuje  na
uwzględnienie.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Dziękuję  bardzo.  Projekt  uchwały  był
opiniowany przez Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę o zabranie głosu i przedstawienie
opinii Przewodniczącego Komisji Pana Mateusza Wawrzyckiego.

P. Mateusz Wawrzycki- Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji – Komisja uznała, że petycja
wniesiona  przez  pana  Patryka  Króla  dotycząca  powołania  Młodzieżowej  Rady  Gminy  powinna  zostać
uznana za bezzasadna.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę W takim razie bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa
Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  i uznania jej za bezzasadną? Bardzo
proszę o zagłosowanie. Kto jest za ? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Wyniki głosowania
ZA: 14, 
PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Magdalena Figura -Wrona, 
Marcin Flor, 



Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Witold Henryk Wąsik,
Sławomir Jan Wiącek, 
Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych, 14 
zagłosowało za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji i uznaniem jej za bezzasadną. 
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam ten punkt.

9. Wolne wnioski.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram punkt dziewiąty porządku obrad -
wolne  wnioski.  Szanowni  Państwo,  w  programie  eSesja  oraz  mailowo  otrzymaliście  Państwo  analizę
oświadczeń majątkowych przeprowadzoną w październiku tego roku i czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania
lub uwagi w przedmiotowej kwestii? Bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie dziękuję. Czy może ktoś z
Państwa chciałby zabrać głos w innym temacie wolnych wniosków? Bardzo proszę. Słyszałam, że wywiązały
się jakieś dyskusje, być może chcielibyście Państwo poruszyć jakiś temat. Nie widzę, w takim razie zamykam
punkt dziewiąty -wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy  - Otwieram punkt dziesiąty porządku obrad-
zamknięcie sesji. Stwierdzam, że porządek obrad trzydziestej czwartej Sesji Rady Gminy  został wyczerpany.
Zamykam obrady XXXIV sesji. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszych obradach.

                                                                 

Przygotował(a): Karolina Foc


