
Rada Gminy Rybczewice

Protokół nr XXXV/2022

XXXV Sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 25 listopada 2022 r.

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

Obrady rozpoczęto 25 listopada 2022 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:58 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  XXXV  Sesję  Rady  Gminy
Rybczewice. Witam bardzo serdecznie Panią Wójt, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, witam serdecznie
Państwa Radnych, Państwa obsługujących nasze dzisiejsze obrady.  Witam bardzo serdecznie Państwa
Sołtysów,  wszystkich  Mieszkańców  naszej  Gminy  i  Gości  obserwujących  nasze  dzisiejsze  obrady.
Informuję, że zgodnie z systemem elektronicznym oraz listą obecności na sesji potwierdziło swój udział
14 Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Zamykam punkt pierwszy
porządku obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy  - Otwieram punkt drugi porządku obrad-
przyjęcie  proponowanego  porządku obrad.  Porządek  otrzymaliście  Państwo wraz  z  zaproszeniami  w



systemie eSesja i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Rybczewice.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie Gminy Rybczewice na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i 
Oświaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

P. Magdalena Figura-Wrona – Przewodnicząca Rady Gminy- Czy Ktoś z Państwa obecnych na sesji ma
jakieś propozycje co do zmiany porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie bardzo proszę
o zagłosowanie Państwa Radnych. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 14, 
PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
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  Radnych,  
14 zagłosowało za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Zamykam punkt 2.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

P. Magdalena Figura-Wrona – Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram punkt trzeci porządku obrad.
Przyjęcie  protokołu  z  XXXIV  sesji  Rady  Gminy  Rybczewice.  Protokół  też  otrzymaliście  Państwo  w
programie eSesja, on też jest dostępny tutaj w Urzędzie. Czy Ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi do
protokołu z poprzedniej sesji? Bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z trzydziestej czwartej sesji? 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
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 protokołu z  trzydziestej  czwartej  sesji.  Stwierdzam,  że protokół  został
przyjęty. Zamykam punkt trzeci porządku obrad.



4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy –  Otwieram punkt czwarty- sprawozdanie
Wójta z działalności Gminy i bardzo proszę o zabranie głosu Panią Wójt.

P.  Elżbieta  Masicz-  Wójt  Gminy-   Dziękuję  bardzo,  witam  wszystkich  bardzo  serdecznie  zarówno
Państwa zgromadzonych na sali jak i przed monitorami. 

Szanowni Państwo czym zajmowaliśmy się od ostatniej sesji, czyli od 7 listopada? Zakończyliśmy prace
związane z budową przydomowych oczyszczalni  ścieków. Na chwilę obecną trwają prace związane z
wymianą lamp oświetleniowych przy  drogach  zarówno wojewódzkiej  jak  i  gminnych i  powiatowych.
Trwają prace przy budowie drogi gminnej w Częstoborowicach. Tam już wszedł wykonawca PRD Zamość,
wytyczone  są przebieg  tego pasa  drogowego i  trwają  prace ziemne.  Tak  jak  wcześniej  ustaliliśmy z
wykonawcą, wybrana stamtąd ziemia z tym tłuczniem, który był nawożony, bo zacznijmy od tego, że
prace rozpoczęły się zaraz po tych za płytami, które tam są wyłożone i tam wybierana jest ta ziemia.
Będzie  takimi  etapami  ta  droga  robiona  i  wybrana  ziemia  z  tym  tłuczniem,  który  był  wcześniej
nawieziony, wożona jest pod las, tam będziemy utwardzać i tam też będziemy chcieli wykorzystać te
płyty, które będą też z tej drogi zdejmowane, tak żeby połączyć ten nowy asfalt z drogą na Chodyłówce.

Inne  działania  -  10  i  11  listopada  odbyły  się  uroczystości  związane  z  104  rocznicą  odzyskania
niepodległości  i  tak  -10  listopada  odbyły  się  uroczystości  na  skwerze-  wciągnięcie  flagi  na  maszt
niepodległości, udział uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z częścią artystyczną, oczywiście udział
wszystkich jednostek z terenu naszej gminy ze sztandarami i nie tylko te jednostki, które miały sztandary
ale  i  ci  strażacy,  którzy  zadeklarowali  i  chcieli  wziąć  udział  w  tej  uroczystości  też  przybyli  na  nią. 
Następnie 11 listopada odbyły się uroczyste msze za ojczyznę w obydwu kościołach parafialnych, czyli w
Wygnanowicach  i  w  Częstoborowicach.  Po  uroczystości  kościelnej  w  Częstoborowicach  odbyło  się
uroczyste zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej, czyli przy pomnikach na cmentarzu i przy
kościele przy dzwonnicy. 

Jeżeli chodzi o dalsze działania w tym okresie, to w dalszym ciągu trwają prace nad dopłatami do źródeł
ciepła.  Za chwilę te nabory się  zakończą,  a również przyjmujemy wnioski  mieszkańców o możliwość
zakupu węgla po preferencyjnych cenach.  Tutaj  tak jak też  Państwo się orientują została podpisana
umowa z kopalnią węgla kamiennego w Bogdance, bo Bogdanka jest wyznaczona jako dostawca tego
paliwa energetycznego na teren naszej Gminy. Oczywiście my musimy to przywieźć swoim transportem.
Tutaj też mamy podpisaną umowę z firmą, która to będzie przywoziła.  Natomiast punkty sprzedaży, to
też o tym Państwa informowałam, ale jeszcze raz przypomnę, że to jest Gmina Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska w Rybczewicach i Pan Jerzy Kowalczyk na Podizdebnie. Tutaj  jest podział sołectwami, tak żeby
każdy kto w zależności od usytuowania sołectwa żeby miał bliżej mieszkaniec żeby ten węgiel odebrać.
Jeżeli chodzi o transport z miejsca gdzie będzie odbierał, to już jest po stronie mieszkańca, czyli albo
sobie Państwo przyjeżdżają i zabierają własnym transportem, ewentualnie mogą prosić oczywiście już
wtedy za dodatkową opłatą żeby transportem czy Gmina Spółdzielnia czy pan Kowalczyk zawiózł im do
domu. Jeżeli chodzi o wartość jednej tony węgla, to u nas wynegocjowaliśmy z obydwoma dostawcami
kwotę 1 900,00 zł. za tonę.

Jeżeli chodzi o kolejne działania, to tak jak też Państwo się orientują w dalszym ciągu na terenie naszej
Gminy przebywają obywatele z Ukrainy i tutaj ta pomoc w dalszym ciągu jest nim udzielana. W dalszym
ciągu też prowadzimy pracę nad dokumentacją związaną z budową nowej linii wodociągowej, która nam
po prostu przez budowę, której unikniemy jakichś awarii i co za tym idzie kosztów. 

14 listopada w Izdebnie odbyło się ,były planowane wybory Sołtysa. Nasza Pani Sołtys jest tutaj z nami.
Podjęła  decyzję  że  będzie  na  rzecz  swoich  mieszkańców  jeszcze  pracować  -  za  co  jej  serdecznie
dziękujemy i myślę, że do końca kadencji będzie z nami, tak samo jak nasz Pan Tadeusz, ale on nie dostał
dyspensy i musi być z nami. Bez niego to by nie było tak fajnie, Panie Tadziu.  Także wszyscy Sołtysi są
równie ważni, tak samo jak wszyscy Radni i myślę, że tym samym teamem jak rozpoczęliśmy tą kadencję,



to ją zakończymy. Co prawda była mała zmiana, ale to nie była zmiana taka, że kogoś straciliśmy, bo
mam na myśli tutaj pana Bogdana, który zrezygnował, ale to z innych przyczyn z funkcji Radnego, ale w
dalszym ciągu jest z nami jako Sołtys, a zyskaliśmy sympatyczną Panią Radną i myślę że w tym właśnie
składzie będziemy do końca tej kadencji pracować. Także dziękuję wszystkim za to, za tą decyzję, za tych
którzy wytrwale są i razem pracujemy dla dobra naszych mieszkańców.

Szanowni Państwo, 17 listopada, ponieważ jednostką podległą pod nas jest szkoła także kilka informacji
jeżeli chodzi o szkołę. Także 10 listopada były takie uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości i
była to piękna akademia przygotowana przez Zespół Szkół na terenie szkoły. Oprócz tego tak jak już
wspomniałam  była  druga  równie  pięknie  przygotowana  akademia,  która  się  odbyła  na  skwerze.
Natomiast  17 listopada odbyło się  pasowanie  na przedszkolaka i  starszaka-  to jest  przyszłość  naszej
Gminy, ci najmłodsi obywatele. A przedwczoraj, w środę w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyła się
taka pierwsza edycja projektu, który jest realizowany pod patronatem Ministra Edukacji. Jest to projekt
pod nazwą „Otwórz oczy”- promujący dialog międzypokoleniowy. Na czym polega ten projekt? Jest to
projekt przygotowany przez pana Józefa Brodę tak zwany częściej znany jako Joszko Broda. Tego typu
działania prowadziła szkoła w Stryjnie wtedy, kiedy jeszcze byłam dyrektorem tejże szkoły. Był bardzo
ciekawym  projektem.  Dzieci  bardzo  chętnie  uczestniczyły  w  warsztatach  Tutaj  też  odbyły  się  takie
pierwsze warsztaty, a teraz dzieci mają takie zadania do wykonania i zamknięcie tego projektu będzie
niebawem, ponieważ jest  to przed świętami musi  się  ten projekt zakończyć.  Nasza  szkoła była taką
szkołą pierwszą, która przystąpiła do tego projektu a wynika to z tego, że z Panem Józefem Brodą mamy
bardzo dobry kontakt i tutaj do nas skierował pierwsze kroki, zadzwonił do mnie i zdecydowaliśmy, że
taki projekt będzie u nas w szkole realizowany. 

Jeżeli chodzi o projekty, to również dzisiaj odbyło się takie spotkanie szkoleniowe w ramach projektu
„Czyste powietrze”, z którego mogą korzystać mieszkańcy naszej gminy i nie tylko, bo to jest projekt
skierowany  do  większego  grona  odbiorców.  Niemniej  jednak,  to  szkolenie  było  skierowane  dla
mieszkańców  naszej  gminy.  Tutaj  pracownicy  od  nas-  Pani  Anna  Matuła mogą  pomóc  ludziom  w
uczestnictwie  w  tym  projekcie.  Polega  on  na  pozyskaniu  środków  na  termomodernizację  szeroko
rozumianą, czyli to będzie zarówno jak i wymiana źródeł ciepła jak i docieplenie, ale już o szczegółach, to
kieruje państwa do Pani Ani i zachęcam do udziału w kolejnych szkoleniach, bo na pewno takie będą
miały miejsce. 

Jeszcze chciałam tylko Państwu wspomnieć o kolejnym wydarzeniu, które miało miejsce 8 listopada.
Mianowicie była otwarta wystawa prac mieszkanek DPSu w Wygnanowicach. Ta wystawa mieści się w
naszym dworze w Rybczewicach i zachęcam wszystkich Państwa do obejrzenia tej wystawy. Co prawda
niektórzy -mam na myśli siedzącego naprzeciw mnie Pana Radnego Marka, który był na otwarciu, był na
tej wystawie zachęcam wszystkich Państwa żebyście Państwo zapoznali się z nią. Naprawdę są bardzo
ciekawe prace. Myślę, że nasz dwór, które takie były zresztą założenia projektu ma być takim centrum
kulturalno-oświatowym i żebyśmy w jak najszerszy sposób wykorzystywali na różnego rodzaju działania
kulturalno-oświatowe. W tymże obiekcie mieści się gabinet Pani psycholog i terapeuty, także mogą też
mieszkańcy  z tych usług skorzystać. Zachęcam wszystkich Państwa i dziękuję bardzo za uwagę.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy – Dziękuję serdecznie Pani Wójt. Czy Ktoś z
Państwa Radnych ma pytania do Pani Wójt w odniesieniu do prezentowanego sprawozdania? Proszę
bardzo, zachęcam. Nie widzę, w takim razie zamykam ten punkt.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy - Otwieram punkt piąty porządku obrad–
interpelacje i zapytania Radnych. Z tego co wiem nie wpłynęły pisemnie żadne zapytania ani interpelacje
do Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa Radnych ma zapytanie osobiste do Pani Wójt? Bardzo proszę



Pan Radny Marcin Flor.

P. Marcin Flor – Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Proszę Pani Wójt do mnie dochodzą takie słuchy od 
mieszkańców, że dzieci z klubu Victoria mają grać na sali gimnastycznej przy świetle dziennym, bo Gmina
nie ma pieniążków na oświetlenie. 

A druga sprawa to zamknięcie szkoły i  nauczanie zdalne, bo ponieważ gmina nie ma pieniążków na
ogrzewanie. No nie wiem ile w tym jest prawdy no ale muszę się zapytać.

P.  Elżbieta  Masicz-  Wójt  Gminy-  Pierwsze  słyszę  tak  jak  wszyscy  tak  samo reaguję.  Jeżeli  chodzi  o
wynajem sali, to tutaj dzisiaj nawet rozmawiałam i z przedstawicielami z kierownictwem klubu Victoria i
z rodzicami, no i tutaj nie ma, ja nie widzę żadnego problemu żeby dzieci nie korzystały. Natomiast jeżeli
chodzi o koszty, no to wiadomo. Gmina niestety ma taki budżet jaki ma. Koszty wiemy też tak jak w
gospodarstwie domowym, tak i w gospodarstwie jakim jest Gmina też są ograniczone i dlatego my nie
mówimy, że ma powiedzmy nie korzystać albo korzystać tylko chcemy żeby to było w sposób rozsądny
rozwiązane,  ponieważ  my wszyscy mamy z  tyłu  głowy coś takiego żeby patrzeć na takie  racjonalne
wydatkowanie środków. Natomiast jeżeli chodzi o zamykanie i zdalne nauczanie, to też jest mi to daleko
idące  widzę  jakieś  przesłanie  ze  strony  Pana  Radnego,  bo  na  ten  temat  nawet  nie  rozmawialiśmy.
Dziękuję.

P. Marcin Flor – Wiceprzewodniczący Rady Gminy -   To bardzo dobrze, że szkoła będzie otwarta, to
będzie pasować rodzicom, tylko ja bym chciał na przykład coś takiego zaproponować, że skoro na jakieś
oszczędności należałoby mieć na przykład z prądem, no to należałoby wyłączyć oświetlenie na skwerku.
Wtedy byłoby więcej pieniążków na przykład na prąd dla szkoły. 

P. Elżbieta Masicz- Wójt Gminy-  Oświetlenie na skwerku jest oświetlenie ledowym, ono nie generuje
kosztów, poza tym oświetlenie musi być, bo jest to warunek projektu. Musi być zabezpieczony teren i
jest on też ubezpieczony i musi być monitorowany. To są takie zalecenia, które są po prostu oczywiste.

P. Marcin Flor – Wiceprzewodniczący Rady Gminy - No dobrze, to dziękuję Pani Wójt.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy-  Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa
Radnych ma jeszcze jakieś zapytania? Pan Radny Witold Wąsik. Bardzo proszę.

P. Witold Wąsik-Radny-  Pani  Wójt  chodzi  o szkołę.  Z tego co wiem, to pojawił  się rządowy projekt
rewitalizacji  zabytków i  teraz  ciężko z  tym.  Pytanie-  czy  Gmina przystąpi  do rejestru tego Pałacu w
Stryjnie ? A może już się zarejestrowany? Jak to będzie wyglądać w perspektywie?

P. Elżbieta Masicz- Wójt Gminy-  Ten obiekt jest Proszę Pana co najmniej od 40 lat w ścisłym rejestrze
zabytków. Jeżeli  chodzi myślę, że zarówno jeden jak i drugi pałac, bo i  w jednym i w drugim pałacu
mieściły się  szkoły.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o pałac w Rybczewicach,  to od niedawna jest  w ścisłym
rejestrze. Natomiast jeżeli  chodzi o Stryjnę, to odkąd pamiętam pierwszy remont, który był w latach
90tych  były  te  przymiarki,  pierwsze  dokumentacje,  to  już  wtedy  był  w  ścisłym rejestrze  zabytków.
Jeszcze ja jako dyrektor pisałam plan ochrony zabytku, ale to dziwi mnie że Pan Radny nie wiedział, ale
już od tej chwili będzie wiedział.

P. Witold Wąsik-Radny- Ale to Pani Wójt chodzi o to że w rejestrze gminnych zabytków, bo to to wiem.



P. Elżbieta Masicz- Wójt Gminy - Jest rejestr gminnych zabytków, ale tak jak są ustawy i rozporządzenia
dalej  idące  jeżeli  coś  jest  w  ścisłym rejestrze  zabytków,  no  to  podlega  pod  wyższe  ustawy,  nawet
gdybyśmy go chcieli, że tak powiem nie wpisać, albo nie utworzyć takowego rejestru jak gminny -chociaż
jest gminny rejestr, to on automatycznie jest obiektem zabytkowym. 

P. Witold Wąsik-Radny-  No i o to mi chodziło. Dziękuję.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy-  Dziękuję  bardzo.  Czy  Ktoś  z  Państwa
Radnych ma jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Zamykam ten punkt.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2023 rok.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram punkt szósty porządku obrad-
podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2023 rok.

Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę i zachęcam Państwa do dyskusji w punkcie wolne wnioski, a
jeżeli  to jest  temat,  który chcecie Państwo poruszać,  Jeżeli  to jest  kwestia podatków zaraz Państwu
oddam głos. W tej chwili bardzo proszę o uwagę, głos oddaje i bardzo proszę o zabranie głosu Pana
Skarbnika.

P.  Józef  Smarzak-  Skarbnik  -  A  więc  jeśli  chodzi  o  ceny  żyta  opublikowano komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku odnośnie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów, co jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, to ta cena
GUS-owska, to jest 74,05zł. za jedną decytonę. Propozycja jest obniżenia tej kwoty do 60,00 zł za jedną
decytonę.. Dziękuję bardzo.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany
przez Komisję do spraw Budżetu Rolnictwa i Oświaty i bardzo proszę o zabranie głosu Przewodniczącego
Komisji Pana Marka Waca i opinię.

P.  Marek  Wac-  Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu,  Rolnictwa  i  Oświaty  –  Komisja  negatywnie
podeszła do zaplanowanego projektu uchwały i stawki 60,00 zł. i zaproponowała stawkę 54,00 zł. za
kwintal żyta. Dziękuję.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu.
Czy są jakieś inne propozycje? Bardzo proszę Państwa Radnych. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana
Wiceprzewodniczącego Piotra Zająca.

P. Piotr Zając- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Chciałbym zgłosić poprawkę do uchwały Rady Gminy
o podatku rolnym, by kwota podatku rolnego została ustalona w kwocie 50,00 zł za kwintal. 

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy-  Dziękuję  bardzo,  otwieram  dyskusję.
Bardzo proszę w takim razie o przygotowanie głosowania poprawki. Przypomnę, że będziemy głosować



poprawkę Pana Wiceprzewodniczącego Piotra Zająca o obniżeniu kwoty z bazowej 74,05 zł. do kwoty
50,00 zł. za decytonę.

Szanowni  Państwo, bardzo proszę o zagłosowanie w sprawie poprawki dotyczącej obniżenia średniej
ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  do  obliczenia  podatku  rolnego  na  2023  rok  na  kwotę  50,00  zł.  za
decytonę. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o zagłosowanie. 

Głosowano w sprawie:

Wniosek nr 1- w sprawie obniżenia ceny średniej skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2023 r. na kwotę 50 zł za decytonę. 
Wyniki głosowania
ZA: 9, 
PRZECIW: 4, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Magdalena Figura -Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Witold Henryk Wąsik, 
Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając
PRZECIW (4)
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Sławomir Jan Wiącek
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Czy  wszyscy  Państwo  zagłosowali?
Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych podczas dzisiejszej sesji  dziewięciu Radnych zagłosowało za
przyjęciem wniosku, czterech było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że poprawka
została przyjęta.  Teraz bardzo proszę o zagłosowanie uchwały z uwzględnioną zmianą. Bardzo proszę
Państwa  Radnych.  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok z kwotą 50,00 zł. za decytonę? Bardzo proszę
o zagłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2023 rok.



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

Wyniki imienne:
ZA (12)
Magdalena Figura- Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Witold Henryk Wąsik, 
Sławomir Jan Wiącek, 
Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając
PRZECIW (2)
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy – Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych
12  zagłosowało  za,  dwóch  Radnych  było  przeciwnych.  Stwierdzam,  że  uchwała  została  podjęta.
Zamykam punkt 6 porządku obrad.

7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na 2023 rok.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy  - Otwieram  punkt  siódmy  -  podjęcie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Rybczewice na 2023 rok i bardzo proszę Pana Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały.

P. Józef Smarzak- Skarbnik - Jeśli chodzi o propozycję dotyczące podatku od nieruchomości na rok 2023
są  one  następujące  -  i  tak  jeśli  chodzi  o  grunty,  to  grunty  związane  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania -propozycja jest 0,93 zł., natomiast maksymalna
stawka to jest 1,16 zł. od 1 m2 powierzchni.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi -proponowana stawka to jest
4,63 zł. przy maksymalnej 5,79 zł. od jednego hektara powierzchni.

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego-
propozycja jest 0,49 zł przy maksymalnej 0,61 zł. od 1 m2 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji proponowana jest 3,05 zł. przy maksymalnej 3,81
zł. od 1 m2 powierzchni. 



Jeżeli chodzi o budynki, to propozycje są następujące i tak budynki mieszkalne propozycja jest 0,80 zł.
przy maksymalnej 1,00 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej, następnie budynki związane z prowadzeniem
działalności  gospodarczej  oraz  budynki  mieszkalne  lub ich  części  zajęte  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej  propozycja jest  23,02 zł.  przy  maksymalnej  28,78 zł.  od jednego metra kwadratowego
powierzchni.

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym propozycja jest 10,78 zł. przy maksymalnej stawce 13,47 zł. od jednego metra kwadratowego
powierzchni  i  budynki  związane  z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych  propozycja  jest  4,70  zł.  przy
maksymalnej 5,87zł. od jednego metra kwadratowego powierzchni.

Budynki pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
propozycja jest 7,77 zł. przy maksymalnej 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej i jeszcze są budowle i tu
propozycja jest 2% wartości. Dziękuję bardzo.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy-  Dziękuję serdecznie, projekt uchwały był
również opiniowany przez Komisję do spraw Budżetu, Rolnictwa i Oświaty i bardzo proszę Pana Marka
Waca Przewodniczącego Komisji o opinię.

P.  Marek  Wac-  Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu,  Rolnictwa  i  Oświaty  – Komisja  pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały przy dwóch głosach wstrzymujących, dziękuję.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają
jakieś pytania do prezentowanego projektu uchwały? Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nikt się nie
zgłasza, w takim razie zamykam dyskusję i bardzo proszę o zagłosowanie Kto z Państwa Radnych jest za
podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Rybczewice na 2023 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo
proszę o zagłosowanie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie Gminy Rybczewice na 2023 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 10, 
PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Magdalena Figura- Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Sławomir Jan Wiącek, 
Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając



WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Dominik Janusz Mańka, 
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Józef Grzegorz Szymaniak, 
Witold Henryk Wąsik
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy – Czy wszyscy Państwo Radni zagłosowali?
Stwierdzam, że na 14  Radnych 10 zagłosowało za, 4 Radnych wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała
została podjęta. Zamykam punkt siódmy porządku obrad.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na 2023 rok.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram punkt ósmy -podjęcie uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
Gminy Rybczewice na 2023 rok. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Skarbnika.

P. Józef Smarzak- Skarbnik – Jeśli chodzi o propozycje dotyczące podatku od środków transportowych
na  rok  2023,  to  są  one  następujące  -  i  tak  jeśli  chodzi  o  samochody  ciężarowe,  to  są  takie  dla
samochodów powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, to jest 820,00 zł. przy maksymalnej 1020,16 zł. 

Dla  samochodów powyżej  5,5  tony  do 9  ton  włącznie  1360,00  zł.  przy  maksymalnej  1  701,84  zł.  i
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton jest 1630,00 zł przy maksymalnej 2042,19zł. 

Natomiast dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton stawki są
określone w załączniku nr  1.  Jak Państwo widzą tam jest  sporo tych stawek, bo to w zależności  od
tonażu, w zależności od sposobu zawieszenia, od liczby osi są podane na czarno proponowane stawki, a
na czerwono stawki maksymalne. 

Natomiast jeśli chodzi o ciągniki siodłowe, to są propozycje następujące od 3,5 tony poniżej 12 ton, to
jest 1910,00 zł przy maksymalnej 2382,52 zł., dla ciągników siodłowych o większych od dopuszczalnej
masie  większy  niż  12  ton  są  te  propozycje  w załączniku  nr  2  jeśli  chodzi  o  przyczepy  i  naczepy  są
następujące i tak od 7 ton i poniżej 12 ton to jest 1630,00 zł. przy maksymalnej 2042,19 zł. za wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzonych przez podatnika podatku rolnego. 

Natomiast przyczepy i naczepy o całkowitej masie wyższej niż 12 ton są przedstawione w załączniku nr 3.
Jeśli chodzi o autobusy to stawki są następujące i tu przy liczbie mniejszej niż 22 miejsca to jest 1930,00
zł., przy maksymalnej 2411, 44 zł. Natomiast przy równej lub większy niż 22 miejsca, to jest 2440,00 zł
przy maksymalnej 3048,71 zł. Dziękuję bardzo. 

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Dziękuję  bardzo,  projekt  również  był
opiniowany przez Komisję do spraw Rolnictwa, Oświaty i Budżetu i  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
może jakieś pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę o zabieranie głosu. Nie widzę, w takim razie
bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice
na 2023 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na 2023 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 13, 
PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Magdalena Figura -Wrona, 
Marcin Flor, 
Aleksandra Jarymek, 
Dominik Janusz Mańka, 
Lech Stanisław Miściur, 
Anna Suszek, 
Małgorzata Stanisława Suszek, 
Marek Bogusław Wac, 
Mateusz Piotr Wawrzycki, 
Witold Henryk Wąsik, 
Sławomir Jan Wiącek, 
Monika Wrona, 
Piotr Józef Zając
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Józef Grzegorz Szymaniak
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy - Stwierdzam że na 14 obecnych Radnych,
13 zagłosowało za, jedna osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta, Zamykam ten
punkt.

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

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy-  Otwieram  punkt  dziewiąty  porządku
obrad- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy na 2022 rok. Bardzo proszę o zabranie
głosu Pana Skarbnika.

P. Józef Smarzak- Skarbnik- Jeżeli chodzi o proponowane zmiany, to są one następujące, z tym że w
międzyczasie już po posiedzeniu komisji  budżetowej wpłynęły jeszcze dwie decyzje.  Jedna dotycząca
dodatku węglowego na kwotę 51 000,00zł., a druga -środki z funduszu pomocy na świadczenia rodzinne



dla obywateli z Ukrainy 797,00zł. 

Jeśli  chodzi  o  dochody,  to  proponowane  jest  zwiększenie  w  dziale  400  z  tytułu  odsetek  od
nieterminowych wpłat o 400,00zł. 

W  dziale  700-  gospodarka  mieszkaniowa  dochody  z  tytułu  najmu  i  dzierżawy  mienia  komunalnego
proponowany  jest  wzrost  o  4  250,00zł.,  w  administracji  publicznej  również  z  tytułu  dzierżawy
pomieszczeń wzrost  o  900,00zł.,  odsetki  od kar  umownych proponowany wzrost  od 1  672,00zł.  jak
również wpływy z samych kar umownych o zwiększenie o 17 738,00zł. 

W  dziale  756   jest  to  dział  dotyczący  podatków  proponowane  są  następujące  zwiększenia  i  tak  w
podatku od nieruchomości  osób prawnych o 2 000,00zł.,  wpływy z podatku od nieruchomości  osób
fizycznych o 14 900,00zł.,  z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych o 500,00zł.,  z tytułu podatku od
środków transportowych o 17 400,00zł., z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 27 200,00zł.,
z  tytułu  opłaty  za  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  o  3  472,00  złote,  w  oświacie  i
wychowaniu  zwiększenie wpływów z tytułu dodatku energetycznego 24 700 ,00zł. 

W dziale 855- rodzina z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrost dochodów o 3 700,00 złotych, w dziale
900 -gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi o kwotę 31 800,00zł. jak również wzrost z tytułu opłaty za pomoc techniczną w kwocie 
2 000,00zł.  to dotyczy projektu czyste powietrze i również w tym dziale jest zwiększenie dochodów z
tytułu  kosztów  upomnienia  o  kwotę  540,00zł.,  to  dotyczy  odpadów.  Dalej  mamy  dotację,  i  tak  z
funduszu  pomocy  oświatowe-  dodatkowe  zadania  oświatowe  dla  uczniów  będących  obywatelami
Ukrainy jest wzrost o 7504,00zł. Następnie zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na zasiłki
pomoc  w  naturze  to  jest  w  Pomocy  Społecznej,  następnie  zwiększenie  mamy  również  to  dotyczy
obywateli  Ukrainy  i  wypłaty  przedsiębiorcom,  którzy  goszczą  u  siebie  obywateli  Ukrainy,  to  jest
zwiększenie o 21 000, 00zł.

Dalej  mamy zwiększenie,  to  jest  to  nowe zwiększenie  z  funduszu  pomocy na  świadczenia  rodzinne
797,000zł. Następnie mamy w dziale 853 zwiększenia o kwotę 345 400,00zł. i to dotyczy  19 000,00 zł.
dotyczy  obywateli  Ukrainy  natomiast  326  400,00zł.  dotyczy  dodatków  energetycznych.  Dodatek
węglowy  to  jest  51  000,00zł.,  to  które  mówiłem  doszło  dodatkowo,  dodatek  energetyczny,  czyli
dotyczący pelletu, drewna 224 400,00zł. i dla podmiotów wrażliwych 51 000,00zł.

Jeśli  chodzi  o  wydatki,  to  propozycje  są  następujące  i  tak  w dziale  700  gospodarka  mieszkaniowa-
zmniejszenie  wydatków  o  120  000,00zł.  W  dziale  750  administracja  publiczna  -  zwiększenie  o  
281  000,00zł.  i  zmniejszenie  o  45  000,00zł.  W  dziale  754  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona
przeciwpożarowa  -   tu  jest  i  zwiększenie  i  zmniejszenie  o  50  000,00zł.,  następny  dział  oświata  i
wychowanie tu mamy zwiększenie o 32 204,00zł., następny ochrona zdrowia 851 tu jest zwiększenie o 
3 472,00zł. W pomocy społecznej mamy zmniejszenie o 5 000,00zł., w dziale 853 - pozostałe zadania z
zakresu  polityki  społecznej,  to  jest  zwiększenie  o  21  000,00zł.,  w  dziale  855  -  rodzina  tu  mamy
zwiększenie  831,00zł.  i  zmniejszenie  o  34,00zł.  W  dziale  900-  gospodarka  komunalna  ochrona
środowiska  mamy  zwiększenie  o  9  000,00zł.  W  zadaniach  zleconych  zwiększenie  wydatków  o  345
400,00zł. to wszystko jest w dziale 853 -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jeśli są jakieś
pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.

P. Magdalena Figura-Wrona -  Przewodnicząca  Rady Gminy -  Dziękuję bardzo.  Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję do spraw Budżetu, Rolnictwa i Oświaty i  również proszę o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Pana Marka Waca i 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?  Bardzo  proszę.  Nie  widzę,  w  takim  razie  bardzo  proszę  o
zagłosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na
2022 rok? 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: 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-  Pan Radny Wąsik  zagłosował? Dziękuję
bardzo. Stwierdzam, że na 14 obecnych Radnych, 14 zagłosowało za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że
uchwała została podjęta. Zamykam punkt dziewiąty porządku obrad.

 

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

P.  Magdalena Figura-Wrona – Przewodnicząca  Rady Gminy- Otwieram punkt 10-  podjęcie uchwały
zmieniającej  uchwałę  w sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej.  Bardzo  proszę  Pana  Skarbnika  o
przedstawienie projektu uchwały. 

P. Józef Smarzak- Skarbnik- Jeśli chodzi o propozycje zmian wieloletniej prognozy finansowej, to przed
chwilą przyjęte zmiany w budżecie zostają wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję
bardzo. 

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy- Dziękuję  bardzo.  Projekt  uchwały  był



również  opiniowany  przez  Komisję  do  spraw  Rolnictwa,  Oświaty  i  Budżetu  i  bardzo  proszę  Pana
Przewodniczącego 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
chcieliby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie.  Kto z
Państwa Radnych jest  za  podjęciem 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: 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 punkt 10 porządku obrad.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i 
Oświaty.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram punkt 11 -podjęcie uchwały w
sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji do spraw Budżetu, Rolnictwa i Oświaty i bardzo proszę
o zabranie głosu Panią Sekretarz. 



P.  Renata  Trała-  Sekretarz-  Proszę  Państwa  zarówno  ta  uchwała,  która  została  odczytana... 

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Szanowni Państwo, bardzo proszę Państwa
o uwagę, zaraz kończymy i będziecie Państwo mieli głos, możliwość dyskusji w wolnych wnioskach. 

P.  Renata  Trała-  Sekretarz-  A ja  pomimo  mikrofonu  nie  przekrzyczę  Panów.  Tak  jak  wspomniałam
zarówno  ta  uchwała,  która  została  odczytana  przez  Panią  Przewodniczącą  jak  i  kolejna  uchwała  w
sprawie zmiany składu osobowego Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji dotyczy zmiany składu
osobowego w związku z tym, że Pan Radny Bogdan Skorek nie jest  już Radnym, więc proponujemy
zmianę i zastępstwo w osobie nowej Radnej Pani Moniki Wrony. Dziękuję. 

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję Pani Sekretarz. Czy Państwo Radni
chcieliby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie.  Kto z
Państwa Radnych jest  za podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej  Komisji  do
spraw Budżetu, Rolnictwa i Oświaty i powołanie w to miejsce Radnej Pani Moniki Wrony?

Głosowano w sprawie:
Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty.
Wyniki głosowania
ZA: 13, 
PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
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, 
Piotr Józef Zając
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Wrona
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Dziękuję Państwu bardzo. Stwierdzam, że
na 14 obecnych Radnych,  13 zagłosowało  za,  jedna osoba  się  wstrzymała.  Stwierdzam,  że  uchwała
została podjęta i Pani Monika Wrona zasili skład Komisji. Dziękuję serdecznie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Wniosków i 
Petycji.



P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy-  Otwieram  punkt  12  porządku  obrad-
podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  składu  osobowego  stałej  Komisji  do  spraw  Skarg,  Wniosków  i
Petycji.  Tak jak już wspomniała Pani Sekretarz analogicznie głosujemy w kwestii powołania Pani Moniki
Wrony w skład Komisji  do spraw Skarg,  Wniosków i  Petycji.  Bardzo proszę o zagłosowanie  Państwa
Radnych. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? 

Głosowano w sprawie:
Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Petycji i Wniosków. 
Wyniki głosowania
ZA: 13, 
PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
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, 
Piotr Józef Zając
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Wrona
NIEOBECNI (1)
Paweł Andrzej Bochyński

P. Magdalena Figura-Wrona -  Przewodnicząca  Rady Gminy- Dziękuję bardzo,  stwierdzam, że na 14
obecnych Radnych 13 zagłosowało  za,  jedna osoba się  wstrzymała.  Stwierdzam,  że  uchwała została
podjęta. Serdecznie gratuluję i Pani Monika zasili Komisję do spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Zamykam
punkt 12 porządku obrad.

13. Wolne wnioski.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy- Otwieram punkt 13 -wolne wnioski. Oddaję
Państwu głos -Państwu Radnym, Państwu Sołtysom i zapraszam do dyskusji. Bardzo proszę o zabranie
głosu Pana Skarbnika.

P. Józef Smarzak- Skarbnik-  Ja w jednej spawie, o której rozmawialiśmy na komisji budżetowej, dotyczy
to ceny drewna i podatku leśnego. 



P. Marek Wac- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty – To tylko wyjaśnimy kwestie
dlaczego nie podejmowaliśmy tej  uchwały odnośnie tych cen,  gdyż płatnikami podatku tego są lasy
państwowe  u  nas  i  nie  podejmując  uchwały  już  nie  chcieliśmy  tutaj  zamieszania  robić  żeby  to
wprowadzać wchodzi cena maksymalna,  osoby prywatne i tak nie płacą a lasy państwowe płacą.

P. Magdalena Figura-Wrona - Przewodnicząca Rady Gminy – Dziękuję serdecznie za tą informację, za
wyjaśnienie No i oddaję głos Państwu Radnym, Państwu Sołtysom. Nie ma chętnych do dyskusji? W
takim razie zamykam punkt 13 porządku obrad wolne wnioski.

14. Zamknięcie posiedzenia.

P.  Magdalena  Figura-Wrona  -  Przewodnicząca  Rady  Gminy  -  Otwieram  punkt  14  -  zamknięcie
posiedzenia.  Stwierdzam,  że  porządek obrad trzydziestej  piątej  sesji  Rady Gminy został  wyczerpany.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność na posiedzeniu sesji. Dziękuję Państwu też
obsługującym, wszystkim Państwu obecnym, naszym mieszkańcom, gościom obserwującym i zamykam
obrady. Dziękuję ślicznie, do widzenia.

Przygotował(a): Karolina Foc


