
Rada Gminy Rybczewice 

Rada Gminy 

Protokół nr XXIX/2022  

Uzupełnieniem protokołu jest nagranie sesji przechowywane przez odrębny okres 

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

 

                                                   XXIX Sesja w dniu 11 kwietnia 2022  

Obrady rozpoczęto 11 kwietnia 2022 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:02 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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. Bogdan Andrzej Skorek 

8. Anna Suszek 

9. Małgorzata Stanisława Suszek 

10. Józef Grzegorz Szymaniak 

11. Marek Bogusław Wac 

12. Mateusz Piotr Wawrzycki 

13. Witold Henryk Wąsik 

14. Sławomir Jan Wiącek 

15. Piotr Józef Zając 

1. Otwarcie sesji. 

p. Magdalena   Figura -Wrona – przewodnicząca Rady Gminy   otwieram dwudziestą 

dziewiątą   sesję Rady Gminy Rybczewice . Stwierdzam ,że na  15 radnych  obecnych  na 

sesji  jest 14   co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał . Witam  

serdecznie wszystkich  państwa  obecnych na dzisiejszej  sesji ,witam bardzo serdecznie 

państwa radnych  panią Wójt,   panią   Sekretarz , pana Skarbnika , witam bardzo serdecznie 

pracowników obsługujących  naszą  dzisiejszą sesję ,witam bardzo serdecznie wszystkich 

pracowników urzędu gminy   naszych   mieszkańców  oraz gości obserwujących  nasze 

obrady. Szanowni państwo chciałabym się tylko wytłumaczyć i państwa poinformować, że 

moja  dłuższa absencja  na sesjach była spowodowana   problemami zdrowotnymi . 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

p. Magdalena Figura -Wrona przechodzimy do  punkt 2 porządku obrad- przyjęcie  

proponowanego porządku obrad .  Porządek obrad państwo radni otrzymaliście wraz  z 

zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie sesji. Przedstawiam porządek obrad .                                                                                                                                              

1. Otwarcie sesji.                                                                                                                                       



2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.                                                                                              

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Rybczewice.                                                                  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.                                                                                       

5. Interpelacje i zapytania radnych.                                                                                                                

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych ,Behawioralnych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Rybczewice na lata 2022-2023.                                                                                          

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

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

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

10.Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji.   

Czy ktoś  z państw radnych ma jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad  ,nie widzę  

w takim razie bardzo proszę o  przegłosowanie  porządku obrad . Kto z państwa radnych jest  

za przyjęciem porządku , kto jest p 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) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława 

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

Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Lech Stanisław Miściur 

p. Magdalena Figura Wrona – stwierdzam ,że  na 14 obecnych radnych wszyscy byli za 

przyjęciem zaproponowanego porządku obrad. Zamykam ten punkt.                                                                                                          

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do punktu 3 porządku obrad -przyjęcie protokołu z 

XXVIII Sesji Rady Gminy Rybczewice. Protokół został państwu radnym udostępniony na e-

sesji  wraz z materiałami na sesje , z tego co wiem to nie wpłynęły żadne uwagi, żadne  

wnioski  co do zmian do sekretariatu  ani do mnie. Kto z państwa być może ma jakieś uwagi  

co do protokołu bardzo proszę , nie widzę w takim razie proszę o zagłosowanie kto z państwa 

radnych  jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji  , kto jest przeciw, kto się wstrzymuje , 

bardzo proszę .    

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 



ZA (13) 

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

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz 

Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, 

Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Magdalena Figura Wrona 

NIEOBECNI (1) 

Lech Stanisław Miściur 

p. Magdalena  Figura Wrona stwierdzam ,że na 14 obecnych radnych za przyjęciem protokołu 

głosowało 13 radnych 1 osoba się wstrzymała. Zamykam ten punkt.    

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy. 

p. Magdalena Figura Wrona otwieram punkt 4 porządku obrad sprawozdanie Wójta z 

działalności Gminy .Sprawozdanie również otrzymaliście  państwo wraz z materiałami , 

bardzo proszę o zabranie głosu panią Wójt i przedstawienie sprawozdania.                                            

p. Elżbieta  Masicz dziękuje bardzo , witam wszystkich państwa bardzo serdecznie i już 

zdrową nasza panią przewodnicząca  cieszymy się bardzo z pani obecności , witam państwa  

sołtysów którzy są z nami już teraz fizycznie ,chociaż zawsze  byli z nami , oczywiście 

wszystkich mieszkańców  również bardzo  serdecznie którzy oglądają nasza sesje online 

Szanowni państwo czym zajmowaliśmy się w ostatnim czasie , czyli od 16 marca od ostatniej 

sesji. Trwają w tej chwili prace końcowe już takie porządkowe  przy realizacji projektu 

budowy tężni.Za chwilę tężnia będzie uruchomiona i będzie można z niej korzystać 

Oczywiści po odbiorze takim nadzoru budowlanego  bo takie są przepisy . Jakie  będziemy w 

najbliższym czasie realizowali  inwestycje drogowe. Po pierwsze rozpoczęły się wstępnie 

prace mam na myśli tutaj magazynowanie , zwożenie materiałów na budowę drogi  

dojazdowej w miejscowości  Zygmuntów i rozpoczęło się również rozwożenie tłucznia na 

drogi gminne. Tam gdzie  sołtysi i sołectwa zarezerwowały z subwencji tej sołeckiej na zakup 

tłucznia będzie tego tłucznia więcej  natomiast w pozostałych sołectwach że tak  powiem z 

rozdzielnika tylko jeden skład tłucznia , z tego względu ,że mamy takie jakie mamy środki . 

Za  chwile będziecie państwo słyszeli  w wypowiedzi pana skarbnika ,że musimy zwiększyć 

środki na budowę  drogi gminnej która dostała dofinansowanie prawie 5 milionów  w tej 

chwili  koszty są takie jakie są i po przetargach na prawdę są to kosmiczne ceny i niestety  

bardzo często jest tak ,że wykonawcy  wręcz wycofują się ze wcześniej złożonych ofert. A 

więc tak jak powiedziałam rozpoczęło się rozwożenie tłucznia  do dróg gminnych  i dzisiaj 

będą to tylko dwa składy z tego względu że w ubiegłym tygodniu pod koniec tygodnia zaczął 

padać deszcz i jeszcze  wcześniej też mieliśmy  odpady śniegu i  dlatego  było powstrzymane 

to  rozwożenie tego tłucznia .Tak wstępnie umówiłam się z firmą , że dzisiaj będą dwa składy 

tłucznia dla  Stryjno II ,a jak pogoda pozwoli to będziemy dalej kontynuować rozwożenie 

tegoż tłucznia. Jeżeli chodzi o przetargi  został rozstrzygnięty  przetarg na wymianę 

istniejących lamp oświetleniowych  na terenie całej gminy , nie mniej jednak tak jak już 

wspomniałam  wcześniej ceny są zupełnie inne jeszcze kilka miesięcy temu  dlatego też w 

budżecie musimy zabezpieczyć środki ,żeby ten projekt został wykonany. Ogłosiliśmy  drugi 

przetarg na przydomowe oczyszczalnie ścieków i miedzy czasie szanowni państwo 

dostaliśmy dobrą  informację ,że te środki które dostaliśmy z budżetu państwa na budowę 

kanalizacji możemy wykorzystać na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego 

też wczoraj w kościółkach wysłuchać informacje ,mogliście uzyskać w urzędzie zarówno na 

stronie internetowej jak i na fecebooku że w tej chwili  przyjmujemy ankiety jeżeli ktoś 

chciałby  skorzystaj właśnie  z takiej możliwości  dofinansowania na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków to czekamy by aby jak najszybciej te ankiety do nas  wpłynęły bo 



będziemy chcieli jak najszybciej ten projekt realizować , bo wiemy ,że każdy kolejny  dzień  

to wiąże się z podwyżkami  najprawdopodobniej. Mamy tutaj przygotowane dla państwa 

ankiety ,mamy przygotowane informacje jeżeli państwo sołtysi , czy państwo  radni  chcieliby 

te ankiety wziąć i zainteresowanym przekazać to  bardzo prosimy wspólnie nam szybciej 

będziemy mogli   dotrzeć do zainteresowanych i zebrać tą informację . Za chwilę zostanie 

ogłoszony przetarg na budowę drogi w Częstoborowicach  to jest to ten długi odcinek drogi 

ponad 2 kilometry i tutaj właśnie o tym też wspomniałam wcześniej musimy zabezpieczyć tak 

już profilaktycznie większą kwotę żeby przetargu też nie   ciągnąć w nieskończoność  i jak 

najszybciej ten przetarg rozstrzygnąć i dążyć do realizacji tegoż projektu. Pozostałe działania 

jakimi zajmowaliśmy się  w pozostałym mienionym czasie to tak jak państwo zauważyliście  

w coraz większym zakresie działa  już obiekt mam na myśli dwór w Rybczewicach . Tak jak 

już wcześniej mówiłam  zorganizowany tam został klub seniora , KGW Rybczewice ma 

swoja siedzibę  w tym że budynku  i w ostatnim czasie przeniosła się  już w pełni biblioteka 

gminna ,można już z tej biblioteki gminnej w tej nowej siedzibie  korzystać. Również w 

ostatnim czasie odbyło się tak kilka takich warsztatów związanych z rękodziełem . Warsztaty 

były skierowane i do osób starszych i do dzieci. Dzieci ze szkoły bardzo chętnie w tych 

warsztatach uczestniczyły i stąd  była potrzeba zorganizowania   kolejnych grup dla 

zainteresowanych. Jeżeli  chodzi o sam dwór w Rybczewicach   obiekt tak jak mieliście 

państwo możliwość obejrzeć  jest bardzo ładnie i że tak powiem  efektownie wykonany .Efekt 

końcowy jest bardzo, bardzo dobry  stąd potwierdzeniem tego jest zgłoszenie tegoż obiektu 

na  2 konkurs. Pierwszy  konkurs to jest laur konserwatora i tutaj   konserwator zabytków w 

Lublinie właśnie ten obiekt zauważył i wpisał właśnie do tego konkursu , drugi  konkurs to 

jest organizowany przez Narodowy Instytut  Dziedzictwa  i jest to konkurs na  zabytek 

zadbany. Obydwa  te konkursy najprawdopodobniej   było tak powiedziane  w maju będą 

rozstrzygnięcia tych ,że konkursów. W  ostatnim czasie już   przechodzę do innego tematu 

zakończyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach  OSP .Mieliśmy troszkę 

przesunięcia ,było tak ,że przez ostatnie lata nawet takie sprawozdania nie mogły się odbywać 

ze względu na covid .W tej chwili jesteśmy po tych  że spotkaniach ,myślę ,że wszystkie 

jednostki mają bardzo ambitne  plany  i przy wspólnym takim działaniu myślę ,że uda się je 

zrealizować. A tak przy okazji raz jeszcze chciałam strażakom  z jednostek OSP podziękować  

za współpracę przy pomocy uchodźcom. Jeżeli chodzi o uchodźców to tak jak państwo wiecie  

w dalszym ciągu  prowadzimy ta pomoc dla uchodźców , mamy w naszej świetlicy na dole 

dużo artykułów zarówno spożywczych jak i  takich przemysłowych które udostępniamy 

uchodźcom którzy znajdują  się na  terenie naszej gminy , u naszych mieszkańców ,w naszym 

hotelu tutaj  w kadremie i na salach kadremy . Każdy  kto potrzebuje jakiś rzeczy  które 

oczywiście my mamy w swoich zasobach to takie materiały dostaje , ponadto uruchomiliśmy 

też  zgodnie z wytycznymi rządu   tak jak państwo wiecie nadawanie numeru pesel, składanie 

wniosków przez uchodźców na   kwotę na zagospodarowanie , nazywa się to 300 plus dla 

tych ,że uchodźców i ponadto mogą i  mieszkańcy naszej gminy którzy u siebie goszczą 

uchodźców  składać wnioski o refundacje  kosztów pobytu uchodźców w ich  domach , 

ponadto uchodźcy mogą również  składać  wnioski na 500 plus ,czyli dla dzieciaczków. 

Również w urzędzie miny można składać wnioski  jeżeli chodzi  o możliwość dowozu dzieci 

do  szkół .Tutaj są różne formy uczestnictwa dzieci  uchodźców w zajęciach oświatowych . 

Mam tutaj na myśli  ,że  niektóre dzieci  korzystają  z takich zajęć online  w swoich szkołach i 

tutaj istnieje możliwość pozyskania bo wojewoda o tym ,też informował  na spotkaniu ,że są 

firmy które oddają komputery które można  odpowiednio dostosować i dla tych dzieci 

przekazać , jak również oczywiście  są  takie dzieci  które mogą chodzić do szkół  na terenie 

Polski , tak jak w przypadku   naszej gminy jest to zespół szkół ogólnokształcących . 

Rozmawiałam  ostatnio z panem dyrektorem  w ubiegłym tygodniu to ilość takich 

dzieciaczków   było 16 .Sytuacja jest  dynamiczna  i z dnia na dzień się ona zmienia. 



Nawiązując jeszcze do tematu uchodźców to chciałam tylko  poinformować  ,że pewnie 

państwo też słyszeli ,że 20 marca   w komnacie   Króla Jana  Sobieskiego odbył się koncert 

artystki teatru dramatycznego w Czerkasach Pani Olena Laskewica  występowała  i jest  to 

bardzo otwarta osoba  i ten występ trwał  półtorej godziny i minął bardzo szybko i 

zainteresowani z zaciekawieniem mogli że tak powiem w nim uczestniczyć. Szanowni 

państwo tak jak powiedziałam wcześniej o tym projekcie budowy przydomowych 

oczyszczalni tutaj w tym wypadku pilotuje ten projekt  gmina , natomiast jest jeszcze inna 

forma uczestnictwa  w projektach  unijnych a mianowicie projekt czyste powietrze  który jest 

skierowany dla  indywidualnych odbiorców . Indywidualnie składamy  wnioski  u nas w 

urzędzie jest pracownik pani   Ania Matuła która pomaga przy składaniu takowego  

wniosków, ale tu nasza pomoc polega na tym ,że pomagamy w wypełnieniu tego wniosku, 

złożeniu tego wniosku , natomiast jest to   indywidualny  wniosek nazywa się  ten program  

czyste powietrze  , dwa  szkolenia z tego programu odbyły się  . Jeżeli ktoś ma jakieś prawda 

pytania  i chciałby z tego projektu skorzystać zachęcamy do kontaktu z panią Anna Matułą . 

W ramach  tego projektu można wykonać termomodernizacje budynków mieszkalnych ,a 

termomodernizacja to znaczy ocieplenie , wymiana  źródła grzania , fotowoltaika  itd. Co jest 

dokładnie do wzięcia  w tym projekcie to zachęcam do kontaktu z panią Anią.  28 marca tak 

jak państwo zauważyliście wcześniej spuściliśmy wodę z naszego zbiornika , 28 marca odbył 

się odłów bardzo dużej ilości ryb , gdyż było ponad 5 ton .My ogłosiliśmy skierowaliśmy  

takie zapytanie ofertowe do firm które mogłyby odłowić te ryby i zagospodarować .   Na 

dzień dobry to my nie wiedzieliśmy ile tych ryb będzie i trudno byłoby nam sprzedać te 

odłowione ryby .Po takiej rozmowie władz samorządowych zdecydowaliśmy się  na to ,że 

skierujemy takie zapytania , zgłosiła się do nas firma  która postanowiła ,że zajmie się tym 

tematem  .Jest to gospodarstwo rybackie które ma zbiorniki i do których mogli przewiesić te 

ryby. W tej ofercie była podana kwota za odłów  i tutaj firma wyceniła sobie 7 tysięcy za 

odłów ,a za rybę po jej przesortowaniu na poszczególne gatunki dostaliśmy , wyceniono  na 

ponad 40 tysięcy złotych  . Po odjęciu tej kwoty za odłów pozostało nam ponad 30 tysięcy 

złotych i takie były  założenia ,że tą kwotę przeznaczymy na zarybienie zbiornika po 

rewitalizacji zbiornika .W ostatnim  czasie też  w dniach 29 – 30 marca wydawaliśmy 

żywność dla mieszkańców naszej gminy  objętych pomocą z ośrodka pomocy społecznej , 

czyli o najniższych dochodach , a wiec nie  tylko dbamy o uchodźców , ale i o tych którzy 

potrzebują pomocy  mieszkańców z naszej gminy. Chciałam tylko informacyjnie powiedzieć , 

że w związku   z przedłużająca się sytuacja za granicą , czyli na  Ukrainie   w dalszym ciągu 

przedłużony został  alert Brawo czyli taka gotowość i takie  obostrzenia jeżeli chodzi o 

bezpieczeństwo , dbałość o bezpieczeństwo  stąd  też w dalszym ciągu ograniczone jest 

wchodzenie do urzędu. Nie jest to nasz wymysł  oczywiście jeżeli my w 100 % wiemy ,że 

komuś możemy zaufać to wtedy wpuścimy do urzędu ,a jeżeli  jest to krótka pomoc ze strony 

urzędnika to wtedy  tak jak  dotychczas urzędnicy schodzą na dół i pomagają petentom  w 

wypełnianiu  dokumentów i nie ma takiej potrzeby wchodzić do urzędu. Jeżeli chodzi o 

sprawy bieżące to wszystko z mojej strony   ja  korzystając z okazji i z tego  z tego ,że 

jesteśmy w wielkim tygodniu i z tego ,że zbliżają się święta  chciałabym wszystkim złożyć  

życzenia , przede wszystkim zdrowych ,pogodnych świat   dla Was i dla waszych 

najbliższych rodzin . W tym roku po raz pierwszy od dwóch lat można spotkać się przy 

rodzinnym stole w większym gronie bo te obostrzenia covidowe zostały zniesione  , a więc  

raz jeszcze wszystkim zdrowych wesołych świat i przede wszystkim spokoju ,aby  ta sytuacja 

za granicą wschodnią jak najbardziej się wyklarowała i się zakończyła. Wyręczymy teraz 

kartki  państwu wykonane przez naszych klubowiczów z klubu seniora.  

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję pani Wójt  bardzo za życzenia za piękne życzenia , 

dziękujemy za przedstawione sprawozdanie ,czy ktoś z państwa  radnych ma zapytania do 



przedstawionego sprawozdania przez panią Wójt  , bardzo proszę ,nie  widzę , w takim razie  

zamykam ten punkt.            

                                                                      

5. Interpelacje i zapytania radnych . 

p. Magdalena Figura Wrona  przechodzimy do punktu  5  interpelacje  i zapytania radnych 

bardzo  proszę państwa radnych .Bardzo  proszę pan radny  wiceprzewodniczący  Zając  .                                                                                                                                                             

p. Piotr Zając pani wójt miała  być  kruszarka  do kamienia kiedy to  będzie wykonane .                              

p. Elżbieta Masicz   na chwile obecną jeszcze nie wiemy  bo tak jak powiedziałam 

wykonawcy w różnych kwestiach wycofują się z pewnych inwestycji , ale myślę ,że lada 

moment czyli po świętach.                                                                                                                         

p. Piotr Zając  dziękuję bardzo.                                                                                                                     

p. Magdalena Figura Wrona    dziękuję   bardzo , czy   ktoś z państwa radnych  ma jeszcze 

może jakieś pytania. Bardzo   proszę pan radny Skorek.                                                                          

p. Bogdan Skorek -panie przewodnicząca tutaj sołtysi chcieli o cos zapytać jeśli można . 

p. Magdalena Figura Wrona  -bardzo proszę.                                                                                                                                          

p. Dariusz Mrozek ja mam tylko jedno pytanie pani  wójt czy nie można jakoś starostwo 

troszkę  pogonić w sprawie drogi  na Zygmuntów   , to jest tragedia nie da się jechać to nie 

jest droga asfaltowa tylko gruntowa.                                                                                                                           

p. Elżbieta Masicz w ostatnim czasie  był u nas naczelnik z powiatu no i w tej chwili muszę 

was zaskoczyć  tam robiona jest dokumentacja projektowa na tą drogę , a do realizacji ,myślę 

że po przygotowaniu dokumentacji projektowej  będzie  drugi etap zgłoszenie jej na 

dofinansowanie i  realizacja. Natomiast na tą chwile to podejrzewam ,że to będzie takie 

doraźne   uzupełnianie , ale oczywiście zajmiemy się tematem.                                                                            

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję bardzo czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos 

w tym punkcie to proszę bardzo, nie widzę   ,zamykam ten punkt.         

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,Behawioralnych i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Rybczewice na lata 2022-2023. 

p. Magdalena Figura  Wrona otwieram punkt 6 porządku   obrad  podjęcie uchwały w sprawie  

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 

Behawioralnych i Przeciwdziałania  Narkomanii  dla Gminy Rybczewice na lata 2023-2023 i 

bardzo proszę  o zabranie głosu  panią sekretarz.                                                                                                                   

p. Renata Trała  dziękuje   bardzo pani   przewodnicząca proszę państwa poprzedni program 

rozwiązywania  problemów alkoholowych i narkomanii z dniem 31 marca, zakończył swoje  

obowiązywanie na mocy ustawy. Pod  rządami nowej ustawy mamy   obowiązek przyjąć 

jeden program jako  program rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania 

narkomanii  oraz zostały dodane uzależnienia behawioralne ,ponieważ nałogi  takie jak 

hazard, zakupoholizm , pracoholizm   uzależnienia od telefonu od Internetu zostały uznane   

właśnie jako uzależnienia dlatego też środki mają  być przeznaczone   na walkę również z  

tymi  uzależnieniami , dziękuje bardzo.                                                                                                       

p. Magdalena   Figura  Wrona  dziękuje bardzo , bardzo proszę o zabranie głosu przez 

przewodniczącego komisji pana   Jarosława   Wróbla.                                                                            

p. Jarosław Wróbel  pani  przewodnicząca , wysoka rado ,pani wójt  zebrane goście dziękuję  

pani sekretarz za  dokonanie wprowadzenia nie chcę długo  tym programem męczyć  

pamiętacie  moje wystąpienie z grudnia gdzie onlain przyjmowaliśmy programy  narkomanii i 

programami  alkoholowymi  mówiąc krótka ta dzisiejsza uchwała pozwoli nam również 



zajmować  się właśnie tym uzależnieniami , czy problemami innymi. W tym  programie   

jeżeli chodzi o te problemy behawioralne w zasadzie koncentrować się będziemy tylko na 

profilaktyce gdyż wiadomo ,że jeżeli chodzi o wystąpienia przed sądami , prowadzenia 

postępowań o nasze czynności są ,że tak powiem pomocowe skierowane na  alkohol i 

narkotyki, natomiast tutaj koncentrujemy się  głównie na   profilaktyce. Aby wiedzieć z czym 

mamy walczyć na pewno w najbliższym czasie zamówimy znowu firmę która zrobi nam 

diagnozę. Mówiąc  krótko musimy wiedzieć jakie największe problemy są tutaj największe  

problemy wśród społeczności gminy Rybczewice  a w szczególności  młodzieży bo nie 

ukrywajmy  lata związane z pandemią  gdzie młodzież się  nie spotykała  tylko większość z 

nas również pracowała zdalnie doprowadziła do tego ,że pojawia się coraz  więcej problemów 

z tym związanych ,dlatego nasze działania tutaj w tym temacie uzależnień behawioralnych 

będą przede wszystkim skierowane na profilaktykę ale najpierw  musimy to rozpoznać , dla 

członków komisji jest to   również nowe wyzwanie nie ukrywam że sami  będziemy musieli 

to rozpoznać  czy brać udział w jakiś szkoleniach  uzyskać certyfikaty abyśmy wiedzieli co to 

jest za nowe   zadanie i jak z nim walczyć i jakie podejmować działanie  bo wiadomo są tutaj 

wydawane pieniążki , więc chcielibyśmy aby te pieniążki  wydawane były w sposób celowy i 

właściwy  a nie tylko na pokaz. To ja tyle dziękuje bardzo.                                                                                                                               

p. Magdalena Figura Wrona  bardzo dziękuje za przedstawione informacje , czy ktoś z 

państwa radnych   ma   jakieś pytania do przedstawionych informacji nie  widzę , w takim 

razie bardzo proszę  przewodniczącego  komisji    budżetowej o opinię .                                                         

p. Marek Wac  komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały ,dziękuje .                                       

p. Magdalena   Figura   Wrona  dziękuje bardzo  w takim razie proszę o zagłosowanie  ,kto z 

państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywani a problemów  alkoholowych , behawioralnych i przeciwdziałania narkomanii 

dla Gminy Rybczewice kto jest za , kto jest przeciw ,kto się wstrzymuje.           

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych ,Behawioralnych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Rybczewice na lata 2022-2023.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława 

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

Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Lech Stanisław Miściur 

p. Magdalena  Figura Wrona   stwierdzam ,że na 14 obecnych radnych ,14 zagłosowało za 

przyjęciem uchwały, dziękuję bardzo   zamykam ten punkt. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy. 

p. Magdalena Figura Wrona  otwieram punkt 7  podjęcie uchwał w sprawie  zawarcie kolejnej 

umowy  dzierżawy i bardzo proszę o zabranie głosu  panią  sekretarz.                                                              

p. Renata   Trała proszę państwa  jest to uchwała dotycząca działki 2005/32/1 wpłynął 

wniosek pani która dzierżawiła tą działkę  od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2019 roku 



następnie była  zainteresowana zakupem tej działki  , nie mniej jednak później swoje plany 

zmieniła i złożyła wniosek  o wydzierżawienie na 10 lat . W związku z tym ,że jest są tam w 

tej chwili  nasadzenia trwałe i w związku z tym ,że jest to umowa zawierana z osoba która już 

wcześniej była dzierżawcą wymagana jest zgoda rady, dziękuję bardzo. 

p. Magdalena Figura Wrona czy państwo radni mają jakieś pytania  odnośnie prezentowanej  

uchwały ,bardzo proszę otwieram dyskusje , nie widzę  zatem  bardzo proszę 

przewodniczącego komisji budżetowej o opinię .                                                                                              

p. Marek Wac  komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały , dziękuje .                                                 

p. Magdalena Figura Wrona  dziękuję serdecznie pani sekretarz i panu przewodniczącemu , 

bardzo proszę państwa radnych o zagłosowanie , kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława 

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

Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Lech Stanisław Miściur 

p. Magdalena Figura Wrona na 14 radnych  14 zagłosowało za podęciem uchwały, 

stwierdzam ,że uchwała została podjęta ,zamykam ten punkt.  

                                                                                                                                                                       

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

p. Magdalena Figura Wrona  przechodzimy do punktu 8 podjęcie uchwały  w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2022 rok i bardzo proszę o zabranie głosu  pana   skarbnika .                                     

p. Józef Smarzak   a więc jeśli chodzi o proponowane zmiany w budżecie gminy to są one 

następujące  , i tak proponowane jest zwiększenie dochodów o 202 810 złotych i są to 

następujące zmiany  jeśli chodzi o zwiększenie  , a mianowicie zwiększenie  o 2 tysiące 

środków z funduszu pomocy i to jest na wypłatę dodatków na posiłki dla dzieci uchodźców , 

następnie mamy zwiększenie o kwotę 165 600 złotych to są również środki z funduszu 

pomocy dotyczące świadczeń z art. 13,chodzi tu o wypłatę dodatków dla osób które przyjęły 

uchodźców do swoich domów w kwocie 40 złotych na osobę na dobę. Następne zwiększenie 

to jest o kwotę 35  190 zł również są to środki z funduszu pomocy dotyczą one wypłaty dla 

uchodźców 300 złotych na start. Następnie mamy dwie zmiany które dotyczą tylko zmiany 

klasyfikacji w związku  z tym jest zwiększenie i zmniejszenie dochodów. Jest to o kwotę 

105 510 złotych  i pierwsza zmiana dotyczy  opłaty za  zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 100  złotych , a druga zmiana dotyczy  

realizacji programu cyfrowa gmina w kwocie  100 410 złotych  .Jeśli chodzi  natomiast o 

planowane zmiany w wydatkach to są one  następujące,  a mianowicie w dziale 754 

bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa tu jest propozycja zwiększenia wydatków o 

14 600 złotych  dotyczy to   dotyczy ta zmiana funduszu sołeckiego ,dalej  mamy dział 852  i 

zwiększenie wydatków o kwotę 2000 złotych dotyczy to wypłaty świadczeń związanych z 

dofinansowaniem wyżywienia dla dzieci uchodźców .W gospodarce komunalnej mamy  



zwiększenie i zmniejszenie, zwiększenie  jest to  nowa zmiana której nie było to się pojawiło 

już po wysłaniu dokumentów , a mianowicie chodzi tu o 20 tysięcy z przeznaczeniem na 

konserwacje i zabiegi lecznicze  3 lip przy kościele w Częstoborowicach , oraz zmniejszenie 

wydatków o 14 600 zł to również dotyczy funduszu sołeckiego nastąpiła zmiana  

przeznaczenia. Dalej mamy w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa są to  zadania zlecone i tu jest zwiększenie o kwotę 165 600 złotych  

dotyczy to wspomnianych wcześniej przy dochodach wypłaty świadczeń  dla mieszkańców 

którzy przyjęli do swoich domów uchodźców , oraz zwiększenie w dziale 853 pozostałe 

zadania w  zakresie polityki  społecznej o kwotę 35 190 dotyczy to wypłaty świadczeń dla 

uchodźców 300 złotych na start .Dalej mamy w dziale 855 zwiększenie wydatków na kartę 

dużej rodziny o 20 złotych , w dziale transport i łączność mamy  zmniejszenie  wydatków o 

515 020 złotych dotyczy to inwestycji jednorocznych i tu również jest podobna jak w dziale 

750 administracja publiczna zmniejszenie  wydatków o 140 410 złotych ponieważ następuje  

zwiększenie wydatków w przedsięwzięciach czyli w programach  które są realizowane w 

okresie dłuższym niż jeden rok  i tak w dziale 600 czyli  na drogi o 400 tysięcy złotych 

dotyczy to drogi która będzie realizowana z polskiego ładu Częstoborowice – Pilaszkowice 

Pierwsze, oraz wspomnianym wcześniej  cyfrowej gminie która została przeniesiona z 

wydatków jednorocznych do wydatków dłuższych ponieważ ten  projekt może być 

realizowany do 2023 roku i tu on jest rozbity na zadania własne i zadania unijne , własne jest 

50 tysięcy , zadania unijne jest 100 410 złotych .To są wszystkie proponowane zmiany jeśli są 

jakieś pytania to bardzo proszę .                                                                                                                                                       

p. Magdalena Figura Wrona dziękuję serdecznie panu skarbnikowi bardzo proszę pana 

radnego  Matusza Wawrzyckiego o zabranie głosu.                                                                                              

p. Mateusz Wawrzecki -chciałam  zgłosić poprawkę do zmian w budżecie mianowicie w 

dziale 900 gospodarka komunalna  i ochrona środowiska zmniejszenie o 14 600  związane z 

funduszem sołeckim naszej wsi , natomiast cała kwota opiewa na 17 975 tudzież zwiększenie 

o tą różnice czyli do 17 975 w dziale 754 w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa wiąże się to  z tym ,że zmieniliśmy na zebraniu wiejskim naszą  decyzję  

odnośnie funduszu  sołeckiego i zostanie ten fundusz solecki przeznaczony ni jak pierwotnie 

miało być na plac zabaw  i jego ogrodzenia tylko w końcu zostanie wykonane ocieplenie  

wolnostojącego garażu przy jednostce OSP Pilaszkowice -Bazar, dziękuję bardzo  

p. Józef  Smarzak ja się odniosę do tego  tak faktycznie ponieważ wpłynęło pismo od rady 

sołeckiej i ja nie do końca doczytałem po prostu przyjąłem całą kwotę jaka była zaplanowana 

w budżecie  a mianowicie  w pierwszym etapie sołectwo Bazar nie rozdysponowało całej 

kwoty , oni  rozdysponowali  14 600 zł nie całą kwotę  po prostu  przyjąłem ,że oni przenoszą 

tylko tą kwotę jak sprawdziliśmy   w przerwie i rozmawialiśmy z panem radnym i w związku 

z tym tam jest faktycznie cała ta kwota w związku  z tym należałoby całą tą kwotę  

wprowadzić w dniu dzisiejszym aby nie wracać do tematu  na następnej sesji.                                                                                 

p. Magdalena Figura Wrona  w związku z  tym ,że została zgłoszona poprawka bardzo proszę 

o  przygotowanie głosowania nad  poprawką .                                                                                             

p. Magdalena Figura Wrona   czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania do pana 

skarbnika w kontekście zmian w budżecie , bardzo proszę państwa radnych o zagłosowanie 

nad poprawką wprowadzoną  do budżetu Poprawka nr 1. - zwiększenie kwoty Funduszu 

Sołeckiego w sołectwie Bazar z 14 600,00 zł do kwoty 17 975,00 zł. Kto z państwa Radnych 

jest za wprowadzeniem poprawki . 

 

Głosowano w sprawie: 

Poprawka nr 1. - zwiększenie kwoty Funduszu Sołeckiego w sołectwie Bazar z 14 600,00 do 



17 975,00 zł.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława 

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

Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Lech Stanisław Miściur 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 14 obecnych radnych wszyscy radni 

zagłosowali za przyjęciem poprawki  , dziękuje serdecznie ,bardzo proszę jeszcze 

przewodniczącego komisji budżetowej o opinię.                                                                                                                                

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

p. Magdalena Figura Wrona  czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania odnośnie 

zmian w budżecie, nie widzę  w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie nad całą uchwałą 

dotyczącą zmiany w budżecie gminy na 2022 rok ,kto z państwa 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) 

Paweł Andrzej Bochyński, Magdalena Figura Wrona, Marcin Flor, Aleksandra Jarymek, 

Dominik Janusz Mańka, Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława 

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

Henryk Wąsik, Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

NIEOBECNI (1) 

Lech Stanisław Miściur 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 14 obecnych radnych 14 zagłosowało za 

przyjęciem uchwały , stwierdzam ,że uchwała została podjęta.                               

 

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

p. Magdalena   Figura Wrona przechodzimy do punktu 9 podjęcie uchwały w sprawie 

zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i bardzo proszę pana 

skarbnika o przedstawienie uchwały.                                                                                                         

p.  Józef Smarzak , a więc jeśli chodzi o proponowane zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej to wynikają  one z wprowadzonych przed chwilą zmian w budżecie gminy. 

Wszystkie te zmiany o których  przed momentem rozmawialiśmy zostają wprowadzone do  

wieloletniej prognozy finansowej , nie mniej jednak jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę .          

p. Magdalena Figura Wrona czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do   pana skarbnika 

w kontekście  przedstawionej uchwały ,nie widzę , bardzo proszę pana przewodniczącego 

komisji budżetowej o opinię .                                                                                                                                        



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

p. Magdalena Figura Wrona  dziękuję bardzo serdecznie w takim razie  bardzo proszę o 

głosowanie w sprawie zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ,kto 

z państwa jest za .     

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Bogdan Andrzej Skorek, Anna Suszek, Małgorzata Stanisława Suszek, Józef Grzegorz 

Szymaniak, Marek Bogusław Wac, Mateusz Piotr Wawrzycki, Witold Henryk Wąsik, 

Sławomir Jan Wiącek, Piotr Józef Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Magdalena Figura Wrona 

NIEOBECNI (1) 

Lech Stanisław Miściur 

p. Magdalena Figura Wrona stwierdzam ,że na 14 obecnych radnych 13 jest za  1, 1 osoba się 

wstrzymała  stwierdzam ,że uchwała została podjęta, zamykam ten punkt.  

10. Wolne wnioski . 

p. Magdalena Figura Wrona przechodzimy do punktu 10 wolne wnioski w tej chwili 

chciałabym zaprosić mieszkańca Wygnanowic który prosił o głos więc  zapraszamy 

serdecznie.                                                                                                                                                             

p. Maciej Hanusek  dzień dobry  państwu nazywam się Maciej Hanusek jestem od prawie 2 

lat mieszkańcem gminy Rybczewice i chciałbym podjąć temat drogi  gminnej która znajduje 

się na terenie  wsi Wygnanowice w której mieszkam jest to bardzo piękne i urokliwe miejsce , 

musze przyznać ,że jedno z piękniejszych jakie w życiu widziałem  ale dojazd do naszego 

domu do naszej  jednej posesji jak pewnie wiele dojazdów  bywa w różnym stanie , 

chciałbym zapytać i  podjąć temat poprosić o to  aby  zastanowić się  jak można byłoby  

zabezpieczyć to co czasem zmienia się  w bagno  i utrudnia nam dojazd do tego stopnia ,że 

nasz samochód który jest  sprawnym samochodem  trenowym nie daje rady .Z takich 

informacji  które mogą być istotne to to ,że prowadziłem  jakiś czas korespondencje z 

urzędem   pani Wójt jest  poinformowana zresztą byliśmy wspólnie  na wizji lokalnej 

pooglądać tą drogę parę miesięcy temu  i chciałbym się zastanowić co moglibyśmy zrobić 

wspólnie żeby chociaż jakoś  kilka tych  newralgicznych miejsc spróbować  zabezpieczyć  

aby w przypadku nagłych  wypadków służby ratunkowe czy interwencyjne mogły się  tam 

pojawić , dziękuje bardzo odpowiem na wszystkie pytania jeśli się pojawią .                                                                                                                                    

p. Magdalena Figura Wrona  dziękuję bardzo serdecznie  i bardzo proszę państwa kto z 

państwa  radnych i sołtysów chciałby zabrać głos proszę uprzejmie .                                                                                                                                              

p. Maciej Hanysek mogę dodać jeszcze dwa słowa wiem ,że  jest w zasobach gruz 

rozbiórkowy który można byłoby przynajmniej  częściowo na te kilkanaście  newralgicznych 

miejsc przeznaczyć pytanie tylko czy można by jakoś to  zorganizować ,rozkruszyć , wybrać 

rozporządzić tym materiałem .                                                                                                                                                         

p. Magdalena Figura Wrona pani wójt czy mogłabym poprosić o zabranie głosu w tej sprawie.     

p. Elżbieta   Masicz tak jak wszyscy dokładnie wiedzą  bo mówiliśmy o tym gruzie  , gruz jest 



jak najbardziej rozbiórkowy  tylko wiąże się   to też z kosztem żeby go rozkruszyć  a 

następnie docelowo wywieść w miejsce  w którym znajdzie swoje zastosowanie. Jest bardzo   

dobry materiał  budulcowy na terenach takich podmokłych. Jeżeli chodzi o tamtą drogę  

właśnie w Wygnanowicach to  tak jak pan doskonale wie to poza wizytą lokalna też byli 

pracownicy z urzędu gminy  którzy  podcinali żeby był przejazd tą drogą ,bo to jest naszym 

obowiązkiem , więc to  zrobiliśmy i zawieziona była pewna ilość tam tłucznia , nie mniej 

jednak podłoże jakie  tam jest , podłoże bagienne  i cieki wodne mam na myśli źródełka które 

wybijają z tej górki przyległej do drogi  powoduje  to ,że tam  każda ilość  tłucznia to po 

prostu się miesza z tym podłożem .Druga  rzecz   bardzo istotna to droga o której mówimy nie 

przebiega dokładnie w miejscu gdzie formalnie ona się znajduje, na odcinku przy leśniczówce 

przesunięta jest ona o kilka  metrów w kierunku rzeki , a powinna się znajdować  w tym 

miejscu gdzie akurat staw. To  taka uwaga która decyduje też o tym ,że gdybyśmy  mieli  

formalnie zająć się tą drogą  to musielibyśmy ja formalnie zlokalizować we  właściwym  

przebiegu. Następna rzecz o której też mówiliśmy miedzy innymi na tym spotkaniu  ,że w 

przypadku w mokrym terenie to  musiałaby być zastosowana  specjalna technologia która by 

powodowała to ,że zatrzymywałaby jakikolwiek nawieziony tam materiał ,żeby to ponownie 

nie było wchłaniane przez  ten podmokły teren. Takie jednorazowe zabiegi możemy robić 

oczywiście pod warunkiem, że rada przychyli się tutaj  bo jest to związane również z 

kosztami .Tak  jak powiedziałam wcześniej zarówno rozkruszenie jak i później docelowe 

zawiezienie  to są  koszty. My na chwile obecna tutaj gimnastykujemy się między 

paragrafami ,żeby się wyrobić z tym co na ta chwilę mamy już zaplanowane , także tutaj ja 

nie mówię ,że  nie tylko musimy jakoś na tyle rozsądnie do  tematu podejść żeby coś nie było 

kosztem czegoś , ale tak się nie  uda ,tak się nie uda bo nie mamy budżetu z gumy mamy takie   

a nie inne środki  i na przykład tak jak pan skarbnik wspomniał o tej drodze  Częstoborowice  

-Pilaszkowice  gdzie mamy  dofinansowanie 4, 5 miliona to nam jest bardziej po drodze 

dołożyć te 400 tysięcy i wykonać ponad  2 kilometry drogi która prowadzi  do dużej ilości 

mieszkańców z całym szacunkiem bo nawet jeżeli w danym miejscu mieszka jedna osoba  to  

na prawo do tego domu dojechać ,ale tutaj musimy wybrać to co na tą chwile jest dla nas  

priorytetowe .Jeżeli uda się gdzieś  zorganizować transport  tak jak niejednokrotnie  

rozmawiając czy z państwa radnymi , czy sołtysami  organizują się  wtedy ludzie 

przyczepkami  przewożą  materiał i utwardzają . Jest w tej chwili   tak jak jest pieniążków  nie 

mamy i musimy jakoś się ratować żeby  z kolei  nie przepadły nam te pieniądze które mamy 

już zagwarantowane , dziękuje .                                                                                                                                

p. Maciej Hanusek   ja chciałbym dodać kilka informacji które mogą być istotne ,przede 

wszystkim  to my nie myślimy o tym , pierwotnie o tym  myśleliśmy o tym myśleliśmy  ,żeby 

zawalczyć o remont całą drogę  natomiast  tam jest  kilka newralgicznych odcinków  i to nie 

są odcinki przy leśniczówce. Te przy leśniczówce one faktyczni bywają nieprzejezdne , ale 

nie są one najbardziej dramatyczne momenty ja się zakopywałem samochodem  później  i to 

nie są też  miejsc z których woda spływa z gór to jest dziwne to nie są miejsca  w których są 

płyny  ale jakiś powodów one po prostu dłużej  schną Wydaje mi się ,że zabezpieczenie kilku 

odcinków to mogą być 3 odcinki po 20 metrów ja nie proszę o to  żeby  zrobić 1,5 kilometra 

asfaltówki i tylko o to by zabezpieczyć  kilka krótkich odcinków przez które naprawdę  jest 

najgorzej  , to może też  dać czas na to  żeby być może w przyszłości lub teraz zacząć 

regulować te kwestie formalno prawne  z wiązane z  faktycznym przebiegiem drogi ,ale na 

ten moment obecny sugerowałbym żeby zobaczyć ja też mogę przy tym asystować  

wymierzyć te rzeczy znam ten teren bardzo dobrze i wielokrotnie się przez niego przebijałem 

mogą pokazać które z tych miejsc są najgorsze to nie są duże odcinki które nie wymają 

dużego wysiłku finansowego.  Poza tym jeżeli chodzi o kwestie utwardzenia to wydaje mi się, 

że nawet jak będą doraźne formy zasypania tego gruzem to on oczywiści wsiąknie , tam 

należałoby zrobić odprowadzenie odwodnienie ,ale wiemy ,że nasi sąsiedzi robili podobne 



zabiegi na prywatnym terenie i generalnie kilkukrotne nawiezienie  gruzy rozwiązuj sprawę 

na parę lat . Być może w przyszłości kiedy  będą większe pieniądze w budżecie gminy  będzie 

można pomyśleć o fajniejszej  jakości ale w tej chwili proszę pomóc nam zabezpieczyć te 

miejsca które bywają nieprzejezdne z resztą sami sobie poradzimy dziękuję  . 

p. Magdalena  Figura Wrona dziękuje na pewno  tu z panią wójt z panem skarbnikiem  i z 

państwem radnymi  zastanowimy się i jeszcze omówimy temat  i zobaczymy jak sytuacja 

będzie wyglądała jeśli chodzi o nasze możliwości finansowe. Na pewno nad temat się 

pochylimy  Czy  państwo radni mają może jeszcze jakieś pytania , bardzo  proszę  ,  nie 

widzę.  W takim razie korzystając z okazji chciałabym państwu złożyć życzenia drodzy 

państwo sama się przekonała że w ostatnim czasie ,że w natłoku różnych  spraw, różnych 

okoliczności  zdrowie jest najważniejsze i powiem szczerze ,że jeśli tego zabraknie jeżeli 

pojawią się  jakieś problemy zdrowotne  to pozostałe kwestie  schodzą na plan dalszy i w 

kontekście  tego  życzę państwu wszystkim  ,państwa najbliższym  państwu radny , państwu 

sołtysom, wszystkim pracownikom urzędu i jednostek podległych  wam państwu 

mieszkańcom  zdrowych spokojnych i ciepłych świat  państwu życzę.  Drodzy  państwo 

zamykam punkt 10 wolne wnioski. 

                       

11. Zamknięcie posiedzenia . 

 

p. Magdalena Figura Wrona Wyczerpał się już nasz  porządek obrad  stwierdzam ,że 

wyczerpaliśmy  cały  porządek obrad ,zamykam obrady XXIX sesji Rady Gminy  dziękuję 

państwu za państwa dzisiejszą obecność i jeszcze raz wszystkiego   najlepszego życzę 

dziękuje , do widzenia.      
 

  

                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                           Rady Gminy Rybczewice 

                                                                                              Magdalena Figura Wrona 

  

 

Przygotował(a): Elżbieta Cur 
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