PROTOKÓŁ NR XII/15
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 września 2015 r.
Sesja trwała od godz. 12.10 do godz. 14.00
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
· Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
· Zbigniew Gałązka
- Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin,
· Waldemar Bartochowski - Sekretarz Gminy Żychlin,
· Emilia Rajewska
- Skarbnik Gminy Żychlin,
· Waldemar Kardasz
- Radca prawny,
· Radni Rady Powiatu w Kutnie,
· Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z załączoną listą obecności,
· Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
· Kierownicy Referatów Urzędu Gminy,
· mieszkańcy gminy Żychlin.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Tarnowska.
Otwierając obrady powitała radnych, Burmistrza – Pana Grzegorza Ambroziaka,
Zastępcę Burmistrza – Pana Zbigniewa Gałązkę, Sekretarza i Skarbnika Gminy,
Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy,
Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz pozostałe osoby przybyłe na obrady
Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Sesji, a więc jej prawomocność
do podejmowania uchwał.
Od godz. 12.10 do godz. 12.20 obecnych na sali było 12 radnych, nieobecni radni: Matylda
Jakubowska-Czaja, Mieczysław Studziński, Ewa Wypych.
Do porządku obrad zgłoszono następujące zmiany:
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – zgłosił wniosek, aby w punkcie
3 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawach:” po podpunkcie f) dodać podpunkty g), h) i
i) o brzmieniu:
g) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
h) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia
umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia „EKO
RAJ” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”,
i) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia
umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia „Szkolna
Przystań Przyjaciół Przyrody” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie”.
Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia wniosków Burmistrza Gminy Żychlin.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Gminy Żychlin, aby w punkcie 3 porządku obrad:
„Podjęcie uchwał w sprawach:” po podpunkcie f) dodać podpunkt g) o brzmieniu:
„g) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok”
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku przez Radę.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Gminy Żychlin, aby w punkcie 3 porządku obrad:
„Podjęcie uchwał w sprawach:” dodać podpunkt h) o brzmieniu:
„h) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia
umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia „EKO
RAJ” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku przez Radę.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Gminy Żychlin, aby w punkcie 3 porządku obrad:
„Podjęcie uchwał w sprawach:” dodać podpunkt i) o brzmieniu:
„i) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia
umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia „Szkolna
Przystań Przyjaciół Przyrody” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie”
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku przez Radę i przystąpiła do przyjęcia
porządku obrad po zmianach.
Za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 12 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz do orzekania
w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2016-2019,
b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
c) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę
Nr 25/138/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 sierpnia
2015 r.,
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d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki takiej opłaty,
e) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym,
f) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych,
g) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
h) zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia „EKO RAJ” w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”,
i)

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia „Szkolna
Przystań Przyjaciół Przyrody” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie”.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. następujących
jednostek:
a)
Samorządowego Zakładu Budżetowego,
b) Żychlińskiego Domu Kultury,
c) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
Informacja dotycząca organizacji roku szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowowychowawczych.
Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Przyjęcie Protokołu Nr XI/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zakończenie obrad.

Do p-tu 2. Zapytania i wolne wnioski.
W punkcie „Zapytania i wolne wnioski” nie zgłoszono żadnych zapytań i wolnych wniosków.
Od godz. 12.15 obecnych na sali było 13 radnych – doszedł radny Mieczysław Studziński.
Do p-tu 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz do orzekania
w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2016-2019,
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Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Zespołu do zaopiniowania kandydatów na
ławników – Panią Annę Wrzesińską o przedstawienie wyników pracy zespołu.
Anna Wrzesińska – Przewodnicząca Zespołu do zaopiniowania kandydatów na
ławników – odczytała opinię Zespołu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie czy zgłoszenia
kandydatów na ławników wpłynęły w terminie oraz czy spełniają wymagania formalne:
„Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników został powołany Uchwałą Nr VII/24/15
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do
zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz
w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2016-2019, w składzie:
1) Anna Wrzesińska
- Przewodnicząca zespołu;
2) Paweł Wachowiak
- Członek;
3) Józef Kowalski
- Członek;
4) Michał Kowalik
- Członek.
Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639).
Zadaniem Zespołu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie
i przedstawienie na sesji rady gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi pismem z dnia 19 maja 2015 r., znak: A.XX-01304/15, poinformował o ustalonej liczbie ławników wybieranych przez Radę Miejską
w Żychlinie na kadencję 2016-2019 do poszczególnych sądów:
1) liczba ławników wybieranych do Sądu Okręgowego w Łodzi - ogółem 2, w tym:
a) z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2,
b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
- 0;
2) liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Kutnie - ogółem 3, w tym:
a) z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2,
b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
- 1.
Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2015 r. O terminie tym
oraz o sposobie dokonywania zgłoszeń mieszkańcy Gminy Żychlin byli poinformowani
poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Żychlinie http://www.bip.gminazychlin.pl oraz poprzez pisemne
poinformowanie stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych działających na
terenie gminy Żychlin.
Prezes Sądu Rejonowego w Kutnie zgłosił następującą liczbę kandydatów:
1) do Sądu Rejonowego w Kutnie:
a) z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy
- 1 kandydat,
b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
- 1 kandydat.
Mieszkańcy zgłosili następującą liczbę kandydatów:
2) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi (z wyłączeniem ławników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy)
- 2 kandydatów;
3) do Sądu Rejonowego w Kutnie:
a) z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy
- 1 kandydat,
b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
- 0 kandydatów.
Zespół stwierdza, że wszystkie zgłoszenia kandydatów na ławników wpłynęły
w ustawowym terminie, tj. do 30 czerwca 2015 r.
Po przeanalizowaniu zgłoszeń czy spełniają wymagania formalne, o których mowa
w art. 162 § 2–5 ustawy Zespół stwierdza, że zgłoszenia następujących kandydatów
na ławników:
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1) Hanna Marianna Kajak do Sądu Rejonowego w Kutnie dokonane przez grupę
mieszkańców,
2) Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka do Sądu Okręgowego w Łodzi dokonane przez
grupę mieszkańców,
3) Jacek Laska do Sądu Okręgowego w Łodzi dokonane przez grupę mieszkańców,
4) Piotr Petera do Sądu Rejonowego w Kutnie dokonane przez Prezesa Sądu Rejonowego
w Kutnie,
5) Anna Danuta Kaszuba do Sądu Rejonowego w Kutnie dokonane przez Prezesa Sądu
Rejonowego w Kutnie,
spełniają wszystkie wymagania formalne tj.: wszystkie zgłoszenia kandydatów zawierały
wymagane dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
W dniu 20 lipca 2015 r. wysłano do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
wykaz kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie
Rejonowym w Kutnie celem zasięgnięcia informacji o kandydatach stosownie do art. 162 § 9
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
133 z późn. zm.).
Pismami z dnia 31 lipca 2015 r. znak: WWK-0445/108/15/1, WWK-0445/108/15/2
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi poinformował, że dwóch kandydatów
na ławników figuruje w Centralnej Bazie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
w związku z popełnieniem wykroczeń w ruchu drogowym.
Z informacji uzyskanych przez pracownika Urzędu Gminy w Żychlinie od Kierownika
Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łodzi wynika, że jeśli osoby te figurują
w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w związku z popełnieniem niewielkiej wagi
wykroczenia w ruchu drogowym, takiego, jak przekroczenie prędkości, brak pasów,
parkowanie w niedozwolonym miejscu, to takich kandydatów według jej oceny nie należy
dyskwalifikować w wyborach ławników, jeśli osoby takie zostały jedynie ukarane mandatami
karnymi za wykroczenia.
W związku z powyższym po zapoznaniu się z właściwymi dokumentami i
sprawdzeniu poprawności zgłoszonych kandydatur, zespół jednogłośnie (4 głosami „za)
pozytywnie zaopiniował wszystkie kandydatury osób zgłoszonych na ławników do orzekania
w Sądzie Rejonowym w Kutnie oraz kandydatury osób zgłoszonych na ławników do
orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników kieruje na Sesję Rady celem dokonania
wyboru w głosowaniu tajnym następujące osoby:
I. Na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi (z wyłączeniem spraw
z zakresu prawa pracy) następujące osoby:
1. Panią Magdalenę Modrzejewską-Rzeźnicką,
2. Pana Jacka Laskę;
II. Na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie (w sprawach z zakresu prawa
pracy) – Pana Piotra Peterę,
III. Na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie (z wyłączeniem spraw
z zakresu prawa pracy) następujące osoby:
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1. Panią Hannę Mariannę Kajak,
2. Panią Annę Danutę Kaszuba.
Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów
przedstawi powyższe stanowisko na sesji Rady Miejskiej w Żychlinie.”
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art. 160 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych - Rada wybiera ławników w głosowaniu tajnym. Zaproponowała powołanie
trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na ławników i poprosiła
o zgłaszania kandydatów do komisji.
Zaproponowała kandydaturę radnego Pawła Wachowiaka do składu Komisji Skrutacyjnej.
Mieczysław Studziński – zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Stanisława
Szymańskiego i radnego Józefa Kowalskiego.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowania składu Komisji Skrutacyjnej.
Za przyjęciem trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej w osobach: Paweł Wachowiak,
Stanisław Szymański i Józef Kowalski głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie
i przygotowanie kart do głosowania. Następnie ogłosiła 10-minutową przerwę.

się

Po przerwie.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie
regulaminów głosowania w wyborach ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi
oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie z wyłączeniem spraw z zakresu prawa
pracy oraz do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Józef Kowalski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał 3 regulaminy
głosowania:
„Regulamin głosowania przyjęty na Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie w dniu 28 września
2015r. dotyczący wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy)
1. Wybór ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi (z wyłączeniem ławników
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) następuje zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie trzyosobowym, wybrana
spośród radnych.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania wg wzoru załączonego do
niniejszego regulaminu (załącznik nr 1 do regulaminu).
4. Za karty nieważne uznaje się karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części i nie
bierze się ich pod uwagę przy obliczaniu głosów.
5. Za karty nieważne uznaje się również inne niż ustalone do głosowania i nie opatrzone
pieczęcią Rady Miejskiej w Żychlinie.
6. Kandydatów na kartach umieszcza się w porządku alfabetycznym.
7. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji
Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.
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8. Głosować można najwyżej na 2 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska kandydata.
9. Nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
10. Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania
i sporządza protokół.
11. Za wybranego na ławnika uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu tajnym uzyskał taką
ilość głosów, których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na Sesji i
biorących udział w głosowaniu.
12. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
Regulamin głosowania przyjęty na Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie w dniu 28 września
2015r. dotyczący wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy)
1. Wybór ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie (z wyłączeniem ławników
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) następuje zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie trzyosobowym, wybrana
spośród radnych.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania wg wzoru załączonego do
niniejszego regulaminu (załącznik nr 1 do regulaminu).
4. Za karty nieważne uznaje się karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części i nie
bierze się ich pod uwagę przy obliczaniu głosów.
5. Za karty nieważne uznaje się również inne niż ustalone do głosowania i nie opatrzone
pieczęcią Rady Miejskiej w Żychlinie.
6. Kandydatów na kartach umieszcza się w porządku alfabetycznym.
7. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji
Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.
8. Głosować można najwyżej na 2 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska kandydata.
9. Nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
10. Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania
i sporządza protokół.
11. Za wybranego na ławnika uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu tajnym uzyskał taką
ilość głosów, których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na Sesji
i biorących udział w głosowaniu.
12. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
Regulamin głosowania przyjęty na Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie w dniu 28 września
2015r. dotyczący wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie
(w sprawach z zakresu prawa pracy)
1. Wybór ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym
w Kutnie następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie trzyosobowym, wybrana
spośród radnych.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania wg wzoru załączonego do
niniejszego regulaminu (załącznik nr 1 do regulaminu).
4. Za karty nieważne uznaje się karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części i nie
bierze się ich pod uwagę przy obliczaniu głosów.
5. Za karty nieważne uznaje się również inne niż ustalone do głosowania i nie opatrzone
pieczęcią Rady Miejskiej w Żychlinie.
6. Na karcie do głosowania umieszczono 3 możliwości:
7. „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
8. Głosujący stawia znak „x” tylko w jednej kratce z lewej strony.
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9. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji
Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.
10. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce, bądź niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
11. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej większości głosów lub
uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głosowanie powtarza się.
12. Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania
i sporządza protokół.
13. Za wybranego na ławnika uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu tajnym uzyskał taką
ilość głosów „za”, których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na Sesji
i biorących udział w głosowaniu.
14. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
Regulaminy głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Do powyższych regulaminów głosowania nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca
jednocześnie.

Rady

zaproponowała

przegłosowanie

wszystkich

regulaminów

Do powyższej propozycji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia regulaminów głosowania w wyborach
ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz do orzekania w Sądzie
Rejonowym w Kutnie z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy oraz do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy.
Za przyjęciem regulaminów głosowania w wyborach ławników do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Łodzi oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie z wyłączeniem spraw
z zakresu prawa pracy oraz do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie 3 regulaminów głosowania w wyborach
ławników.
Następnie zaproponowała następujący sposób głosowania:
Radni wywołani przez Komisję Skrutacyjną podchodzą do Komisji odbierając 3 karty do
głosowania tj.:
1. kartę do głosowania w wyborach ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy),
2. kartę do głosowania w wyborach ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie
(w sprawach z zakresu prawa pracy),
3. kartę do głosowania w wyborach ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy).
Fakt odebrania karty należy potwierdzić podpisem na liście.
Następnie radny podchodzi do miejsca przeznaczonego do tajnego głosowania, a po
oddaniu głosu wrzuca karty do urny.
Innych propozycji sposobu głosowania nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie przez Radę powyższego sposobu głosowania i
poprosiła Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
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Od godz. 12.20 obecnych na sali było 14 radnych – doszła radna Matylda JakubowskaCzaja.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.
Wywołani przez Komisję Skrutacyjną radni kolejno podchodzili do Komisji, odbierali po
3 karty do głosowania potwierdzając ich odbiór podpisem na liście, a następnie podchodzili
do miejsca wyznaczonego na tajne głosowanie, oddawali swój głos, a po zagłosowaniu
wrzucali karty na urny.
Za zakończeniu głosowania Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w celu
podliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia protokołu.
Po przerwie.
Józef Kowalski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji
Skrutacyjnej wybranej na Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie w dniu 28 września 2015 r.
w celu ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie:
„Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Józef Kowalski
- Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Szymański
- Członek Komisji
3. Paweł Wachowiak
- Członek Komisji
stwierdza, co następuje:
Na 15 radnych Rady Miejskiej w Żychlinie obecnych było 14 radnych.
Głosowało – 14 radnych.
1. W głosowaniu na ławników do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy
w Sądzie Okręgowym w Łodzi oddano:
1) głosów ważnych
- 14,
2) głosów nieważnych - 0.
Kandydaci na ławników do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy
w Sądzie Okręgowym w Łodzi otrzymali następującą ilość głosów:
1) Laska Jacek
- 12 głosów,
2) Modrzejewska-Rzeźnicka Magdalena - 12 głosów,
Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdza, że następujące osoby:
1) Laska Jacek
- 12 głosów,
2) Modrzejewska-Rzeźnicka Magdalena - 12 głosów,
uzyskały wymaganą liczbę głosów ważnych i zostały wybrane na ławników do orzekania
z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
2. W głosowaniu na ławników do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy
w Sądzie Rejonowym w Kutnie oddano:
1) głosów ważnych
- 14,
2) głosów nieważnych
- 0.
Kandydaci na ławników do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy
w Sądzie Rejonowym w Kutnie otrzymali następującą ilość głosów:
1) Kajak Hanna Marianna
- 13 głosów,
2) Kaszuba Anna Danuta
- 14 głosów,
Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdza, że następujące osoby:
1) Kajak Hanna Marianna
- 13 głosów,
2) Kaszuba Anna Danuta
- 14 głosów,
uzyskały wymaganą liczbę głosów ważnych i zostały wybrane na ławników do orzekania
z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Kutnie.
3. W głosowaniu na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie
Rejonowym w Kutnie oddano:
1) głosów ważnych
- 13,
2) głosów nieważnych - 1.
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Wyniki głosowania w sprawie wyboru Pana Piotra Petery na ławnika do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Kutnie przedstawiają się
następująco:
„Za” głosowało
- 13 radnych,
„Przeciw”
- 0 radnych,
„Wstrzymało się”
- 0 radnych.
Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdza, że Pan Piotr Petera uzyskał
wymaganą liczbę głosów ważnych, tj.: 13 głosów i został wybrany na ławnika do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Kutnie.
Do protokołu załączono kartki do głosowania.
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.”
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr XII/42/15 w sprawie wyboru ławników do
orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie
na kadencję 2016-2019.
Uchwała Nr XII/42/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Od godz. 13.00 obecnych na sali było 13 radnych – salę opuścił radny Robert Witeczek.

b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze,
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
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Za podjęciem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu
ich pobierania
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XII/43/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na
Uchwałę Nr 25/138/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 6 sierpnia 2015 r.,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr 25/138/2015 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2015 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na
Uchwałę Nr 25/138/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
6 sierpnia 2015 r.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr 25/138/2015
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr 25/138/2015 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2015 r.
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XII/44/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki takiej opłaty,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
OPINIE KOMISJI:
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Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki takiej opłaty.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XII/45/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr
XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
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Uchwała Nr XII/46/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012
r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr
XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy
Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XII/47/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015
rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
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„wstrzymało się”

- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XII/48/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia „EKO
RAJ” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”,

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja
wymarzona ekopracownia „EKO RAJ” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia

zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą
"Moja wymarzona ekopracownia „EKO RAJ” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”.

Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem
zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona
ekopracownia „EKO RAJ” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XII/49/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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i) zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia
„Szkolna Przystań Przyjaciół Przyrody” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żychlinie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie”.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja
wymarzona ekopracownia „Szkolna Przystań Przyjaciół Przyrody” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Żychlinie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie”.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia

zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą
"Moja wymarzona ekopracownia „Szkolna Przystań Przyjaciół Przyrody” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Żychlinie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie”.

Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem
zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona
ekopracownia „Szkolna Przystań Przyjaciół Przyrody” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żychlinie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie”
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XII/50/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) przyjęły informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. nie zgłoszono
żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2015 r.
Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) przyjęły informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.
Do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono żadnych
uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
Za przyjęciem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
następujących jednostek:
a) Samorządowego Zakładu Budżetowego,
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Samorządowego Zakładu
Budżetowego o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) Żychlińskiego Domu Kultury,
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Żychlińskiego Domu
Kultury o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 7. Informacja dotycząca organizacji roku szkolnego 2015/2016 w placówkach
oświatowo-wychowawczych.
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację dotyczącą organizacji roku
szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Ze względu na brak zapytań nie udzielano odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Do p-tu 9. Sprawy różne.
Krzysztof Falkowski – Przewodniczący Komisji Oświaty – na wspólnym posiedzeniu
Komisji Oświaty i Komisji Rozwoju w dniu 24 września Komisje wypracowały następujące
wnioski:
1. Zobligować dyrektorów przedszkoli do przeprowadzenia wśród rodziców rozeznania
na temat potrzeby wydłużenia czasu pracy przedszkoli (np. rozmowa na zebraniach
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z rodzicami, ankieta).
2. Wprowadzić korektę w przedszkolnych regulaminach dyżuru wakacyjnego w punkcie
dotyczącym wymiaru godzin, na jaki można zapisać dziecko na dyżur wakacyjny
(zmniejszyć minimalną liczbę godzin).
3. Przygotować symulację finansową związaną z ewentualnym wydłużeniem czasu pracy
przedszkoli.
4. Przeanalizować możliwość rozszerzenia szkolnych regulaminów przyznawania
stypendium za wyniki w nauce lub wyniki sportowe o zapisy umożliwiające przyznawania
wyższej kwoty stypendium dla uczniów kwalifikujących się do obydwu form stypendiów
motywacyjnych.
Paweł Wachowiak – ma uwagę co do wniosków Komisji – przeprowadzenie ankiety co do
zapotrzebowania na wydłużenie pracy przedszkoli nie da właściwego obrazu, nie dowiemy
się ile tak naprawdę jest dzieci, które dłużej przebywałyby w przedszkolach, gdyż rodzice
takich dzieci wynajmują opiekunki lub w inny sposób radzą sobie z opieką nad dziećmi.
O tych dzieciach nie dowiemy się z ankiety, dlatego też uważa, że nie można się opierać
tylko na ankiecie.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – gdy policzymy koszty jakie niosłoby
wydłużenie pracy przedszkoli, wówczas w inny sposób będzie można poinformować
rodziców o możliwości wydłużenia pobytu dzieci w przedszkolach.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są to wnioski zgłoszone przez Komisje, czy też przez
rodziców.
Krzysztof Falkowski – biorąc pod uwagę głosy rodziców o potrzebie wydłużenia czasu
pracy przedszkoli, Komisje zgłosiły takie wnioski.
Grzegorz Ambroziak – musimy to przeanalizować, jakie byłyby koszty wydłużenia czasu
pracy przedszkoli. Zorientujemy się, czy przedszkola, które mają wydłużony czas pracy nie
są całkowicie płatne.
Paweł Wachowiak zwrócił uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie ul. Wł. Jagiełły
z ul. Dworcową w Dobrzelinie przy Trzech Krzyżach, na którym często dochodzi do
wypadków. Dobrze byłoby w jakiś sposób zwiększyć bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.
Grzegorz Ambroziak – była projektowana przebudowa tego skrzyżowania, ale
województwo z tego zadania zrezygnowało, być może uda się zamontować migające światła
ostrzegania.
Wówczas pojawiają się pasy malowane na czerwone i oświetlenia punktowe w postaci
pomarańczowego światła. Musielibyśmy sfinansować to zadanie z budżetu gminy. Byłyby to
3 punkty przy Trzech Krzyżach, koło Zespołu Szkół przy ul. Narutowicza oraz koło placówki
Poczty Polskiej. Jesteśmy teraz na etapie kosztorysowania tego przedsięwzięcia. Ponieważ
nie mamy zgody na typowe światła na przejściach dla pieszych ze względu na mały ruch.
Takie przedsięwzięcie będzie wymagało czasu, bo trzeba będzie porozumieć się
z Sejmikiem Województwa i wykonać szereg spraw związanych z realizacją zadania. Jeżeli
będziemy mieć środki finansowe na 2 takie punkty, to wykonamy 2, jeżeli na więcej, to
będziemy te rozwiązania stosować na innych przejściach również.
Sprawa skrzyżowania przy Trzech Krzyżach jest bardziej skomplikowana, wymagałoby to
przebudowy skrzyżowania, przy którym obecnie są tylko 2 przejścia dla pieszych, a tak
naprawdę, żeby to właściwie funkcjonowało, to powinno ich być 4. Ponadto trzeba będzie
wykonać przebudowę rowu odwadniającego.
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Stanisław Szymański – dobrym rozwiązaniem na tym skrzyżowaniu byłoby rondo.
Grzegorz Ambroziak – ronda są najbardziej efektywnymi skrzyżowaniami, jednakże nie
wszędzie można je utworzyć.
Józef Kowalski – na ostatniej sesji byli komendanci, mówił o tym, że łatwo jest łapać osoby
starsze, które nie przechodzą na pasach, a powinno się ścigać piratów drogowych, a nie
zajmować łapaniem przechodniów.
Przypomniał, że jakiś czas temu gmina zakupiła radar do mierzenia prędkości dla
Komisariatu Policji w Żychlinie. Z tego, co się orientuje ten miernik laserowy jest
wykorzystywany w Kutnie, a u nas pomiar prędkości nie jest wykonywany. Uważa, że należy
zwrócić się do Komendy o to, aby wskazano czy w ogóle ten radar jest wykorzystywany na
terenie naszej gminy.
Doniósł się też do interwencji w nocy, pierwszy raz widział niedawno interweniujących
policjantów w nocy. Uważa, że często mieszkańcy nie zgłaszają interwencji, bo boją się, że
Policja będzie prosiła o podanie danych osobowych zgłaszającego interwencję.
Grzegorz Ambroziak – kwestia powiadamiania Policji o interwencji – sam się przekonał, że
przy zgłoszeniu interwencji, nie trzeba podawać swoich danych osobowych.
Miernik laserowy prędkości miał być przypisany do 3 gmin, ale do jego obsługi był wymagany
policjant drogówki. Przez jakiś czas, urządzenie w ogóle nie było wykorzystywane, gdyż nie
miało legalizacji. Zapewniano, że urządzenie jest używane na terenie gminy Żychlin.
Poprosimy Komendanta Policji w Kutnie o informację, w jaki sposób i jak często to
urządzenie jest wykorzystywane na naszym terenie.
Elżbieta Sikora zwróciła uwagę, że toaleta miejska i kosze w parku są niszczone przez
dzieci, które pozostają bez opieki dorosłych. Należy uczulić Policję na bawiących się bez
opieki nieletnich.
Grzegorz Ambroziak – zwróci uwagę Policji, aby monitorowała bawiące się bez opieki
dzieci, jest to niestety wina rodziców, którzy nie interesują się swoimi dziećmi.
Rafał Klimczak poruszył sprawę monitoringu na terenie miasta, należy zastanowić się nad
stworzeniem monitoringu w newralgicznych miejscach miasta.
Grzegorz Ambroziak – otrzymaliśmy propozycję współpracy w zakresie monitoringu, firma
chce objąć własnym monitoringiem część terenów śródmiejskich, na razie domawiany jest
temat centrum miasta. Były prowadzone rozmowy już z poprzednim komendantem, czy
gdyby gmina zbudowała centrum dozoru, to czy Policja mogłaby objął nad tym dozór
osobowy. Wtedy były opinie negatywne.
Co do rozwoju sieci monitoringu, poprzez współpracę z lokalną firmą taki monitoring ma być
wrzucony do sieci i będzie można na bieżąco śledzić co dzieje się w centrum miasta.
Pierwszym punktem byłoby centrum miasta, a następnie teren stadionu miejskiego.
Matylda Jakubowska-Czaja – na ostatniej Sesji komendant informował, że Policja ma
zalecenie pilnowania bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych. Niestety Policja wcale
nie reaguje na pojazdy stojące za blisko przejść dla pieszych. Stwarza to zagrożenie
zarówno pieszych, w tym dzieci, jak i kierowców, którzy wzajemnie się nie widzą przy
przejściach dla pieszych.
Od godz. 13.50 obecnych na sali było14 radnych – doszła radna Ewa Wypych.
Paweł Wachowiak – od Trzech Krzyży do torów dobrze byłoby ustawić znak ograniczenie
prędkości do 40 km/h. Być może to spowodowałoby zmniejszenie prędkości przez jadących
w stronę torów kierowców.
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Grzegorz Ambroziak – sprawa herbu gminy Żychlin – prosiłby, aby zrezygnować z dwóch
herbów poprzednich właścicieli, które na wzorze były umieszczone po bokach herbu. Po
rozmowach większość radnych była za tym, aby na herbie, wolne przestrzenie były w kolorze
czarnym. Chciałby znać jeszcze opinię radnych w zakresie rodzaju flagi, czy propozycja nr 1,
czy też nr 7.
Radni zaproponowali, aby zrezygnować z dwóch herbów poprzednich właścicieli oraz aby
puste miejsca w herbie były wypełnione na czarno oraz zaproponowali flagę nr 1 tj. herb
gminy Żychlin po środku czerwonej flagi.
Do p-tu 10. Przyjęcie Protokołu Nr XI/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Do przedłożonego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołu.
Za przyjęciem Protokołu Nr XI/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.

Do p-tu 11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Protokolant:
M. Charążka

