PROTOKÓŁ NR XVI/16
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Sesja trwała od godz. 10.35 do godz. 13.50.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 14, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny – Robert Witeczek.
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,
·
Iwona Śmietanka
- 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 Rady Miejskiej, 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.
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych zmian.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 14 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) uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Żychlinie,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok.
a)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu
budżetu Gminy Żychlin na 2016 rok oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego Gminy Żychlin,
b)
przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,

c)
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko,
b) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin,
c) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada
2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016”,
d) wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin,
e) wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin,
f) wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin,
g) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w
Żychlinie przy ul. 3 Maja stanowiącej własność Gminy Żychlin na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy „MIG-MA” Sp. z o.o. w Żychlinie,
h) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016
rok”
i) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum dla których
organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Żychlinie na 2016 rok.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 23 listopada 2015 r.
do 11 stycznia 2016 r.
10. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. i Protokołu Nr XV/15 z dnia
16 grudnia 2015 r.
13. Zakończenie obrad.

Do p-tu 2. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie zapytań i wolnych wniosków.
Poinformowała wszystkich przybyłych na obrady Rady, że zgodnie z Regulaminem Rady w tym punkcie może zabierać głos również publiczność.
Anna Wrzesińska – w imieniu Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina składa wniosek
o odbudowę Kamienia Kościuszki. W tym roku będzie 270 lat od urodzin Tadeusza
Kościuszki, natomiast w przyszłym roku będzie 200-setna rocznica jego śmierci. Z informacji,
jakie uzyskała od Pana Ludwika Zalewskiego, wynika że jeszcze podczas I wojny światowej
w 1916 r. w parku miejskim został postawiony Kamień Kościuszki i wówczas z okazji dwóch
rocznic podjęto działania kompleksowe tzn.:
- został postawiony na podwyższeniu Kamień Kościuszki,
- parki miejski dostał imię Tadeusza Kościuszki,
- nadano również ulicy imię Tadeusza Kościuszki,
- mały plac przed parkiem otrzymał nazwę: Plac Kościuszki.
W związku z powyższym, jako Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, prosi o możliwość
reaktywowania tego kamienia, niedokładnie w tym samym miejscu i nie tak dużego kształtu,
ale wydaje się, że byłaby to dobra forma uczczenia przeszłości sprzed 200 lat, postaci
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Tadeusza Kościuszki i innych naszych przodków, którzy podczas I wojny światowej
przeforsowali ten projekt. Jako Towarzystwo pozyskaliśmy już kamień w wersji surowej, po
postawieniu go na metrowej podbudowie osiągnąłby wysokość ponad 2 m., ma on wymiary
1,80-1,3 i ma jedną stronę gładką, do której można byłoby przytwierdzić tablicę. Urząd
Gminy prosimy o zatwierdzenie tego projektu jako małej architektury, wybudowanie
postumentu, wykonanie prac remontowych, a stronę historyczną i tablicę instytucyjną
opracowałoby Towarzystwo.
Jest to wniosek Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, który zostanie złożony w formie
pisemnej.
Grzegorz Szmigielski – Sołtys Sołectwa Zagroby – zapytał, czyją własnością jest sprzęt i
urządzenia zakupione w ramach funduszu sołeckiego? Gdy w ubiegłym roku był zakupiony
pług do śniegu, to dowiedział się, że ten pług jest własnością gminy, a przekazany do
użytkowania został sołectwu. Na terenie sołectwa jest oznakowanie tabliczkami z numerami
posesji, w tym roku, gdy było odśnieżanie, jedna z tych tabliczek została uszkodzona.
Przyjechał do Urzędu i poprosił o naprawienie tej tabliczki, to powiedziano mu, że to jest
własność sołectwa i sami mamy ją sobie naprawić. I tak zostało to naprawione, ciągnikiem
dokonano wyprostowania słupka z tabliczką z numerami. Ma pytanie, kto będzie płacił
odszkodowanie i naprawiał szkody, gdy jakaś osoba prywatna wjedzie w znak i uszkodzi
sobie samochód i tabliczkę?
Ewa Wypych – w tym roku nie widziała żadnego pługa, który przejechałby przez miasto
Żychlin, ani żadnej piaskarki podczas tej zimy.
Józef Kowalski – skwerek przy moście – na końcu skwerku przy moście została usypana
góra śmieci. Zapytał, czy zostało to usypane przez pracowników z prac publicznych i
zostanie to wywiezione, czy też utworzono tam dzikie wysypisko śmieci?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – odpowiadając na zapytania:
- pomnik Kamień Kościuszki – pamięta o tej obietnicy, była już rozmowa z Towarzystwem
Miłośników Historii Żychlina w tej sprawie - pochylimy się nad tym tematem i rozważymy,
gdzie taki obiekt mógłby powstać,
- własność urządzeń zakupionych w ramach funduszu sołeckiego – sprawa ta musi zostać
uregulowana tak, żeby nie było wątpliwości, czyją własnością są te urządzenia,
- pługi i piaskarki jeździły często świtem, aby przed wyjazdami do pracy mieszkańcy już
mieli przejezdną drogę, albo bardzo późno w nocy, sam nieraz sprawdzał, jak zostały
odśnieżone drogi na terenie miasta i gminy. Zdarzało się nieraz, że poprawialiśmy nieco
odśnieżanie po powiecie, jednakże w tym roku uważa, że powiat wywiązywał się
odpowiednio z tego zadania,
- sprawa zgłoszona przez radnego Kowalskiego jest do sprawdzenia – nie ma informacji,
czy to składowisko przy moście zostało zrobione przez pracowników z robót publicznych.
Do p-tu 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
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w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 1 radny.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/74/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Emilia Rajewska – Skarbnik Gminy Żychlin przypomniała, że głosowany będzie projekt
uchwały ze zmianami, które w dniu dzisiejszym radni otrzymali, a więc ze zmienionymi
załącznikami uwzględniającymi zmiany w budżecie.
Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr III/372/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żychlin.
Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rafał Klimczak – zapytał, dlaczego dochody budżetu gminy na 2016 rok są o 2 mln zł
niższe niż w 2015 r. oraz prognozowane dochody na lata następne również są niższe niż na
koniec roku 2015?
Emilia Rajewska – budżet na rok 2016 jest planowany zgodnie z wpływającymi dotacjami.
Budżet jest tworzony zgodnie z decyzjami o dotacjach, jakie wpływają w ciągu roku i np.
dotacje na pomoc społeczną i zasiłki okresowe stałe wpływają w ciągu roku. Zatem budżet
na koniec 2016 roku będzie również wyższy o około 2 mln zł niż widzimy to w dzisiaj
podejmowanej uchwale Rady. O taką samą kwotę wzrosną również wydatki. Natomiast
planowane dochody na 2017 r. są wpisane w oparciu o pisma, jakie otrzymaliśmy od
Wojewody Łódzkiego o dochodach na 2016 r. Nie możemy przy uchwalaniu budżetu
zakładać, że kwota dotacji celowych na lata kolejne będzie o jakąś kwotę wyższa niż w roku
2016.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – kiedy wprowadzono przepisy art. 243
ustawy o finansach publicznych zaproszono wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na spotkanie z Prezesem RIO, który poinformował, że RIO będzie dokładnie
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przyglądać się stronie dochodów i wydatków budżetów w poszczególnych gminach. Nie
pozwoli RIO na to, aby gminy w sztuczny sposób zawyżały dochody. W związku z tym
stosujemy się do wymogów ustawy, jakie na nas zostały nałożone.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/75/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu
budżetu Gminy Żychlin na 2016 rok oraz opinii dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Żychlin,
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin odczytał Uchwałę Nr III/370/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żychlin na 2016 rok oraz Uchwałę Nr III/371/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Żychlin.
Uchwały RIO stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
b) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
Ewa Stańczak – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odczytała
opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego – „Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
przeanalizowała projekt budżetu gminy Żychlin na 2016 r.
Z opinii pozostałych Komisji Rady Miejskiej wynika, że przyjęły projekt budżetu gminy na
2016 r. przedstawiony przez Burmistrza Gminy Żychlin.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (4 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym
się”) przyjęła projekt budżetu gminy na 2016 r. przedstawiony przez Burmistrza Gminy
Żychlin.
Komisja nie wniosła żadnych uwag, nie zgłosiła również żadnych wniosków do projektu
budżetu gminy na 2016 r.”
Agnieszka Tomaszewska – na posiedzeniu Komisji Rozwoju dotyczącym projektu budżetu
gminy na 2016 r., Komisja wniosła, aby przy procedowaniu w sprawie budżetu, członkowie
Komisji mogli aktywnie uczestniczyć.
Ewa Stańczak – wniosek, o którym mówi radna nie dotyczy projektu budżetu na rok 2016.
Jednakże jako wniosek odrębny został przekazany Burmistrzowi Gminy Żychlin.
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c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Emilia Rajewska – Skarbnik Gminy Żychlin poinformowała o zmianach, jakie zostały
wprowadzone po stronie dochodów i wydatków na 2016 rok. Zmiany te wynikają
z otrzymanych dochodów, które nie były planowane w listopadzie 2015 r. Dochody i wydatki
zwiększają się o kwotę 20.100,83 zł. W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa Nr 1 nie
zrealizowała w całości środków z programu ERASMUS+, zgodnie z ustawą o finansach
publicznych środki te nie wygasają z upływem roku i wchodzą do budżetu roku bieżącego.
I zostały wprowadzone w dz. 801, rozdz. 80195. W związku z tym, że nie mogła zwiększyć
dochodów ze względu na spadek wskaźników, kwotę 26.262,02 zł zmniejszyła na wydatki na
zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016
rok.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – „Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy Żychlin. Szanowna Rado! Na
trwającej sesji będziecie Państwo uchwalać budżet naszej gminy na rok 2016.
Budżet, jest kluczowym dokumentem dla wszystkich jednostek naszego samorządu i
stanowi program pracy Zarządu Gminy na bieżący rok.
Przedstawienie najważniejszych wartości dochodów i wydatków tegorocznego
budżetu, poprzedzę trochę dłuższym, niż zwykle wprowadzeniem.
Po pierwsze.
Chciałbym zaznaczyć, że rok 2016 jest specyficzny z uwagi na względy organizacyjne.
Związane są one z przygotowaną inwestycją polegającą na modernizacji budynku Urzędu
Gminy. Przetarg jest ogłoszony a otwarcie ofert nastąpi 8 lutego.
Stanu obecnego, naszego budynku, przedstawiać Państwu nie muszę. Jest delikatnie
mówiąc, zły. Szewc bez butów chodzi jak głosi stare przysłowie. Odkładaliśmy w czasie tę
inwestycję, planując jej zakres, już od jakiś 3, nawet 4 lat. Jako burmistrz, gospodarz gminy,
chciałbym, żeby siedziba, była naszą wizytówką, a nie powodem do wstydu, a niestety tak
właśnie jest.
Jak wspomniałem odkładaliśmy w czasie modernizację, a powodem głównym tego faktu,
była chęć zakończenia ważnego etapu inwestycji w oświacie i sporcie. Od początku swojej
pracy przyjąłem, że te inwestycje będą wiodące i dzięki akceptacji wysokiej rady ostatnich
kadencji, udało się nam zmodernizować praktycznie wszystkie obiekty szkolne, wybudować
nowe boiska przy szkołach, unowocześnić stadion. Honorowo założyłem, że dopóki nie
zamknę tego fragmentu planu, nie dotykam się do modernizacji magistratu. Ponadto z uwagi
na fatalne warunki pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i nie najlepsze Filii PUP, pierwsze
zadania w zakresie infrastruktury administracyjnej objęły te właśnie jednostki. Efekty jak
sądzę są dobre, a niezwykle istotnym w tym zakresie elementem jest możliwość przyjęcia
klienta MOPS i PUP w przyzwoitych, jeśli nie bardzo dobrych standardach.
Efekt wyczekiwania jest niestety nader widoczny. Często spotykam się ze słowami krytyki za
nasz obiekt. Nawet w czasie kampanii wyborczej podkreślano, że gmach chluby nam nie
przynosi i należy go modernizować (tu zrobię pauzę, żeby Państwo przypomnieli sobie, że
konkurencja i media wytykały mi stan Urzędu).
Tak, więc za Państwa aprobatą przystępujemy do jednej z najtrudniejszych organizacyjnie
inwestycji. Wyprowadzamy pracę Urzędu do dwóch obiektów. W sali, w której się znajdujemy
odbywać się będzie praca 3 referatów. W budynku ogółem znajdzie swoje miejsce większość
pracowników. W budynku przy Barlickiego 4 zlokalizujemy referat SO, Urząd Stanu
Cywilnego. Jest to w zasadzie jedyna wiodąca inwestycja, jednak od wyniku przetargu i
wartości podpisanej umowy uzależniam zaproponowanie Państwu w okresie wiosennym
zmian do budżetu w postaci rozszerzenia załącznika inwestycyjnego o zadanie drogowe.
Jedno, dwa, nie wiem na dzień dzisiejszy z uwagi na brak istotnej informacji związanej z
wysokością oferty. Mieliście Państwo jednak przykład ubiegłego roku, gdy z oszczędności,
udało nam się wykonać modernizację dwóch istotnych dróg.
6

W tym miejscu proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ okres 6-ciu miesięcy trwania
inwestycji będzie dla nas okresem wyjątkowo trudnym pod kątem organizacji pracy. Na
marginesie informuje, że doprowadzono do końca temat sieci internetowej we wszystkich
użyteczności publicznej.
Co do samej inwestycji chciałem poinformować, że przygotowywany jest wniosek aplikacyjny
do RPO w działaniu pn. Gospodarka niskoemisyjna. Poza częścią termomodernizacyjną, w
zakresie inwestycji znajduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej, produkcja energii
elektrycznej ze słońca.
Uprzedzam pytania i informuję, że Państwa praca w komisjach odbywać się będzie w Sali
przy Barlickiego 4 – mam na myśli dużą salę na 1 piętrze, nie salę gimnastyczną. Sesję rady,
zgodnie z wolą Pani Przewodniczącej możemy odbywać w obiekcie Żychlińskiego Domu
Kultury. Komisje Rady będą pracowały w sali na ul. Barlickiego 4.
Po drugie.
Na skutek zmian zachodzących w sferze społeczno-gospodarczej w Polsce, ostatnio na
skutek zmiany rządu i wprowadzania nowej koncepcji zarządzania krajem, wokół nas, w
sferze prawa, organizacji systemu oświaty, pomocy społecznej, w sferze gospodarczej,
samorządy, muszą zdawać kolejne, ważne egzaminy ze swojej elastyczności, kreatywności i
dojrzałości.
Musimy poradzić sobie z zarządzaniem gminą, sprawnie wykorzystując jej skromne zasoby
finansowe.
Jest to dość kłopotliwe, o czym możemy przekonać się śledząc doniesienia ze spotkań
gremiów samorządowych z przedstawicielami Rządu, ostatnio z samą panią Premier Beatą
Szydło.
Stanie przed nami obowiązek wykonania nowych zadań, mam na myśli program 500+ oraz
działania w mglistej sferze zmiany, cofnięcia reformy w zakresie systemu oświaty.
Pozostaje w tym zakresie jeszcze wiele niewiadomych, postulaty gmin są jednoznaczne i
wskazują, że nie tylko będą musiały finansować wprowadzane zmiany (przynajmniej na
początku), ale też z uwagi na brak precyzyjnych wytycznych, wprowadzenie programów
powinno być opóźnione.
Szanowni Państwo, oba przytoczone powyżej zdarzenia, mogą w sposób nieoczekiwany
doprowadzić do konieczności zwiększania wydatków bieżących gminy. Zdarzenie pierwsze w
małej skali, ale za to cofnięcie reformy, może przynieść nieoczekiwane rozwiązania. Wiele
zależy od woli rodziców najmłodszych dzieci, do których wraz z dyrektorami szkół, będziemy
apelować o rozważenie opcji rozpoczęcia nauki dzieci w 1 klasach już w wieku lat 6-ciu.
Analiza sytuacji przyniesie pierwsze, wstępne prognozy, ale ostateczne rozwiązania będą
znane dość późno. (…)
Tak, więc podchodzimy do planowania wydatków bieżących włączając dodatkową funkcję
wyjątkowej czujności.
Szanowni Państwo,
Pewne zdarzenia ekonomiczne w naszym budżecie pozostają niezmienne.
Poważnie traktujemy obowiązki związane z utrzymaniem bezpiecznego poziomu zadłużenia.
Ustawowy poziom długu samorządów nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, nasz
poziom w chwili obecnej wynosi tylko 20,93 %.
Z inwestycjami poradzimy sobie tym razem przy użyciu środków zewnętrznych (kredytów)
oraz mam nadzieję dotacji bezzwrotnych z unii i budżetu państwa - WFOŚiGW.
Dotychczasowa praktyka, profesjonalne i realistyczne przygotowanie projektów budżetów,
pozwala nam na spokojną realizację zadań. Przede wszystkim w zakresie wydatków
bieżących, utrzymania ciągłości najważniejszych zadań własnych gminy.
Terminowo realizujemy wszelkie zobowiązania finansowe i pozostajemy wiarygodnym
partnerem na lokalnym rynku finansowym.
Wraz z moimi współpracownikami sukcesywnie uczymy się dobrych praktyk i metod
postępowania w nowych realiach gospodarczych i przystosowujemy samorząd do
funkcjonowania w coraz trudniejszych realiach.
Oczywiście nadal w wielu sferach musimy definiować i wypracowywać metody pozyskiwania
oszczędności. Każdy kierownik we wszystkich gminnych jednostkach, musi każdą złotówkę
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dwa razy obejrzeć przed jej wydaniem.
Tyle słowem wstępu.
Szanowni Państwo! Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i oczekuję, że widząc osiągniętą
stabilizację finansów publicznych gminy będzie Państwo czynnie z nami współpracować przy
realizacji zadań gminy.
Wszelkie sugestie Wysokiej Rady w tym zakresie będziemy analizować, i liczę również na
konstruowanie przez Państwa kolejnych wniosków.
Pozwólcie Państwo, że przedstawię kilka najważniejszych założeń budżetu na 2016
rok:
DOCHODY
Kwota planu dochodów na 2016 rok została ustalona na podstawie przewidywanego
wykonania roku ubiegłego oraz informacji zawartych w pismach Ministerstwa Finansów,
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Skierniewicach i wynosi 32.009.783,83 zł.
Ogólna kwota dotacji na zadania bieżące gminy w 2016 roku wynosi 5.624.121 zł, w tym na
dofinansowanie zadań własnych gminy 1.490.299 zł, na realizacje zadań zleconych do
realizacji gminie 4.133.822 zł.
Planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok to kwota 7.464.744 zł, w tym:
- subwencja oświatowa to kwota
6.174.258 zł,
- subwencja równoważąca to kwota 664.295 zł,
- subwencja wyrównawcza to kwota 626.191 zł.
Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosi
6.998.571 zł, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na
poziomie 578.800 zł.
Kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 6.910.000 zł, podatku rolnym
795.500 zł, podatku od środków transportowych 209.000 zł.
Dochody własne gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku
ubiegłego oraz podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawach stawek podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
WYDATKI
Na wydatki budżetu gminy w 2016 roku planuje się kwotę 33.195.015,83 zł; z której
30.446.015,83 zł to kwota planowanych wydatków bieżących, 2.749.000 zł to kwota
planowanych wydatków majątkowych.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawione są w tabeli Nr 3 do przedłożonej uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Największą pozycję stanowią wydatki na oświatę – kwota 12.323.381,02 zł.
Należy tu nadmienić iż kwota subwencji na 2016 r. nie pokrywa nawet wydatków na
wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek subwencjonowanych, tj. szkół
podstawowych, gimnazjum i liceum. Dopłata do placówek subwencjonowanych z dochodów
własnych gminy wynosi 2.636.101 zł.
Znaczną część wydatków przeznacza się na pomoc społeczną.
W kwocie 8.289.754,83 zł zabezpieczone są środki finansowe na wypłatę zasiłków i
dodatków mieszkaniowych dla klientów pomocy społecznej zarówno z dotacji celowych
(kwota 4.806.076 zł), jak również finansowane ze środków własnych (kwota 1.195.060 zł).
Wszystkie wydatki na zadania statutowe, tj. wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka
Pomocy w 100% są pokrywane z dochodów własnych gminy.
Na zadania z zakresu administracji publicznej w 2016 roku proponuje się przeznaczyć kwotę
6.334.421zł, w tym na wydatki biura rady to kwota 143.357 zł, na wydatki Urzędu kwotę
5.065.215 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.112.022 zł, na zadania z zakresu
promocji gminy kwotę 158.337 zł i pozostałą działalność – kwotę 860.659 zł.
Wydatki inwestycyjne gminy zaplanowano w kwocie 2.749.000 zł. W 2016 roku gmina będzie
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realizować omówione na wstępie zadanie modernizacyjne.
Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu
Planowany deficyt budżetu na 2016 rok wynosi 1.185.232 zł.
Rozchody na 2016 rok ustalono w łącznej wysokości 818.768 zł jako spłaty wcześniej
zaciągniętych kredytów.
Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130.000 złotych i rezerwę celową na zarządzanie
kryzysowe w wysokości 84.000 zł.
Gmina udzieli w bieżącym roku dotacji m.in.:
- dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w kwocie 866.500 zł.
- dla instytucji kultury 1.039.510 zł
Podsumowując proszę Wysoką Radę o akceptację projektu budżetu gminy. Uważam, że
umożliwia on sprawne funkcjonowanie samorządu, a zaplanowana ważna inwestycja
modernizacyjna powinna zostać przeprowadzona z uwagi nie tylko na estetykę obiektu, ale
również ze względów bezpieczeństwa użytkowania obiektu zarówno przez pracowników jak i
mieszkańców gminy i naszych gości.”
Paweł Wachowiak – zwraca uwagę na to, że ma nadzieję, że będzie to ostatnia duża
inwestycja z zaciągnięciem kredytu. Obecne zadłużenie gmina będzie spłacała do 2036 r.
Chciałby, aby Burmistrz rządził wiele lat w naszej gminie, ale może być różnie i możemy
zostawić kolejnym kadencjom dość duże zadłużenie.
Prosi radnych, aby w przyszłym roku pracując nad budżetem wprowadzili zakaz zadłużania
się gminy w latach kolejnych.
Grzegorz Ambroziak – staramy się bardzo realnie planować budżet, tak, aby jednocześnie
spłacać zadłużenie, wykonywać pewne zadania inwestycyjne. Jesteśmy jedną z mało licznej
grupy gmin, które realistyczne planują budżet i go nie zadłużają. Maksymalne zadłużenie
w naszej gminie było na poziomie 31%. Na konferencji organizowanej przez RIO byliśmy
w tej grupie, która bezpiecznie planuje budżet. Były takie gminy, gdzie zarządzał komisarz,
a ponadto gminom groziło połączenie ich z innymi sąsiednimi gminami.
Gdy prześledzimy budżety od 2007 r. do 2016 to zauważa się, że w latach wyborczych
zadłużenie zmniejszało się, schładzaliśmy inwestycje. Przez te lata udało nam się
zmodernizować system oświaty, aby nauczycielom wypłacać wynagrodzenia za ich pracę,
a nie dodatki wyrównawcze za jej brak. Dokonaliśmy zmiany w systemie gospodarki
komunalnej, uważa, że obecnie zakład komunalny funkcjonuje na przyzwoitym poziomie,
jeśli chodzi o finansowanie. Dochody budżetu gminy wzrosły z 20-21 mln zł do 33-34 mln zł
w skali 8 lat - skok 30% wzrostu dochodów to jest ciężka praca Państwa radnych i Zarządu.
Agnieszka Tomaszewska – chciałaby, aby komisja brała aktywny udział w pracach nad
budżetem i projektem budżetu na 2017 rok. Myśli, że należy przeanalizować wydatki z roku
ubiegłego, jakie zostaną zawarte w sprawozdaniach. Uważa, że razem możemy się
zastanowić nad tym, co można zrobić, co można zmienić w budżecie.
Prosi również, żeby w momencie, gdy będziemy zaciągać kredyt, komisja miała w tym swój
udział i znała szczegóły w sprawie zaciągnięcia tego kredytu.
Emilia Rajewska – będzie przygotowany projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
wówczas Rada będzie znała wszystkie szczegóły dotyczące jego zaciągnięcia, a więc
płatności rat itp.
Grzegorz Ambroziak – jeśli nie będzie to kolidowało z naszą pracą, to wówczas po podjęciu
uchwały o kredycie, będzie sporządzana specyfikacja, z którą się Państwo możecie
zapoznać. W załączniku inwestycyjnym jest już informacja o kredycie w wysokości 1.185.232
zł. O dalszych krokach w sprawie kredytu będą radni informowani podczas komisji i sesji
Rady.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu na 2016 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/76/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę.
Po przerwie.
Od godz. 12.35 obecnych na sali było 12 radnych – salę opuścili radni Krzysztof Falkowski
i Mieczysław Studziński.

Do p-tu 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Żychlin na lata 2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata
2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/77/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin.
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Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – prosi o przyjęcie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin wraz z autopoprawką, którą Państwo radni otrzymali.
Edyta Ledzion – Kierownik Ref. GCPI – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obecnie jest
opiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W dniu wczorajszym była na konsultacjach, na których odniosła się do pewnych uwag co do
naszego planu. Wszystkie uwagi, jakie zostały określone do planu, mają Państwo radni
w autopoprawce. Mamy zapewnienie, że plan ten zostanie zaakceptowany przez WFOŚiG
w Łodzi wraz z tymi zmianami. W związku powyższym, aby w przyszłym tygodniu znów nie
prosić radnych o spotkanie się na sesji, prosi o przyjęcie tego planu wraz z autopoprawką.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin wraz z autopoprawką.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Żychlin z autopoprawką głosowało - 11 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 1 radny.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/78/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada
2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/57/15 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy
Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016”.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmieniającej
Uchwałę Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie
uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy
Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016”
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/79/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Żychlin.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Żychlin
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/80/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Żychlin
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/81/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Żychlin.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Żychlin
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/82/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w
Żychlinie przy ul. 3-Maja stanowiącej własność Gminy Żychlin na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy „MIG-MA” Sp. z o.o. w Żychlinie,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. 3-Maja stanowiącej
własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy „MIG-MA” Sp. z o.o.
w Żychlinie.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej
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w Żychlinie przy ul. 3-Maja stanowiącej własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy „MIG-MA” Sp. z o.o. w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. 3-Maja
stanowiącej własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy „MIG-MA” Sp.
z o.o. w Żychlinie.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. 3-Maja stanowiącej własność Gminy
Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy „MIG-MA” Sp. z o.o. w Żychlinie
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/83/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2016 rok”,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016 rok”.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok”
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/84/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
i) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum dla
których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
lub publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.
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OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum dla których organem
prowadzącym jest Gmina Żychlin.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie określenia
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest
Gmina Żychlin.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
lub publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVI/85/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Żychlinie na 2016 rok.
Do przedłożonego planu pracy Rady nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia planu pracy Rady na 2016 rok.
Za przyjęciem planu pracy Rady na 2016 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie planu pracy Rady na 2016 rok.
Plan pracy Rady na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2016 rok.
Przewodnicząca
Rady
poprosiła
Przewodniczących
o przedstawienie planów pracy Komisji na 2016 rok.

poszczególnych

Komisji

1. Józef Kowalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji
na 2016 rok.
Do przedstawionego planu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2016 rok.

15

Za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Ewa Stańczak - Przewodnicząca Komisji Rozwoju przedstawiła plan pracy Komisji na
2016 rok.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju na 2016 rok.
Do przedstawionego planu nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem planu pracy Komisji Rozwoju na 2016 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju na 2016 rok.
Plan pracy Komisji Rozwoju stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Anna Wrzesińska – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła plan pracy
Komisji na 2016 rok.
Do przedstawionego planu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty na 2016 rok.
Za przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty na 2016 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty na 2016 rok.
Plan pracy Komisji Oświaty stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4. Stanisław Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej przedstawił plan pracy
Komisji na 2016 rok.
Do przedstawionego planu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia planu pracy Komisji Rolnej na 2016 rok.
Za przyjęciem planu pracy Komisji Rolnej na 2016 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie planu pracy Komisji Rolnej na 2016 rok.
Plan pracy Komisji Rolnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedłożenie sprawozdań
z działalności Komisji za 2015 rok.
1. Józef Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2015 rok.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie sprawozdania przez Radę.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Od godz. 13.15 obecnych na sali obrad było 10 radnych – salę opuściły radne: Agnieszka
Tomaszewska i Elżbieta Sikora.
2. Ewa Stańczak – Przewodnicząca Komisji Rozwoju – przedstawiła sprawozdanie
z działalności Komisji Rozwoju za 2015 rok.
Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju
za 2015 rok.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju za 2015 rok
głosowało
- 10 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie sprawozdania przez Radę.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3. Anna Wrzesińska – Wiceprzewodnicząca Komisji
sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2015 rok.

Oświaty

przedstawiła

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za
2015 rok.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za 2015 rok
głosowało
- 10 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie sprawozdania przez Radę.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
4. Stanisław Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji
sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej za 2015 rok.

Rolnej

przedstawił

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnej za
2015 rok.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rolnej za 2015 rok
głosowało
- 10 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie sprawozdania przez Radę.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Do p-tu 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od
23 listopada 2015 r. do 11 stycznia 2016 r.
Do sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 23 listopada 2015 r.
do 11 stycznia 2016 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od
23 listopada 2015 r. do 11 stycznia 2016 r. głosowało
- 10 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 23 listopada 2015 r. do
11 stycznia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 10. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi na zapytania zostały udzielone w punkcie 2 porządku obrad „Zapytania i wolne
wnioski”.
Do p-tu 11. Sprawy różne.
Rafał Klimczak – 2 miesiące temu prosił, żeby zwrócić uwagę firmie, która dokonywała
przycinki konarów w parku wokół Żychlińskiego Domu Kultury. Według niego zostało to źle
wykonane i drzewa mogą zamierać.
Zbigniew Gałązka – zlecimy tę sprawę do sprawdzenia Referatowi Ochrony Środowiska i
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wówczas przekażemy informację co dalej tej sprawie.
Paweł Wachowiak – zapytał, czy mamy już jakieś informacje w sprawie wydłużenia pracy
przedszkoli?
Grzegorz Ambroziak – z Panem Przewodniczącym Komisji Oświaty ustaliliśmy termin
posiedzenia Komisji w tej sprawie, będzie to 10 lutego br. o godz. 13.00.
Anna Wrzesińska – podziękowała za szybką reakcję na naprawę drogi w ul. Sannickiej,
w ciągu 2 dni sprawa została załatwiona.
Grzegorz Ambroziak – w sprawie dróg mamy informacje ze Starostwa Powiatowego,
że zostanie naprawiony chodnik w ul. 1 Maja, natomiast z Urzędu Wojewódzkiego mamy
informację, że zajmą się drobnymi sprawami na drogach wojewódzkich, a sprawy dotyczące
migających świateł na przejściach itp. zostaną przeanalizowane i być może będą
realizowane w latach przyszłych.
Ewa Stańczak – poinformowała, że na Osiedlu między blokami nr 12 i 14 jest paczka
z materiałami typu krawężniki, pewnie jest to pozostałość po remoncie parkingu. Częściowo
paczka z tym materiałem została już porozrywana, stąd jej zapytanie, czyją własnością jest
ten materiał?
Grzegorz Ambroziak – zadania to było zlecone firmie zewnętrznej, jeśli firma ta zostawiła
materiał to na swoją odpowiedzialność. To, co było w naszym zakresie zostało zabrane
z terenu parkingu.
Elżbieta Tarnowska – zapytała, czy w ul. H. Sawickiej będą ograniczniki prędkości,
mieszkańcy obawiają się zbyt szybkiej jazdy kierowców na zmodernizowanej drodze.
Grzegorz Ambroziak – nie planowane były ograniczenia prędkości na tej ulicy w takiej
postaci, rozważana jest zmiana organizacji ruchu w tamtym terenie.
Rafał Klimczak – na terenie gminy miało miejsce tragiczne wydarzenie – rodzina została
pozbawiona dachu nad głową w wyniku pożaru. Zapytał, czy dla tej rodziny jest przewidziana
jakaś pomoc?
Grzegorz Ambroziak – pomoc taka jest przewidziana, pomoc w wysokości 10.000 zł dla tej
rodziny została już udzielona przez MGOPS. Ta pomoc została udzielona błyskawicznie, na
tyle, jak pozwalały na to przepisy. Obecnie nadzorujemy pewne prace techniczne,
pozyskaliśmy sponsorów na osuszanie ścian budynku, udało się znaleźć projektanta
w Kutnie, który ma wykonać projekt techniczny bezpłatnie. Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Grabowie zorganizowana zbiórkę na terenie całej gminy, wszyscy w tę
zbiórkę się włączyli łącznie z parafią i sołtysami.
W momencie, gdy będziemy mieć informację, jakie materiały budowlane będą potrzebne na
remont domu, wówczas zwrócimy się do firm budowlanych o wsparcie nieodpłatne
materiałami.
Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej
w Żychlinie:
- pismo Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem
dotyczące odbycia przez radnych wizyty studyjnej na terenie dawnego obozu,
- pismo dawnego mieszkańca szkoły w Śleszynie w sprawie braku ogrzewania obecnego
mieszkania przy ul. Narutowicza 92.

19

Zbigniew Gałązka – poinformował, że jest problem techniczny z ogrzewaniem w tej
wspólnocie mieszkaniowej, poprosiliśmy Pana Prezesa na spotkanie w tej sprawie.
Do p-tu 12. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. i Protokołu Nr XV/15
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Do przedłożonych protokołów nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołów.
Za przyjęciem Protokołu Nr XIV/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 10 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.
Za przyjęciem Protokołu Nr XV/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 10 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.

Do p-tu 13. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XVI Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska
Protokolant:
M. Charążka
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