PROTOKÓŁ NR XVIII/16
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 31 marca 2016 r.
Sesja odbyła się w Żychlińskim Domu Kultury, ul. Fabryczna 3 i trwała od godz. 12.35
do godz. 13.20.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 14, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny: Krzysztof Falkowski.
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,
· Kierownicy Referatów Urzędu Gminy,
· Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
· Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z załączoną listą obecności,
· mieszkańcy gminy Żychlin.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Tarnowska.
Otwierając obrady powitała Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu,
Burmistrza – Pana Grzegorz Ambroziaka, Zastępcę Burmistrza – Pana Zbigniewa Gałązkę,
Skarbnika i Sekretarza 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 zgłoszono następujące zmiany:
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – zgłosił wniosek, aby w punkcie
3 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawach:” po podpunkcie g) dodać podpunkt h)
o brzmieniu:
h) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
Projekt tej uchwały był przedstawiony Radnym na posiedzeniach Komisji Rady.
Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Od godz. 12.35 obecnych na sali było 12 radnych – nieobecni radni: Matylda JakubowskaCzaja i Ewa Wypych.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia wniosku Burmistrza Gminy Żychlin.
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Gminy Żychlin, aby w punkcie 3 porządku obrad:
„Podjęcie uchwał w sprawach:” po podpunkcie g) dodać podpunkt h) o brzmieniu:
h) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
głosowało
- 12 radnych,
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„przeciw”
„wstrzymało się”

- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku przez Radę i przystąpiła do przyjęcia
porządku obrad po zmianie.
Za przyjęciem porządku obrad po zmianie 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) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
b) zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Żychlin,
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania,
e) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016 rok”,
f) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca
składania deklaracji,
g) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Przedłożenie sprawozdania z realizacji art. 30a Karty Nauczyciela – średnie
wynagrodzenie nauczycieli za 2015 r.
5. Przyjęcie informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” za 2015 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie
Żychlin na lata 2013-2016, w tym realizacji przez MGOPS w Żychlinie zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2015 r.
7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. 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.
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Włodzimierz Szałkowski – mieszkaniec Żychlina – chciałby się ustosunkować częściowo
do kilku spraw między innymi do niegospodarności w Urzędzie Gminy – „Po pierwsze
chciałby się Pani Przewodniczącej spytać, jeśli byłem na zebraniu radnych wniosku odnośnie
niewłaściwego postępowania pracowników Urzędu Miasta, czy jakiś tam spółek – czy jest
Rada zobowiązana do odpowiedzi mi na to pytanie, czy nie? Ja takiej odpowiedzi od Rady
nie dostałem.”
Przewodnicząca Rady – otrzymał Pan w tej sprawie odpowiedź zaraz na Sesji Rady.
Włodzimierz Szałkowski – „druga sprawa to jest to, że dostałem odpowiedź od Burmistrza,
a nawet nie od Burmistrza, tylko od Sekretarza, ale tak błędnie wyjaśniona, że ja mam się
zwrócić do tej osoby, która po prostu była niekompetentna w tej sprawie. (…) To jest bardzo
dziwne.
Później chciałbym poruszyć jeszcze kilka spraw, które dotyczą Urzędu Miasta (…)
Przewodnicząca Rady – poinformowała mieszkańca, że zgodnie ze Statutem ma 5 minut
na zgłoszenie konkretnych zapytań lub wniosków. Jeśli sprawy wymagają szerszego
wyjaśnienia prosi o złożenie ich na piśmie i wówczas otrzyma stosowne odpowiedzi w formie
pisemnej.
Józef Kowalski – zwrócił uwagę, że jest to punkt „Zapytania i wolne wnioski” i należy w nim
zgłaszać zapytania lub wolne wnioski.
Włodzimierz Szałkowski – zapytał, w jakim punkcie będzie mógł się odnieść?
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że właśnie teraz w tym punkcie można zgłaszać
zapytania i wolne wnioski.
Od godz. 12.40 obecnych na sali było 14 radnych – na salę obrad przybyły radne: Matylda
Jakubowska-Czaja i Ewa Wypych.
Włodzimierz Szałkowski – zapytał, czy Rada ma konkretnych Radnych, z którymi mógłby
porozmawiać? Chce spotkać się z radnym i czy jest takie miejsce gdzie mógłby się spotkać?
„Żaden radny absolutnie nie urzęduje. Byłem u Pani Przewodniczącej, a Pani
Przewodnicząca mnie zbyła (…) Czy radni to będą, żeby można się było z nimi spotkać?”
Przewodnicząca Rady – w każdą środę są dyżury i można przyjść na dyżur i spotkać się.
Włodzimierz Szałkowski – „ale to Pani Przewodnicząca urzęduje, a ja się pytam radnych.”
Przewodnicząca Rady – radni nie mają obowiązku dyżurowania, zawsze mieszkaniec może
się spotkać ze swoim radnym i porozmawiać.
Włodzimierz Szałkowski – chciałby się spotkać z radnym, który ma w swoim okręgu
ul. 3 Maja.
Przewodnicząca Rady – radnym z tego terenu jest Pani Anna Wrzesińska.
Włodzimierz Szałkowski – zwrócił się do radnej Anny Wrzesińskiej – „Czy Pani radna była
kiedykolwiek na targowicy?”
Anna Wrzesińska – „oglądam to, co uważam za słuszne, a na pewno nie to, co Pan uważa
za słuszne”.
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Włodzimierz Szałkowski – „sprawa straży miejskiej – Urząd Miasta oddał swoje stanowiska
Policji, kto okradł parafialne (…).
Przewodnicząca Rady – jest to dyskusja nie na miejscu – Straży Miejskiej w naszej gminie
nigdy nie było, a od kradzieży jest Policja.
Włodzimierz Szałkowski – „ja to zgłaszałem Wam, (…) Ja już z Wiceburmistrzem
rozmawiałem, a Burmistrz to jest absolutnie niemowa (…)
Przewodnicząca Rady – w związku z tym, że ma Pan wiele różnych zapytań prosi
o złożenie ich na piśmie.
Józef Kowalski poprosił o zakończenie dyskusji w tym punkcie i przejście do podjęcia
uchwał. Złożył wniosek formalny w tej sprawie.
Włodzimierz Szałkowski – „wnioskuję o likwidację Spółki „Mig-Ma” (…) A gdzie są
pieniądze ze śmieci, które płaciliśmy do tej pory? (…) Dlaczego zrobiliście stanowiska na
targowicy? (…)
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku formalnego zgłoszonego przez
radnego Józefa Kowalskiego, aby zamknąć dyskusję w punkcie „Zapytania i wolne wnioski” i
przejść do kolejnego punktu porządku obrad.
Za wnioskiem formalnym, aby zamknąć dyskusję w punkcie „Zapytania i wolne wnioski” i
przejść do kolejnego punktu porządku obrad głosowało - 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku przez Radę.
Pana Szałkowskiego poprosiła o złożenie swoich zapytań na piśmie, wówczas otrzyma
stosowną odpowiedź pisemną.

Do p-tu 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016
rok.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2016 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVIII/88/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Emilia Rajewska – Skarbnik Gminy Żychlin – przypomina, że od dnia sporządzenia
projektu uchwały do dnia sesji dokonano pewnych zmian w budżecie, które zostaną
wprowadzone do WPF, dlatego też do podpisu Przewodniczącej Rady zostanie przedłożona
uchwała po zmianie.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVIII/89/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c) ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów
stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
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w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Żychlin.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia
kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVIII/90/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla
osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVIII/91/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016 rok”,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Żychlin na 2016 rok”.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Oświaty (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016 rok”.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Żychlin na 2016 rok”.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016
rok” głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVIII/92/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów
i miejsca składania deklaracji,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Oświaty (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i
miejsca składania deklaracji.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym
terminów i miejsca składania deklaracji
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVIII/93/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

terminu,

OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Oświaty (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XVIII/94/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016
rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2016 rok.
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Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę
Uchwała Nr XVIII/95/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 4. Przedłożenie sprawozdania z realizacji art. 30a Karty Nauczyciela – średnie
wynagrodzenie nauczycieli za 2015 r.
Do sprawozdania z realizacji art. 30a Karty Nauczyciela – średnie wynagrodzenie nauczycieli
za 2015 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania.
Za przyjęciem sprawozdania z realizacji art. 30a Karty Nauczyciela – średnie wynagrodzenie
nauczycieli za 2015 r. głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdanie z realizacji art. 30a Karty Nauczyciela – średnie wynagrodzenie nauczycieli za
2015 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 5. Przyjęcie informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2015 rok” oraz „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii” za 2015 r.
Do informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za
2015 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia informacji.
Za przyjęciem informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” za 2015 r. głosowało - 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie.
Informacja z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za
2015 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w gminie Żychlin na lata 2013-2016, w tym realizacji przez MGOPS w Żychlinie
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r.
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Do sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żychlin na
lata 2013-2016”, w tym z realizacji przez MGOPS w Żychlinie zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2015 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania.
Za przyjęciem sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Żychlin na lata 2013-2016”, w tym z realizacji przez MGOPS w Żychlinie zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2015 r. głosowało
- 14 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żychlin na
lata 2013-2016”, w tym z realizacji przez MGOPS w Żychlinie zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
W związku z tym, że w punkcie „Zapytania i wolne wnioski” nie zgłoszono zapytań, nie
udzielano odpowiedzi na zapytania.

Do p-tu 8. Sprawy różne.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin poinformował, że Urząd Gminy
w Żychlinie jest w trakcie przeprowadzania się w związku z czym w piątek i w poniedziałek
Urząd nie pracuje, będzie w tym czasie dokonywane przełączanie systemów informatycznych,
telefonów itp. Informacje w tym zakresie są na stronie internetowej, Państwo Rani otrzymali
również wykaz tymczasowych numerów telefonów.
Poza tym na budynkach, w których będą mieściły się poszczególne biura Urzędu Gminy, będą
odpowiednie tablice informacyjne.
Ewa Wypych – nawiązując do sugestii p. Szałkowskiego – może faktycznie zrobilibyśmy
dyżury dla radnych np. w ŻDK, aby mieszkaniec chcący się spotkać się ze swoim radnym miał
taką możliwość. Jej osobiście zdarza się, że niekiedy mieszkańcy przychodzą do niej domu,
aby porozmawiać, wolałaby takie spotkania odbywać w innym miejscu.
Przewodnicząca Rady – uważa, że tak jak do tej pory była to środa, gdzie interesantów
można było przyjmować, mogłaby ona pozostać.
Grzegorz Ambroziak – teraz dyżury radnych byłyby utrudnione ze względu na zmianę
lokalizacji, jednakże takie spotkania z radnymi mogłyby odbywać się np. w ZDK.
Przypomniał, że takie zamiary były w poprzednich kadencjach, jednakże mieszkańcy woleli
spotykać się ze swymi radnymi poza Urzędem, gdyż czuli się bardziej swobodnie.
Przewodnicząca Rady przeprosiła za zachowanie wobec p. Szałkowskiego, ale wynikało to
z faktu jego zachowania i ubliżania nam jako radnym i wszystkim Państwu zebranym na sesji.
Zbigniew Gałązka – p. Szałkowski głównie jest niezadowolony z miejsca na targowicy. Chciał
handlować miodem w miejscu, które jest przeznaczone do innych celów. Nie będziemy
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specjalnie dla p. Szałkowskiego zmieniać podziału stanowisk na całej targowicy i całego jej
układu.
Paweł Wachowiak – sprawozdanie z wykonania budżetu – zapytał, czy byłaby taka
możliwość, aby tak obszerne dokumenty, jak sprawozdanie z wykonania budżetu przesyłać
radnym w formie elektronicznej np. e-mailem?
Grzegorz Ambroziak – myśleliśmy o tym, aby radni złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przesyłanie materiałów na sesję w formie elektronicznej, jednakże sprawę tę musimy
przeanalizować z radcami prawnymi co do zapisu w Statucie Gminy Żychlin.
Waldemar Kardasz – musimy tę sprawę przeanalizować, o ile będzie to możliwe to
postaramy się wprowadzić odpowiednie zapisy w tym zakresie.
Józef Kowalski – zapytał, czyją działką jest podstacja trafo za GPZ, która jest bardzo
zarośnięta? Są tak wysokie krzaki, że w przypadku wzniecenia pożaru, byłby ogromny
problem z podstacją.
Zbigniew Gałązka – sprawdzimy, czyją własnością jest ta działka i będziemy w tej sprawie
interweniować.
Do p-tu 9. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XVIII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

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

