Protokół Nr IV/06
z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 15.40.
Na ogólną ilość 15 radnych obecnych było 15 zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
- Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy,
- Emilia Rajewska – Skarbnik Gminy,
- Iwona Śmietanka – Radca prawny,
- Marianna Sobierańska – Kierownik Ref. Or.,
- Józef Czekalski – Kierownik Ref. RGG,
- Krzysztof Sęczkowski – Kierownik Ref. Adm.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Zofia Pilarska.
Otwierając obrady powitała Radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu, Burmistrza i
Zastępcę Burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów
szkół, sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli oraz pozostałe osoby przybyłe na
Sesję Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Sesji, a więc jej prawomocność do
podejmowania uchwał.
Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następującą zmianę:

1. Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy – zgłosił wniosek o wprowadzenie w
punkcie 3 porządku obrad podpunktu d) o brzmieniu:
„d) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.”
Innych zmian nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowania zmiany do porządku obrad.
Za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu w punkcie
3 „Podjęcie uchwał w sprawach:” podpunktu d) o brzmieniu:
„d) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.”
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie zmiany porządku obrad przez Radę i
przystąpiła do przegłosowania porządku obrad po zmianie.
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Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało - 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie porządku obrad w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr
XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.,
b) powołania Sekretarza Gminy Żychlin,
c) zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca
1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żychlinie zmienioną Uchwałą Nr XXXI/169/05 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 10 marca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i
Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
d) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
4. Odpowiedzi na zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
Do p-tu 2. Zapytania i wolne wnioski.
Agnieszka Szałamacha – sołtys sołectwa Kruki – naprawa mostu na rzece w
Orątkach - 2 lata temu zgłaszała naprawę mostu na rzece w Orątkach. Jest to most, po
którym dzieci chodzą do Szkoły Podstawowej w Orątkach. Prosi, aby ten most został
naprawiony, zbliża się zima, a ten most stwarza zagrożenie dla dzieci.
Teresa Kubicka – sołtys sołectwa Dobrzelin – oczyszczanie rowów na terenie
gminy - zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Pana Sęczkowskiego – ile osób w
tej chwili jest zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych?
Zapytała, kiedy będą oczyszczane rowy na terenie gminy. Nie można się tłumaczyć, że
są to drogi powiatowe, czy wojewódzkie. To jest nasza gmina i naszym obowiązkiem
jest o nią dbać. Zapytała, kiedy były zakupione miotły, kosy, które służyłyby do
oczyszczania rowów i terenów na terenie wsi.
Jadwiga Melcher – sprawa aparatu RTG – prosi o informację w sprawie aparatu
RTG. Sprawa ta była poruszona na poprzedniej Sesji przez radnego Pana Bogdana
Głuszcza, nie otrzymaliśmy żadnej informacji.
Chciałaby wiedzieć, czy sprawa została rozwiązana, czy z Urzędu wystosowano pisma
do Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie?
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Marek Jabłoński – poinformował, że spółka „ALMAMED” przysłała pismo o
rozwiązanie umowy na wynajem lokalu, w którym znajdował się aparat RTG.
Bogdan Głuszcz – odniósł się do problemu zgłoszonego przez radną Teresę Kubicką uważa, że należy podpisać umowy w celu możliwości oczyszczania rowów przy
drogach powiatowych i wojewódzkich. Wiadomo, że oczyszczanie rowów przy tych
drogach, sprzątanie w pasach drogowych należy do Starostwa Powiatowego lub
Urzędu Wojewódzkiego.
Rowy są pozarastane, na szczęście na razie nie ma śniegu, ale gdy tylko spadnie, drogi
będą w ogóle nieprzejezdne.
Składa wniosek, aby takie umowy, czy też porozumienia podpisać, by gmina mogła
oczyszczać te rowy, otrzymując jakąś rekompensatę kosztów od Starostwa, czy
Urzędu Wojewódzkiego.
Andrzej Szymański – prosi o przedstawienie sytuacji roku 2006 w Spółce „Mig-Ma”
- ile osób zakład zatrudnia, na jakie umowy, czy są zatrudnione osoby, które są
przydzielane przez Urząd Gminy w ramach robót publicznych.
Bogdan Głuszcz – otrzymał odpowiedź na piśmie odnośnie przykanalików,
odpowiedź i uzasadnienie przemawia do niego, ale prosiłby, aby osoby
zainteresowane, które nie uiściły opłaty za wykonanie przykanalików, aby były
powiadomione dlaczego takie opłaty są pobierane i z czego to wynika.
Marek Jędrzajczak – zgodnie z Uchwałą Rady z sierpnia 2006 r. w sprawie
procedury uchwalania budżetu gminy, Burmistrz Gminy niezwłocznie po otrzymaniu
opinii Komisji właściwej do spraw budżetu, zapoznaje się z jej treścią i dokonuje
poprawek i dokonuje poprawek w projekcie budżetu w terminie 7 dni i przedkłada
Radzie autopoprawkę do projektu budżetu w terminie do 28 grudnia.
Zapytał więc, czy taka autopoprawka będzie do projektu budżetu na 2007 r. będzie
radnym przedstawiona i w jakim terminie?
Jadwiga Melcher – problem parkowania na terenie miasta – zwróciła uwagę, że na
terenie miasta nie ma miejsc do parkowania, w mieście nie ma gdzie zaparkować
szczególne jest to widoczne w soboty i niedziele oraz święta.
Są pewne miejsca, które straszą swym wyglądem, a można by było w tych miejscach
zrobić parkingi. Ma tu na myśli plac nad rzeką, tj. w ul. Narutowicza koło budek,
uważa, że na tym terenie można by było zrobić parking.
Do p-tu 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmiany Uchwały
Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.,
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr
XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14
lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada uchwałę podjęła.
Uchwała Nr IV/15/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) powołania Sekretarza Gminy Żychlin,

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza
Gminy Żychlin.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie
powołania Sekretarza Gminy Żychlin.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Żychlin
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada uchwałę podjęła.
Uchwała Nr IV/16/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5
marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żychlinie zmienioną Uchwałą Nr XXXI/169/05 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr
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50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w
sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Żychlinie,

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie
utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie zmienioną
Uchwałą Nr XXXI/169/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca 2005 r.
zmieniającą Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca
1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Żychlinie.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w
sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie
zmienioną Uchwałą Nr XXXI/169/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca
2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5
marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żychlinie.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy
i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie zmienioną Uchwałą Nr XXXI/169/05 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady
Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada uchwałę podjęła.
Uchwała Nr IV/17/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2006 r.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
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Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2006 r. głosowało - 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada uchwałę podjęła.
Uchwała Nr IV/18/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 4. Odpowiedzi na zapytania.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz – odpowiadając na zapytania poinformował, iż
udzieli odpowiedzi na część zapytań, na pozostałe zapytania odpowiedzi zostaną
udzielone na piśmie.
Na zapytanie sołtysa sołectwa Kruki, poprosił o udzielenie odpowiedzi przez Pana
Krzysztofa Anyszkę.
Krzysztof Anyszka – odpowiadając na zapytanie w sprawie remontu mostka na rzece
– dokonaliśmy w dniu 1 września 2006 r. zlecenia do Spółki „Mig-Ma” celem
naprawy tegoż mostka. Prawdopodobnie z uwagi na szereg innych pilnych prac
zlecenie to nie zostało wykonane. Uważa, że prezes Spółki wyjaśni, dlaczego tak się
stało.
Grzegorz Ambroziak – odpowiadając radnemu Markowi Jędrzejczakowi poinformował, iż stosowne prace są już na ukończeniu z uwagi na bardzo mało czasu
na ich wykonanie, w dniu dzisiejszym Biuro Rady jest przygotowane na przyjęcie tych
dokumentów w terminie ustawowym tj. w dniu dzisiejszym 28 grudnia.
Na zapytanie dotyczące aparatu RTG poprosił o udzielenie odpowiedzi Pana
Zbigniewa Gałązkę.
Zbigniew Gałązka – Zastępca Burmistrza – z dokumentacji, jaką przesłała nam
przychodnia wynika, że niespełnienie zapisów § 28 i 29 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.
Ponieważ aparat ten był już eksploatowany w latach wcześniejszych, nie spełnia
określonych norm.
Kierownik przychodni potwierdza zły stan techniczny aparatu RTG, tak więc należy
ostrożnie podchodzić do tego tematu, gdyż znane są przypadki poparzenia pacjentów
przy prześwietlaniu aparatem wadliwym.
Urząd Gminy nie może wpłynąć na rozwiązanie tej sprawy w innych sposób,
obowiązuje tu umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy kierownictwem Przychodni,
a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Grzegorz Ambroziak – z nie potwierdzonych źródeł wiadomo, że Spółka
„PROMED” ma zakupić taki aparat rentgenowski i świadczyć usługi dla
mieszkańców.
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Na pozostałe zapytania odpowiedzi zostaną przekazane na piśmie.
Marek Materka – Prezes Spółki „Mig-Ma” – odpowiadając w sprawie mostku w
Orątkach – jeśli Spółka otrzyma ponownie zlecenie na miesiąc styczeń wykonanie
naprawy tego mostku, to zostanie to zrobione. Poprzedni Burmistrz zlecając Spółce
„Mig-Ma” wiele zadań w końcu roku, nie pytał o możliwości techniczne. Nie było
takich możliwości wykonania mostku we wrześniu i październiku.
Odnośnie zapytania dotyczącego pracowników z robót publicznych i interwencyjnych
- nie ma żadnych pracowników z robót publicznych, ani interwencyjnych ani
zatrudnionych przez Spółkę ani przez Urząd Gminy.
Z Urzędem Pracy podpisał umowę na 4 stażystów, z czego jeden stażysta został
wezwany do wojska. Umowy te są podpisane przez Spółkę bezpośrednio z PUP-em.
W tej chwili trzech stażystów nadal pracuje, dwóch musi później zatrudnić na
określony czas.
Obecnie Spółka prowadzi 4 budowy i 2 są już zakończone, w ramach programu
unijnego robimy płyty obornikowe i szamba. Są to inwestycje pracochłonne,
materiałochłonne i o długim terminie płatności, ponieważ Agencja Rynku Rolnego
zwraca pieniądze rolnikowi do dwóch miesięcy po zakończeniu budowy, i dopiero
wówczas rolnik płaci Spółce.
Bilans Spółki jest przedstawiany zawsze w kwietniu lub maju następnego roku po
zakończeniu roku budżetowego.
Do p-tu 5. Sprawy różne.
Krzysztof Graska – prosi o pisemną informację na temat działek na Os. Orłowskiego
tj. wydatki na uzbrojenie tego terenu i ewentualne dotacje oraz dochód już uzyskany
lub który planujemy uzyskać ze sprzedaży tych działek.
Składa wniosek formalny, aby Burmistrz co kwartał przedstawiał informację na
temat projektów związanych z dotacjami z Unii Europejskiej razem z wykonaniem
budżetu, żeby był przedstawiony temat projektu, ewentualnie jaki jest stan
zaawansowania prac i osoby odpowiedzialne za ten projekt.
Przewodnicząca Rady – sprawozdanie z wykonania budżetu radni otrzymują co
kwartał, nie ma w nim części opisowej.
Robert Stasiak – prosiłby, aby w tej informacji oprócz środków unijnych, wykazane
były także wszystkie inne środki pozabudżetowe. Informacja ta powinna dotyczyć
wydatków inwestycyjnych nie tylko Urzędu, ale także we wszystkich jednostkach
organizacyjnych gminy.
Przewodnicząca Rady – prosi o sformułowanie konkretnego wniosku do
przegłosowania. Bo sprawozdanie kwartalne z wykonania budżetu radni otrzymują,
więc tylko może być informacja do tego sprawozdania w formie opisowej.
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Waldemar Kardasz - Radca prawny – zaproponował, aby w informacjach z pracy
Burmistrza w okresie międzysesyjnym umieścić dodatkowe informacje o
inwestycjach.
Przewodnicząca Rady – zaproponowała, aby radni doprecyzowali wniosek,
zaproponowali formę przygotowania informacji i przedstawili konkretny wniosek pod
głosowanie na następnej Sesji Rady.
Józef Czekalski – Kierownik Ref. RGG – chciał odpowiedzieć odnośnie kosztów
wykupu działek na Os. Orłowskiego.
Krzysztof Graska – prosi o odpowiedź na piśmie na swoje zapytanie.
Bogdan Głuszcz – na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej złożył wniosek odnośnie
zmiany działalności MGOKSiR – poprosił o wykreślenie z działalności MGOKSiR
działania z zakresu sportu i rekreacji, ponieważ działalność tego Ośrodka nie ma nic
wspólnego z tym, co ma on zapisane w Statucie. Prosi, aby w ciągu roku rozpatrzyć
taką możliwość i tą działalność przesunąć na inne pole.
Grzegorz Ambroziak – są już pewne przymiarki do zmiany tych działań. W
przypadku zmian organizacyjnych w Urzędzie przewiduje nasilenia działań
związanych z koordynacją spraw sportu. Jego działania będą prowadziły w kierunku
utworzenia Miejskiego Klubu Sportowego.
Zofia Pilarska – odczytała wniosek radnego Romana Ostasza o rezygnację z członka
Komisji Rozwoju. Poinformowała, że na następnej Sesji Rady zostanie przedłożony
Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju i
Budżetu.
Grzegorz Ambroziak – złożył podziękowania Radnym za powołanie Sekretarza
Gminy.
Waldemar Bartochowski – podziękował Radnym Rady Miejskiej za powołanie go na
Sekretarza Gminy.
Do p-tu 6. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim zebranym za udział w Sesji Rady.
Zamknęła IV Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska
Protokolant:
M. Charążka

