PROTOKÓŁ NR XXXVII/17
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 21 listopada 2017 r.
Sesja trwała od godz. 13.10 do godz. 14.10.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 13, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni radni: Leszek Kwiatkowski i Mieczysław
Studziński.
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,
· 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 nie zgłoszono żadnych zmian.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 13 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 2017 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
e) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

f) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
h) o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października
2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
i) o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny
2016/2017.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 21 czerwca 2017 r. do
10 listopada 2017 r.
Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Protokołu Nr XXXIV/17
z dnia 6 września 2017 r.
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.
W tym punkcie nie złożono żadnych zapytań ani wolnych wniosków.
Do p-tu 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017
rok.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
Paweł Wachowiak – na komisjach rozmawialiśmy o oszczędnościach, jakie powstały
w MGOPS i o podwyżce wynagrodzeń dla pracowników MGOPS. Zapytał, czy można
uzyskać szczegółową informację na ten temat.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – według danych bieżących, a więc na
koniec października gdybyśmy utrzymali poprzedni stan, czyli usługi opiekuńcze prowadziłby
PKPS, to koszt tych usług wg szacunków wyniósłby 585.600 zł. Według danych wyliczonych
przez MGOPS w 2017 r. na usługi opiekuńcze wydalibyśmy kwotę 485.609,13 zł. Zatem już
mamy oszczędności rzędu 100.000 zł. Wg ostatnich wyliczeń powstały oszczędności rzędu
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93.881 zł w stosunku do planu wyliczonego przez MGOPS. Prawdopodobne jest, że do
końca roku powstaną jeszcze niewielkie oszczędności.
Szacunkowe wykorzystanie środków na usługi opiekuńcze do końca roku to kwota około
380.000 zł.
Kwota na podwyżki w tym roku dla pracowników MGOPS wyniosła 18.875,07 zł.
Barbara Sitkiewicz – Kierownik MGOPS – poinformowała, że ta kwota jest wzięta
z oszczędności na usługach opiekuńczych i podwyżki te są z wyrównaniem od miesiąca
września br. średnio na poziomie 6,45%. Podwyżki były od miesiąca stycznia średnio o 9%,
ale było to ze środków, jakie zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok.
Poinformowała również, że w projekcie budżetu na 2018 r. koszty usług opiekuńczych będą
trochę wyższe ze względu na wzrost stawki godzinowej.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2017 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XXXVII/196/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego wraz ze stawką zaproponowaną przez Burmistrza Gminy
Żychlin, tj. ze stawką 47,25 zł za 1 dt.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ze stawką 47,25 zł
za 1 dt tj. na poziomie 2017 r.
Innych propozycji stawek nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z ceną skupu żyta zaproponowaną przez
Burmistrza Gminy Żychlin, tj. ze stawką 47,25 zł za 1 dt.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego z ceną skupu żyta zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Żychlin,
tj. ze stawką 47,25 zł za 1 dt głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XXXVII/197/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4
c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od nieruchomości.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały ze stawkami podatku od
nieruchomości na poziomie 2017 r.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od nieruchomości ze stawkami na poziomie 2017 r. głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XXXVII/198/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018
rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2018 rok informując, że stawki podatku od środków
transportowych pozostają na poziomie 2017 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2018 rok ze stawkami podatku na poziomie 2017 r.
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę
Uchwała Nr XXXVII/199/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę
Uchwała Nr XXXVII/200/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f)

uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018”,

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu
Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018”.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
„Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018”
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę
Uchwała Nr XXXVII/201/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przy zastosowaniu 90% wysokości
bonifikaty.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę
Uchwała Nr XXXVII/202/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (5 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października
2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały
Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

7
Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę
Uchwała Nr XXXVII/203/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

i) o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rolna (5 głosami „za”), Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna
(5 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012
r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały
Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę
Uchwała Nr XXXVII/204/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok
szkolny 2016/2017.
Do przedłożonej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok
szkolny 2016/2017 nie zgłoszono uwag.
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Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie informacji.
Za przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny
2016/2017 głosowało - 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny 2016/2017.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od
21 czerwca 2017 r. do 10 listopada 2017 r.
Do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od
21 czerwca 2017 r. do 10 listopada 2017 r. głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie sprawozdania przez Radę.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 21 czerwca 2017 r. do
10 listopada 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Ze względu na brak zgłoszonych zapytań w punkcie 2 „Zapytania i wolne wnioski” nie
udzielano odpowiedzi.
Do p-tu 7. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady w imieniu własnym, Radnych i Burmistrza Gminy złożyła życzenia dla
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Święta Pracownika
Socjalnego.
Paweł Wachowiak – w uchwale o bonifikacie jest zapis dotyczący działki w Orątkach, zapytał,
czy to dotyczy działki, na której znajduje się szkoła w Orątkach.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – dotyczy to działki, na której jest budynek
szkoły i znajdują się w nim mieszkania nauczycieli. Budynek ten został oddany w trwały
zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu. Co do innych szkół, obiekty te są oddane
w trwały zarząd szkołom, dlatego też nie ma ich wymienionych w uchwale o bonifikacie.
Józef Kowalski – zapytał, ile gospodarstw domowych nie przyłączyło się do kanalizacji w ul.
1 Maja. Dochodzą do niego informacje, że w nocy puszczane są fekalia do rowów i na pola.
Zapytał, co będzie dalej z budynkiem na ul. Narutowicza 33?
Czy wiadomo, kiedy będą znaki z herbem Żychlina na wjazdach do miasta Żychlin?
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Grzegorz Ambroziak – co do informacji o kanalizacji, informację przekaże na następną
komisję lub sesję. Z tego, co pamięta do kanalizacji przyłączyły się już wszystkie osoby, które
miały taką możliwość z wyjątkiem tych, które mają problemy finansowe.
Budynek przy Narutowicza 33 – Wojewódzki Inspektorat Budowlany uchylił decyzję
Powiatowego Inspektora Budowlanego do ponownego rozpatrzenia w zakresie nałożenia na
właścicieli zabezpieczenia tego obiektu poprzez odbudowanie jego fragmentu – narożnika ze
stropem, który miał zabezpieczyć obiekt przed zawaleniem.
Procedura u powiatowego inspektora będzie odbywała się od nowa.
W tym budynku pozostała jeszcze jedna osoba, dwie rodziny już zostały przeniesione do
innych mieszkań.
Józef Kowalski – zapytał, na jakiej podstawie wojewódzki inspektor stwierdził, że ten obiekt
można odbudować?
Grzegorz Ambroziak – inspektor powiatowy w swojej decyzji nałożył obowiązek związany
z odbudową obiektu taką, która zabezpieczyłaby ten budynek.
Zbigniew Gałązka – stwierdzono, że byłoby to zabezpieczenie konstrukcyjne, a nie trwałe.
Według niego jest to słuszne, gdyż jeśli można byłoby ten obiekt odbudować, to już dawno
jakiś właściciel by się znalazł i zajął się tym budynkiem.
Grzegorz Ambroziak – próbowaliśmy pozyskać rzemieślnika, który zrealizuje witacze. Jeśli
już znajdzie się taki rzemieślnik, to ma tak dużo zleceń, że trzeba by było długo czekać na
realizację zlecenia. W związku z tym proponujemy wykonać witacze tradycyjne, mamy już
kilka wzorów, wstępnie zostały wybrane 2, przedstawimy je Państwu Radnym na kolejnym
posiedzeniu.
Poinformował, że gmina musi mieć zezwolenie zarządu dróg co do posadowienia i projektu
witaczy, wówczas te witacze będą mogły być wykonane.
Paweł Wachowiak – w imieniu radnego Leszka Kwiatkowskiego przypomina sprawę
malowania pasów na przejściach dla pieszych i o ograniczeniu tonażowym w ul. Jabłonkowej
w Dobrzelinie.
Grzegorz Ambroziak – co do statutów szkół – na posiedzeniach komisji wspominał o jeszcze
jednej sesji w miesiącu listopadzie w zakresie uchwalania statutów szkół, jednakże uchwalać
statuty będą rady pedagogiczne, na które została przeniesiona ta kompetencja.
Natomiast co do sprawy rewitalizacji, jeśli Urząd Marszałkowski zaakceptuje nasz program
rewitalizacji, wówczas na koniec listopada odbędzie się sesja w tym zakresie.

Do p-tu 8. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Protokołu
Nr XXXIV/17 z dnia 6 września 2017 r.
Do przedłożonych protokołów nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołów.
1. Za przyjęciem Protokołu Nr XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 13 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.
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2. Za przyjęciem Protokołu Nr XXXIV/17 z dnia 6 września 2017 r.
głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 13 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.

Do p-tu 9. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady zamknęła XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

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

