PROTOKÓŁ NR XLVII/18
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 5 lipca 2018r.
Sesja trwała od godz. 15.05 do godz.16.10
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było do godz. 15:10 – 12 radnych, od godz. 15:10 13 radnych obecnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu. Nieobecni radni : Ewa Stańczak, Rafał Klimczak
Ponadto w Sesji udział wzięli:
• Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin,
• Waldemar Bartochowski - Sekretarz Gminy Żychlin,
• Emilia Rajewska - Skarbnik Gminy Żychlin,
• Waldemar Kardasz - Radca prawny,
• Sabina Olszewska – Kierownik w Samorządowym Zakładzie Budżetowym,
• Małgorzata Szymańska – Kierownik Referatu OZ
• 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, Burmistrza Gminy –Pana Grzegorza
Ambroziaka, 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 -12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
-0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok ,
b) o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu,
d) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin,
e) zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin,

f) o zmianie uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września
2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.
Do p-tu 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
•
a) zmiany budżetu gminy na 2018rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
2018rok.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – poprosił o zwołanie sesji z w związku
z remontem ul. Żeromskiego. Poinformował radnych o spotkaniu, które odbyło się w
poniedziałek ze Starostą, na którym ustalono ostatnie szczegóły związane
z finansowaniem wspólnej inwestycji modernizacji ul. Żeromskiego w Żychlinie. Zatem
wynikła konieczność zmian budżetowych, tak żeby Powiat mógł procedować uchwały.
A Rada Miejska dzisiaj podejmując uchwałę w zakresie pomocy dla powiatu udzieli
upoważnienia do dalszej współpracy w zakresie wspólnej inwestycji. Jednocześnie
poinformował radnych o planowanej za tydzień tj. 12.07. kolejnej sesji by dokonać montażu
finansowego i uzupełnić ostatnie brakujące środki. Nadmienił, że ceny robót budowlanych
bardzo wzrosły cena kosztorysowa inwestycji ul. Żeromskiego wyniosła 5,4 miliona zł.
natomiast w wyniku przetargu uzyskano kwotę 4,6 miliona zł.
Burmistrz dokonał omówienia kolejnych wydatków inwestycyjnych zgodnie
z przedstawionym załącznikiem poinformował, że w SZB odbył się przetarg na modernizację
zbiorników wody uzdatnionej do którego nikt nie przystąpił zatem kwotę 200 tys. zł. można
przeznaczyć na zadania własne. Nadto poinformował o zadaniach w ul. Dolnej wykonanie
przebudowy sieci wodociągowej kwota 140 tys. zł. oraz przebudowy sieci wodociągowej w
ul. Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna 140 tys. zł. Omówił również realizację zadania na
przebudowę drogi Żychlin – Grzybów – Zalesie, zadania w zakresie modernizacji
skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Pl.29 Listopada w Żychlinie zdjęto 59 tys. zł. są to
oszczędności, które można wykorzystać na inne zadania. W przypadku modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie – Oleszcze pomniejszono koszty o
kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 50 tys. zł. Modernizacja ul. Dobrzelińskiej jesteśmy po
przetargu dokładamy do tego zadania kwotę 421 700 zł.,. Przebudowa ul. 3 maja tutaj
dopiero przygotowywany jest przetarg z uwagi na to, że jest to droga wojewódzka zachodzi
konieczność otrzymania zgody na dysponowanie do części nieruchomości zdejmujemy 200
tys. ale te środki wrócą w kolejnym montażu finansowym na swoje miejsce.
Burmistrz przedstawił informacje w zakresie realizacji zadania w zakresie modernizacji
elewacji budynków komunalnych reakcja na wniosek SZB z uwagi na zagrożenie dla
budynku przeznaczono kwotę 40 tys. zł. Zakup tablicy interaktywnej nie będzie realizowany z
wydatków inwestycyjnych tylko z wydatków bieżących środków. Modernizacja budynku ZSP
w Żychlinie dodatkowo kwota 90 zł. łączna wartość zadania 150 tys. zł. Zdjęto kwotę 15 tys.
zł. na zadaniu utwardzenie działki przy Przedszkolu Nr 1 natomiast zachodzi konieczność
modernizacji dachu kwota 131 tys. zł. Zdjęto środki w wysokości po 20 tys. zł. modernizacja
ZSP – utwardzenie działki oraz modernizacja budynku ZS nr 1. Najważniejsza zmiana
budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wyminą wodociągu w ul. Żeromskiego
zwiększenie o kwotę 969 tys. zł łączna wartość zadnia kanalizacyjnego 1 266 000 zł.
Budowa aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza kwota zadania
8 tys. zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta ( od skrzyżowania z ul.
Łukasińskiego ) wymiana 17 słupów kwota zadania 30 tys. zł. Łączna wartość wydatków
inwestycyjnych to kwota 6 024 964 zł. wzrost o 1 220 000 zł. Priorytetowa zadania to
wykonanie ul. Żeromskiego oraz ul. Dobrzelińskiej.

Teresa Kubica – zapytała ile kilometrów drogi w ul. Dolnej będzie zrobione ponieważ
27 tys. zł. jest przeznaczone z funduszu sołeckiego. Zatem ile środków będzie
przeznaczonych z gminy ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – jest to wspólnota i nie będziemy tutaj
dzielić środków.
Paweł Wachowiak – zwrócił uwagę, że jest planowania budowa aktywnego oświetlenia dla
pieszych przy starej portierni proszę pamiętać o oświetleniu również przy skrzyżowaniu
„Trzech Krzyżach”
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – zostały podpisane umowy użyczenia w
tym zakresie i również przy skrzyżowaniu „Trzech Krzyżach” .
Paweł Wachowiak – zwrócił się z zapytaniem , że zdjęto z zadnia nr 8 - Przebudowa ul.
3 Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami :Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego kwotę 200
tys. zł.?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – poinformował, że te środki wrócą na to
zadanie. Przetarg na ul. 3 Maja jest w trakcie przygotowania.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – zapoznał radnych z treścią
uzasadnienia do przedmiotowej uchwały wskazując na znaczące pozycje zarówno
dochodów, przychodów jak i wydatków.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2018 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVII/252/18stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady
Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin- poinformował, że podjęcie tej uchwały
stanowi konsekwencję podjętej uchwały w zakresie zmian budżetowych, zatem zachodzi
zmiana również i WPF.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr
XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej.

Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVII/253/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie opracowania projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin oraz
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – wyjaśnił, że przedmiotowy projekt
zawiera podstawowe założenia w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gm. Żychlin poprosił o udzielenie wyjaśnień przez p. Sabinę Olszewską Kierownika
SZB .
Sabina Olszewska – poinformowała, że zgodnie ze zmianą ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków musieliśmy dostosować regulamin.
Nie odbiega on od obecnie obwiązującego do tej pory, ale jest bardziej czytelny i przyjazny
dla odbiorców naszych usług.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie opracowania
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin
oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin oraz przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVII/254/18stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin,

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Żychlin.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin - poinformował, że obecna polityka
prospołeczna jest program 500 + , 300 + zatem fundusze na stypendia mogły być
dublowane. Pani Kierownik Szymańska zaproponowała po obserwacji w/w wsparć, aby
rozszerzyć katalog pomocy materialnej dla uczniów z której rodzice mogli by skorzystać.
Małgorzata Szymańska – dlatego rozszerzono katalog ponieważ teraz uczniowie korzystają
z programu darmowy podręcznik, poprzednio podręczniki były kupowane w ramach
stypendium zatem rozszerzono możliwość udzielania pomocy poprzez formy, które do tej
pory nie były zawarte.
Matylda Jakubowska Czaja – zapytała o terminy rozliczeń stypendiów
Małgorzata Szymańska – udzieliła wyjaśnienia, że wnioski są przyjmowane od września do
czerwca . Mamy dwa okresy rozliczeniowe pierwszy okres to jest wrzesień – kwiecień, drugi
okres od stycznia do czerwca.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie projektu uchwały sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Żychlin
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVII/255/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
e) zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek
pomocniczych Gminy Żychlin,
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – w ślad za uchwałami w zakresie ilości
wydawanych zezwoleń oraz czasu, którym możemy ograniczyć sprzedaż alkoholu zachodzi
potrzeba podjęcia jeszcze jednej uchwały w zakresie opinii jednostek pomocniczych.
Paweł Wachowiak – jestem zaskoczony tą uchwałą ponieważ rozmawialiśmy, że one będą
procesowane jako dwie osobne uchwały w zakresie ilości zezwoleń i czasu sprzedaży
alkoholu. Dodatkowo w uzasadnieniu uchwały stwierdza się, że zasięgnięcie opinii ma
charakter obligatoryjny.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin - państwo kieruje się opinią
społeczeństwa stąd zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały. Informacja o konsultacjach
jest zamieszczona na BIP oraz tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty. Omówił
kwestię w zakresie godzin ograniczeń sprzedaży alkoholu.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia
opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin,
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie projektu w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek
pomocniczych Gminy Żychlin,
głosowało
-12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 1 radny.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVII/256/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
f) o zmianie uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9
września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kutnowskiemu.
Przewodnicząca Rady oczytała projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXIII/112/16 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kutnowskiemu.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin - podjęcie uchwały intencyjnej związanej
z udzieleniem pomocy finansowej dla powiatu kutnowskiego na realizację zadania
przebudowa drogi Nr 2120 E Żychlin – Grzybów-Zalesie upoważni gminę do dalszego
działania.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały Nr
XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie projektu o zmianie uchwały Nr XXIII/112/16 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kutnowskiemu
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radny.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVII/257/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Do p-tu 3. Sprawy różne.
Ewa Wypych – zwróciła uwagę na bezpieczeństwo naszego miasta a mianowicie kwestie
patroli policji w Żychlinie nic w tym względzie się nie zmieniło. Nie jest przeciw sprzedaży
alkoholu w porach nocnych jest tylko za kulturą picia alkoholu. Stwierdza brak patroli policji w
godzinach nocnych. Ubolewa nad faktem, że policji nie interesuje w/w fakt zakłócania
porządku w porach nocnych ul. Traugutta przystanek i park.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o piśmie z MGOPS w Żychlinie w sprawie
wynagradzania pracowników Ośrodka. Odczytała uchwałę rady miejskiej w Ozorkowie w
zakresie działań Marszałka Sejmu.

Do p-tu 4. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XLVII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska
Protokolant:
J. Stasiak

PROTOKÓŁ NR XLVIII/18
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 12 lipca 2018r.
Sesja trwała od godz. 15.05 do godz.15.40.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było do godz. 15:10 – 11 radnych; od godz. 15:10 –
12 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Nieobecni radni: Matylda Jakubowska – Czaja, Ewa Stańczak, Agnieszka Tomaszewska.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
• Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin,
• Waldemar Bartochowski -Sekretarz Gminy Żychlin,
• Emilia Rajewska - Skarbnik Gminy Żychlin,
• Waldemar Kardasz - Radca prawny,
• 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, Burmistrza Gminy –Pana Grzegorza
Ambroziaka, Sekretarza i Skarbnika 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 - 11 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok ,
b) o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.
Do p-tu 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
2018rok.

Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – zmiany budżetu dotyczą w głównej
mierze wydatków inwestycyjnych poinformował, że zabezpieczamy środki na przebudowę
drogi w ul. Żeromskiego stanowi to część środków, którą dopłacamy do wydatków Starostwa
Powiatowego w Kutnie. Omówił następujące zadania inwestycyjne: przebudowa drogi
powiatowej Nr 2120 E Żychlin, Grzybów - Zalesie, która stanowi kwotę 475.250 zł.,
wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie w ulicach: Dolna i Nowa wartość
zadania 80 tys. zł. Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja elewacji budynków komunalnych celem ich zabezpieczenia kwota 40 tys. zł. ;
z uwagi na problemy lokalowe w MGOPS poprzez realizację zadań w ramach polityki
społecznej państwa oraz realizacja usług opiekuńczych podjęto decyzję o przejęciu części
przestrzeni tj 2 pomieszczeń z PUP, Filia nadal będzie funkcjonowała i na ten cel
przeznaczono kwotę 40 tys. zł. Dla Szkoły Podstawowej w Grabowie przeznaczono kwotę 20
tys. zł. na modernizację w zakresie dostosowania pomieszczeń szkolnych z uwagi na
zwiększenie się liczby oddziałów od 1 września będzie powołany wicedyrektor.
W/w zmianach mamy doczynienia na zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2018 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Głosowało
-12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVIII/258/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady
Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – poinformował, że podjęcie
przedmiotowej uchwały stanowi konsekwencję przyjęcia wcześniej przez Radę uchwały
w zakresie zmian budżetowych zachodzi konieczność przyjęcia zmian w WPF .
Paweł Wachowiak – jak bardzo wzrósł budżet po programie 500+ ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin - poinformował, że ok. 6,5 miliona
złotych.
Paweł Wachowiak – jaki bardzo zmieni się wskaźnik zadłużenia jeśli tego programu nie
będzie ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – jest to sztuczna zmiana w budżecie
wynikająca z niestabilności prawa.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr
XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało
-12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVIII/259/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia
2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – poprosił Radę o podjęcie uchwały,
której celem będzie zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 620.250 zł.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
głosowało
-10 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 2 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLVIII/260/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 3. Sprawy różne.
Ewa Wypych – czy jest już rozstrzygnięty konkurs na zastępcę dyrektora w Grabowie?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – poinformował, że jest to decyzja
dyrektora szkoły. Docelowo powstanie w placówce Zespół Szkolno Przedszkolny.
Dodatkowo poinformował, że w dniu dzisiejszym została podpisana z wykonawcą umowa na
realizację zadania w zakresie remontu ulicy Dobrzelińskiej.
Na przestrzeni sierpnia i września nastąpi wykonanie ulicy Nowa i Dolna. Poinformował
również, że w dniu 13 lipca będzie rozstrzygnięcie przetargu na ul. Żeromskiego po 9 latach
batalii jest szansa, że ulica Żeromskiego powstanie. Otwiera to Gminie możliwość

odnowienia ulicy Sienkiewicza. Będziemy jeszcze mieli wydatki inwestycyjne związane z
drogami, Kamilewska w Śleszynie.
Anna Wrzesińska – zapytała, że ostatnio bardzo intensywnie powstaje ul. Barlickiego i
Głowackiego czy w miejscach tych powstanie stacja przepompowni czy będzie to tylko na
zasadzie własnej kanalizacji ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – na pewno przed gminą będą stały te
ważne zadania, szczególnie te obszary, które nie są jeszcze skanalizowane. Jest kilka
koncepcji , które pozwolą nam łatwiej podjąć decyzje.
Józef Kowalski – odniósł się do łatania dróg jeżeli już łatamy, zróbmy 2 dziury a konkretnie,
wycinanie i oblewanie ma być to dobrze zrobione.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – przy remontach jest przyjęta ta
technologia wycinania.
Do p-tu 4. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.
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