PROTOKÓŁ NR XLIX/18
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 sierpnia 2018r.
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: Rafał Klimczak, Paweł Wachowiak.
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,
• Małgorzata Szymańska – Kierownik Referatu OZ,
• Krzysztof Anyszka – Kierownik Referatu BPI,
• Łukasz Antczak – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
• Barbara Pietrzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie
• Jacek Dysierowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,
• Piotr Wysocki – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie,
• 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, Zbigniewa Gałązkę, Sekretarza i Skarbnika Gminy, Dyrektorów Szkół,
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 -13 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 z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018
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r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Żychlin,
e) Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2018-2022,
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej
trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy,
g) zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
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 2018
rok.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin dokonał wprowadzenia informując,
że zmiany dotyczą załącznika inwestycyjnego punkt 2 to pierwsza proponowana zmiana
zwiększenie o kwotę 13500 zł. realizacji zadania sieci wodociągowej w ul. Krótka, Śląska,
Cicha, i Graniczna, po ostatniej ofercie firmy wykonawczej okazało się, że kwota 140 000 zł.
będzie za mała występuje konieczność wykonania fragmentów przewiertami także, taką
kwotę należy doliczyć do tej inwestycji. W punkcie 7 przebudowa ul. 3 Maja w rejonie
skrzyżowania ul. Pl.Wolności oraz ks. Ściegiennego w Żychlinie jesteśmy po otwarciu
procedury przetargowej niestety oferta jest jedna, ale jest niższa od kosztorysu ofertowego .
Kosztorys inwestorski był ok. 60 tys. zł. wyższy. W tej chwili kwota, za którą firma proponuje
dokonanie przebudowy ul. 3 Maja to jest 406.200 zł. brakujące środki w wysokości 126.200
zł. Spodziewaliśmy się tej sytuacji ponieważ kosztorys inwestorski były wyższy niż założenia
w budżecie. Jeśli chodzi o uporządkowanie strefy ruchu przy OSP i ul. 3 Maja to jest to
przede wszystkim modernizacja targowiska miejskiego oraz możliwość przejść dla pieszych.
Powstaną wysepki, które zabezpieczą bezpieczeństwo poruszającym się tam ,szczególnie w
czwartki i soboty. Modernizacja skrzyżowania ułatwi wyjazd samochodu strażackiego,
uniemożliwi „dzikie parkowanie” w tej ulicy.
Matylda Jakubowska – Czaja – czy na drodze prowadzącej do ul. Orłowskiego na której
ustawione są samochody – czy przewiduje się parkingi ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin - w ul. Plac Wolności był projekt
umiejscowienia 100 miejsc parkingowych międzyczasie OSP w Żychlinie wystąpiła
z inicjatywą posadzenia Dębu Wolności i usytuowania kamienia upamiętniającego. Istnieje
nadal możliwość wykonania takiej inwestycji na mniejszą ilość niż 100 miejsc. Mamy do
rozpatrzenia parking przy pl. Wolności oraz parking na części „zwierzęcej” dawniej targowicy
miejskiej. Część „zwierzęca” targowiska umożliwi ewentualny handel oraz umiejscowienie
miejsc parkingowych .
Następnie Burmistrz przystąpił do omówienia kolejnego punktu załącznika inwestycyjnego w
zakresie wprowadzonych zmian pkt. 8 wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Nowa i Dolna w
Żychlinie dochodzi tutaj konieczność wykonania fragmentu okrawężnikowania z chodnikiem.
Szczególnie dotyczy ta zmiana ul. Nowej brakujące jest 25 tys. zł. jest zatem propozycja do
zwiększenia tej inwestycji do kwoty 105 tys. zł.
W poz. 9 załącznika inwestycyjnego pojawia się nowe zadanie , które wynikało z informacji
przekazanych przez użytkowania transportu, który dowozi dzieci do szkół. Ulica, która
znajduje się za budynkiem Gimnazjum, za chwile pojawi się tam nowa Szkoła Podstawowa z
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dużą liczbą dzieci . Droga ta po bardzo mokrych latach została bardzo zniszczona jest zatem
kłopot dowozu autobusem. Istnieje możliwość wykonania ulicy przy ul. Orłowskiego na
terenie mieszkaniowym proponuje się kwotę 290.000 zł. jest to wartość, która powinna
wystarczyć na realizację zadania. Jeżeli okazałoby się, że kwota jest za mała wówczas
nastąpi rezygnacja z jakiegoś fragmentu obniżając wartość kosztorysową. Wymienione
zmiany stanową ostatnie, które pojawiają się w tym roku. Nie przewidujemy w samej
końcówce sezonu jakichkolwiek zmian chyba, że wystąpiłyby sytuacje losowe. Burmistrz
nadmienił, że kosztorys inwestorski tej inwestycji zakładał kwotę wyższą.
Następnie omówił większe wartości wynikające ze zmian budżetowych w zakresie
dochodów, przychodów i wydatków wskazując na niżej wymienione kwoty:
441.200 zł. to zmiany w zakresie wydatków majątkowych, kwota 3092 zł. zostanie
przeznaczona na badanie i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego w SP Nr 1 oraz obsługę
związaną z realizację zadań ochrony danych osobowych,
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”
- 1 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLIX/261/18 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 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
-12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 1 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLIX/262/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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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 416.200 zł. na realizację zadań
inwestycyjnych , co daje nam łączną wartość kredytową 3.844.954 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
-12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 1 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLIX/263/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Żychlin
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – jest to ustawowy obowiązek, który
ciąży na radnych ustalenie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które są ustalone do
konkretnej zawartości alkoholu. Przedstawiony Państwu projekt uchwały został poddany
konsultacjom nie wniesiono żadnych uwag przez mieszkańców. Uchwała nie wzbudza
kontrowersji najbardziej kontrowersyjną będzie uchwała w zakresie prohibicji nocnej. Opinie
w zakresie tej uchwały były dokonywany przez Zarządy Osiedli oraz Rady Sołeckie, które
były pozytywne.
Małgorzata Szymańska – w uzasadnieniu uchwały mamy wszystko opisane tak jak p.
Burmistrz wspomniał, były prowadzone konsultacje, opinie mieszkańców oraz opinie Rad
Sołeckich i Zarządów Osiedli wpłynęło 11 opinii. Odnośnie tego projektu nie było żadnych
uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin
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Za podjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLIX/264/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2022,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie
Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 20182022,
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin- projekt uchwały obejmuje, diagnostykę,
cel, założenia i oczekiwane efekty oraz ochronę rodzin. Jest to konsekwencja obowiązku
prawnego w ramach ustawy o przeciw działaniu i przemocy w rodzinie. Jeżeli macie państwo
uwagi do działu 5 w zakresie celów i założeń programu prosimy o ich wskazywanie.
Ewa Wypych – w programie brakuje terminów realizacji , mierników i sposobów realizacji .
W programach jest przyjęte , że jak realizujemy program to określane są terminy na sposoby
realizacji i mierniki .
Małgorzata Szymańska – terminy realizacji są ujęte w paragrafie 15, wskaźniki są przy
każdym zadaniu. Program był konsultowany.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – program zawiera wszystkie elementy ,
które powinien zawierać powołując się na kolejne punkty programu.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie Gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
lata 2018-2022
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2022
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLIX/265/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej
trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin- uchwała jest konsekwencją kolejnego
etapu gazyfikacji gminy i miasta Żychlin. Został wytypowany obszar na którym powstanie
stacja gazowa tzn. zostaną umieszczone zbiorniki zasilające instalację sieciową . Firma,
która będzie zajmowała się dystrybucją gazu chce przystępować do uzyskania pozwolenia
na budowę są już wstępne decyzje, które mówią już o lokalizacji tej inwestycji i warunkach.
Natomiast niezbędna jest umowa dzierżawy, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Firma
wydzierżawia działkę w Strefie Ekonomicznej w Dobrzelinie przy ul. Kasztanowej tj. 2,78 ha
być może, że działka w całości nie zostanie wykorzystana pod tą inwestycje. W ślad za tą
uchwała toczą się prace przygotowawcze w ramach uzgodnień MPZP dla działek
położonych w Dobrzelinie i w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLIX/266/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
g) zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – w konsekwencji naszych dyskusji na
komisjach i przedstawienia Państwu pomysłu związanego z możliwością sprzedaży
fragmentu działki w trybie bezprzetargowym Firmie Union Chocholate na poszerzenie ich
działalności i rozwoju uważam, że jest to oczywiście uzasadnione dla rozwoju lokalnego. Na
terenie firmy powstała nowa fabryka w chwili obecnej jest wykańczana i dowożone są
urządzenia. A szersza przestrzeń komunikacyjna tzn. teren 6-7 metrów naszej targowicy
może ułatwić funkcjonowanie tej firmie, która ma ambicje rozwojowe i jest takim dobrym
przykładem rozwoju gospodarczego firm na tym terenie. Jeżeli chodzi o część
zapotrzebowaną na potrzeby firmy było to zgodnie z propozycją firmy. Osobom handlującym
wzdłuż ogrodzenia zostanie zaproponowany inny fragment targowicy. Do sprzedaży
wydzielono 1155 m 2 , teren zostanie przeznaczony na poszerzenie działki sąsiedniej.
Firma rozbierze dotychczasowe ogrodzenie przestawiając je o 6 – 7 metrów.
Pozwoli to firmie na poszerzenie wjazdu i poruszaniu się samochodów ciężarowych.
Agnieszka Tomaszewska - ja absolutnie nie neguje słów Pana Panie Burmistrzu
rozmawialiśmy o tej kwestii, ale mieliśmy temat przedyskutować i wypracować rozwiązanie
nasze a temat wrócił teraz w postaci uchwały.
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Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – być może Pani nie uczestniczyła w tej
komisji, była przekazywana przez nas informacja po analizie w/w sprzedaży .
Ja informowałem jakie są ustalenia w zakresie zrekompensowania przestrzeni zbywanej dla
targujących. Docelowo proponuje się utwardzenie tzw części „zwierzęcej” oraz ustalenie z
właścicielem sąsiedniej działki wykorzystania jego przestrzeni .
Agnieszka Tomaszewska - nasz targowica powierzchni nie zmieni?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – nasza targowica powierzchni nie
zmieni część będzie podnajmowana od podmiotu trzeciego.
Agnieszka Tomaszewska - jakie koszty gmina będzie ponosić korzystając z nieruchomości
od innego podmiotu ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – koszty będą symboliczne, ponieważ
ten właściciel korzysta z przejazdu przez naszą nieruchomość. Będzie to obopólna wymiana
na korzyść dla obu stron.
Elżbieta Sikora – spytała o wyjazd z targowiska ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – udzielił wyjaśnienia.
Agnieszka Tomaszewska – koszty jakie musimy ponieść to kwota 500 zł. ?
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – koszty powodują , że wzrasta koszt
nieruchomości.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie
nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.

zbycia

Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie
bezprzetargowym.
głosowało
-13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XLIX/267/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Do p-tu 3. Sprawy różne.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin poinformował, że w dniu dzisiejszym
mamy sytuację dość wyjątkową. Każdemu podczas pracy zawodowej przychodzi pewien
kres i tutaj dla naszego współpracownika p. Dyrektora Łukasza Antczaka również nadszedł
kres jego zawodowej kariery. Pan Dyrektor postanowił, że to jest już ostatni jego rok
aktywności zawodowej. Zatem stanie się szczęśliwym emerytem. Większość z nas
współpracuje z Dyrektorem Antczakiem od bardzo dawna, Pan Dyrektor był z nami od
początku funkcjonowania gimnazjum, wcześniej też związany z tą szkołą. Niestety
gimnazjum nie pod kątem decyzji samorządowej lecz decyzji reformy oświaty przestaje
istnieć i Dyrektor również postanowił nas opuścić i rozpocząć ten okres odpoczynku.
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Poproszę Przewodniczącą Rady, Przewodniczącą Komisji Oświaty oraz Kierownika Referatu
Oświaty w takim zacnym gronie chcemy Panu podziękować za wieloletnią dobrą współpracę
za wszystkie momenty kiedy wymienialiśmy się poglądami i dyskutowaliśmy uczyliśmy się od
siebie . Dziękuję za współpracę i za tą naukę. Cieszę się, że był Pan z nami żal, że Pan nas
opuszcza. Życzymy, żeby na emeryturze mógł Pan jak najwięcej wypocząć i dużo zdrowia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej również skierowała do Dyrektora słowa podziękowania za
współpracę oraz wkład pracy skierowany do naszej młodzieży, życząc zdrowia i spełnienia
się na emeryturze. Słowa podziękowania skierował również p. Jacek Dysierowicz Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie w imieniu wszystkich dyrektorów dziękując Panu
Dyrektorowi za wieloletnią współpracę, za dzielenie się doświadczeniem, zawsze Pan służył
radą i pomocą za to dzisiaj z całego serca dziękujemy. Odczytując treść życzeń.
Łukasz Antczak – oznajmił , cóż można powiedzieć, po 37 latach pracy zawodowej w tym 26
na stanowisku dyrektora szkoły. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za te
wszystkie lata, za współpracę, życzliwość, pomoc jakiej doświadczałem dziękuję przede
wszystkim władzom samorządowym, dziękuję wszystkim kolejnym burmistrzom zarówno z
tymi z którymi współpracowałem nie będąc wobec nich podległy służbowo dziękuje Panu
Józefowi Rudnickiemu, pierwszemu demokratycznie wybranemu burmistrzowi, dziękuję
Panu Burmistrzowi Pawłowi Wołoszynowi, Panu Zdzisławowi Machtałowiczowi, Panu
Zdzisławowi Wenclowi, dziękuję oczywiście Pani Burmistrzowi Grzegorzowi Ambroziakowi ,
z którym najdłużej współpracowałem. Chce podkreślić, że przez te wszystkie lata zarówno ja
jako dyrektor jak i placówka, którą kierowałem doświadczaliśmy pomocy zrozumienia,
czasami wyrozumiałości za to wszystko chciałem podziękować bardzo serdecznie.
Dziękuję
wszystkim
pracownikom
Urzędu,
z
którymi
miałem
zaszczyt
i przyjemność współpracować bez współpracy ta praca moja jako dyrektora i praca placówki
byłaby po prostu nie możliwa. Te wszystkie osiągnięcia, które były udziałem naszej szkoły
też byłyby bardzo trudne czy wręcz niemożliwe, gdyby nie ta współpraca. Chciałem
podziękować wszystkim radnym wszystkich kadencji z którymi miałem zaszczyt
i przyjemność współpracować. Podkreślam , że zawsze spotykałem się ze zrozumieniem dla
potrzeb szkoły, którą kierowałem. Za to wszystko serdecznie serdeczne dziękuję. Dziękuję
również za tą dzisiejszą uroczystość.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – chciałem Państwa poinformować, że
Pan Dyrektor nie zawiesza tak do końca swojej działalności. Ponieważ jest deklaracja
i będziemy ze sobą współpracować w najbliższych miesiącach w procesie ostatniego roku
funkcjonowania szkoły ponadgimanzjalnej.
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych na 2 miesiące przed upływem kadencji oraz uroczystościach związanych
upamiętnieniem rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1.09. tj sobota .
Elżbieta Tarnowska – mieszkańcy ul. Waryńskiego zgłaszają problem palącej się tylko 1
lampy od strony boiska a oświetlającej parking. Proszą o zgłoszenie by paliły się kolejne.
Zbigniew Gałązka – w dniu dzisiejszym zgłoszono awarię.
Matylda Jakubowska – Czaja – mieszkańcy ul. Kilińskiego zgłaszają problem zalania ulicy
podczas ulew sami zdejmują kratki ściekowe, żeby ta woda spłynęła. Cała ulica stoi
w wodzie.
Zbigniew Gałązka - kanalizacja deszczowa skutecznie odbiera opady, tylko w chwili obecnej
mamy doczynienia z gałęźmi, które zalegają na kratach ściekowych. Bardzo pomocne jest
to, że mieszkańcy usuwają te zanieczyszczenia. Ponadto przy takiej ilości opadów żadna
kanalizacja skutecznie nie odbierze tej wody.
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Agnieszka Tomaszewska - w ul. Żeromskiego w momencie kiedy rozpoczęto remont było
bardzo niebezpiecznie na samym początku wyłączono oświetlenie, nie było żadnych
informacji. Dzwoniąc do Pana Burmistrza w tej sprawie problem został rozwiązany dziękuję.
Przewodnicząca Rady – odczytała radnym wniosek Klubu Sportowego w sprawie
wykonania oświetlenia płyty stadionu przy ul. Waryńskiego oraz zorganizowania spotkania w
sprawie zajęć sportowych w zakresie piłki nożej.
Do p-tu 4. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XLIX Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

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