PROTOKÓŁ NR L/18
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 13 września 2018r.
Sesja trwała od godz. 14.00 do godz.14.20
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było do godz. 14:07 – 8 radnych od godz. 14:07 –
11 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Nieobecni radni: Michał Kowalik, Józef Kowalski, Ewa Stańczak, Anna Wrzesińska.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
• Zbigniew Gałązka – Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin,
• Waldemar Bartochowski - Sekretarz Gminy Żychlin,
• Jolanta Witkowska - Zastępca Skarbnika 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, Zastępcę Burmistrza Gminy – Pana
Zbigniewa Gałązkę, Sekretarza, 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 - 8 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,
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.
Zbigniew Gałązka – Zastępca Burmistrza Gminy - dokonał wprowadzenia do przedmiotowej
uchwały,
informując
o
zmianach
dotyczących
załącznika
inwestycyjnego.
W punkcie 3. wprowadzono nowe zadanie dotacji celowej dla SZB w Żychlinie, mające polegać
na wykonaniu modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na kwotę 28.300,00 zł.
W punktach 14-17 tyczących się zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania
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dokonano zmian w formie przeksięgowania środków do wydatków bieżących. Zrezygnowano
z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Centrum Obsługi Mieszkańca
w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a” w kwocie 40.000,00 zł oraz z zakupu klimatyzatorów dla
potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie. Wprowadzono również nowe zadanie
inwestycyjne mające na celu modernizację pomieszczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w związku z wprowadzeniem 8 klasowej szkoły podstawowej na kwotę 16.000,00 zł. Środki
związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek do Przedszkola
Samorządowego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie po przeanalizowaniu
przeniesiono do wydatków bieżących.
Agnieszka Tomaszewska – zapytała o wydatki dz. 750 rozdz. 75022 w kwocie 41.500,00 zł
?
Zbigniew Gałązka – Zastępca Burmistrza Gminy - odpowiedział, iż jest to kwota
przeznaczona na realizację zadań statutowych, w związku z obowiązkiem realizacji
transmisji online obrad sesji Rady Miejskiej w Żychlinie jak i również zakupem
edytora tekstów prawnych, tj. legislator.
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
-11 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr L/268/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Do p-tu 3. Sprawy różne.
Matylda Jakubowska – Czaja – w imieniu Czterech Łap Żychlin zwraca się z prośbą do Pana
Roberta Witeczka, aby współmałżonka nie zamieszczała nieprawdziwych informacji
o Stowarzyszeniu na stronie społecznościowej. Wyjaśnia, iż Stowarzyszenie działa w sposób
charytatywny oraz nie dostają oni dotacji od Gminy oprócz pomocy w ramach umowy.
Tłumaczy, że bardzo źle wpływa to na wizerunek Stowarzyszenia. Na koniec zaprasza
wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak pracują i co robią w schronisku.
Robert Witeczek – prosi o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji prywatnie z małżonką.
Przewodnicząca Rady – Elżbieta Tarnowska – w imieniu mieszkańców miasta Żychlin
porusza temat spóźniających bądź nie zatrzymujących się na wyznaczonych przystankach
autobusów miejskich jadących w kierunku dworca. Sugeruje, że rozkład jazdy jest
nieadekwatny do rzeczywistych odjazdów.
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Zbigniew Gałązka – Zastępca Burmistrza Gminy – informuje, że przekaże poruszony temat
do Samorządowego Zakładu Budżetowego.
Do p-tu 4. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła L Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska
Protokolant:
Garstka A.
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