PROTOKÓŁ NR LI/18
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 18 października 2018 r.
Sesja trwała od godz. 14.10 do godz. 14.50
Na ogólną liczbę 15 radnych obecni byli wszyscy, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
• Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
• Zbigniew Gałązka
- Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin,
• Emilia Rajewska
- Skarbnik Gminy Żychlin,
• Waldemar Bartochowski - Sekretarz Gminy Żychlin,
• Waldemar Kardasz
- Radca prawny,
• Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
• Kierownicy Referatów Urzędu 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, Burmistrza – Pana Grzegorz
Ambroziaka, Zastępcę Burmistrza – Pana Zbigniewa Gałązkę, Skarbnika i Sekretarza
Gminy, Pana Waldemara Kardasza – Radcę Prawnego, 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 proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące zmiany:
Burmistrz Gminy wniósł o wprowadzenie w punkcie 3 porządku obrad „Podjęcie uchwał
w sprawach:” po podpunkcie e dodać podpunkt f o brzmieniu:
f) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia wniosku.
Za przyjęciem wniosku, aby w punkcie 3 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawach:” po
podpunkcie e dodać podpunkt f o brzmieniu:
f) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku przez Radę.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wniosła o wprowadzenie w punkcie 3 porządku obrad
„Podjęcie uchwał w sprawach:” po podpunkcie f dodać podpunkt g o brzmieniu:
g) rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury.
Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia wniosku.
Za przyjęciem wniosku, aby w punkcie 3 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawach:” po
podpunkcie f dodać podpunkt g o brzmieniu:
g) rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury.
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku przez Radę i przystąpiła do przyjęcia
porządku obrad po zmianie.
Za przyjęciem porządku obrad po zmianie głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 15 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie porządku obrad w następującym brzmieniu:
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. 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 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok,
d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
e) Statutu Gminy Żychlin.
f) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
g) rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
następujących jednostek:
a) Żychlińskiego Domu Kultury,
b) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) Samorządowego Zakładu Budżetowego.
6. Informacja o organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.
7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Protokołu Nr XLVII/18 z dnia
5 lipca 2018 r„ Protokołu Nr XLVIII/18 z dnia 12 lipca 2018 r„ Protokołu Nr XLIX/18 z
dnia 28 sierpnia 2018 r. i Protokołu Nr L/18 z dnia 13 września 2018 r.
10. Zakończenie obrad.
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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.
Agnieszka Tomaszewska – zapytała o planowany termin udrożnienia ulicy Żeromskiego?
Wykonawca zmieści się w owym terminie?
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – planowany termin to 16 listopada. Wszystko
wskazuje na to, iż praca będzie wykonana w terminie. Prace postępują zgodnie z
harmonogramem a nadzór nie widzi żadnych problemów do tego by prace miały się
przeciągnąć.
Agnieszka Tomaszewska – zapytała o teren, który został odsprzedany firmie UNION
CHOCOLATE, jakie z tego tytułu przejęliśmy przychody ?
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – podpisany jest protokół uzgodnień, ale jeszcze
nie sprzedaliśmy. Jest to kwota ponad 100 złotych za metr kwadratowy. W najbliższych
dniach ten dokument powinien być podpisany.
Matylda Jakubowska - Czaja – zapytała czy udostępniony zostanie parking przez Zarząd
firmy UNION CHOCOLATE na 1 listopada?
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – odpowiedział, iż będzie konsekwentnie rozliczał
pana Prezesa z obietnicy o udostępnieniu parkingu na dzień 1 listopada.
Do p-tu 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018
rok.

OPINIA KOMISJI:
Członkowie Komisji Rozwoju oraz Komisji Rolnej w sprawie projektu uchwały dotyczącej
zmiany budżetu gminy na 2018 rok zajmą stanowisko na Sesji Rady w drodze głosowania.
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (3 głosami „za”), pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
Paweł Wachowiak - zapytał o załącznik Nr 2 wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego
w kwocie 325.000,00 ?
Skarbnik Gminy – Emilia Rajewska – są to przychody pochodzące z rozliczeń między
zaciągniętymi kredytami w latach poprzednich a dokonanymi wydatkami w roku, którego
dotyczą kredyty. Część tych środków przeznaczyliśmy na wpłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów, a kolejną część wprowadzamy żeby pokryć deficyt budżetowy. W 3 kwartale
niewprowadzonych wolnych środków było 425.000,00 zł stąd kwota 325.000,00 zł
zaproponował teraz Pan Burmistrz do wprowadzenia w projekcie uchwały.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
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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
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LI/269/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia
2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
OPINIA KOMISJI:
Członkowie Komisji Rozwoju i Komisji Rolnej w sprawie projektu uchwały o zmianie
Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zajmą stanowisko na Sesji Rady w drodze
głosowania.
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (3 głosami „za”), pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Skarbnik Gminy – Emilia Rajewska – poinformowała o zmianach w budżecie, które zaszły
od momentu przygotowania projektu uchwały do momentu podjęcia. Treść załącznika Nr 1
i Nr 2 zostanie przedstawiony Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej do podpisu z aktualnymi
kwotami.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr
XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LI/270/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30
stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
OPINIA KOMISJI:
Członkowie Komisji Rozwoju i Komisji Rolnej w sprawie projektu uchwały o zmianie
Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
zajmą stanowisko na Sesji Rady w drodze głosowania.
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (3 głosami „za”), pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z
dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Matylda Jakubowska – Czaja – stwierdziła, że kwota 39.000, 00 zł przeszła na inne cele,
np. na organizowanie imprez propagujących życie w trzeźwości wzrosła w kwocie 8.000, 00
zł a na zajęcia, które odbywają się 2-3 razy w tygodniu, pula nie została zwiększona.
Burmistrz Gminy oddał głos Kierownikowi Oświaty i Zdrowia - Pani Małgorzacie
Szymańskiej.
Kierownik Ref. OZ - Małgorzata Szymańska – kwota, która znajduje się w programie musi
być zaplanowana na początku roku ze względu na konkurs ofert, które obywają się w
miesiącu styczeń-luty. Z wnioskiem o zwiększenie działania świetlicy należy zwrócić się w
momencie kiedy ustalamy budżet na następny rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr
XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
na
2018
rok
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LI/271/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
OPINIA KOMISJI:
Członkowie Komisji Rozwoju i Komisji Rolnej w sprawie projektu uchwały obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej zajmą stanowisko na Sesji Rady w drodze głosowania.
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (3 głosami „za”), pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
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Sekretarz Gminy – Waldemar Bartochowski – informuje, że wszystkie uwagi dotyczące
treści projektu uchwały na posiedzeniu Komisji zostały uwzględnione poza jedną, która mówi
o grupie 200 mieszkańców, tej liczby nie należy podważać.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Za
podjęciem
głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

projektu
uchwały
- 15 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

obywatelskiej

inicjatywy

uchwałodawczej.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LI/272/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) Statutu Gminy Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt Statutu Gminy Żychlin.
OPINIA KOMISJI:
Członkowie Komisji Rozwoju i Komisji Rolnej w sprawie projektu uchwały Statutu Gminy
Żychlin zajmą stanowisko na Sesji Rady w drodze głosowania.
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (3 głosami „za”), pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały Statutu Gminy Żychlin.
Sekretarz Gminy – Waldemar Bartochowski – po krytycznej analizie projektu w sprawie
Statutu Gminy Żychlin, prosi o naniesienie drobnych, kosmetycznych poprawek.
W paragrafie 16 ust. 3 punkt o zwołaniu Sesji zwyczajnej dopisać „paragraf” 17 oraz w
paragrafie 32, gdzie jest mowa o tym, co dołącza się do protokołu w punkcie 1. wykreślić
„tuż przed rozpoczęciem Sesji”. Ostatnią zmianą jest dopisanie w przypisach końcowych
paragrafu następującej treści „Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27
kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żychlin”.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały Statutu Gminy Żychlin.
Za podjęciem projektu uchwały Statutu Gminy Żychlin.
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LI/273/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

6z9

Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – informuje, że w ostatniej chwili pojawiła się
zmiana dotycząca wydatkowania środków w zakresie Przeciwdziałania Alkoholizmowi , która
powstała jako uchwała odrębna i zwraca się z prośbą o jej przyjęcie jako konsekwencję
przyjęcia wcześniejszej uchwały związanej ze zmianą w programie Przeciwdziałania
Alkoholizmowi.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały zmiany budżetu gminy na
2018 rok.
Za podjęciem projektu uchwały Statutu Gminy Żychlin.
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LI/274/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
g) rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały dotyczącego rozpatrzenia
skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury.
Za podjęciem projektu uchwały rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego
Domu Kultury.
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LI/275/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
następujących jednostek:
a) Żychlińskiego Domu Kultury,
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Żychlińskiego Domu
Kultury o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej,
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Samorządowego Zakładu Budżetowego.
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Samorządowego Zakładu
Budżetowego o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 6. Informacja o organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.
Do przedłożonej informacji dotyczącej organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym
2018/2019 nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację dotyczącą organizacji
szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi na zapytania zostały udzielone w punkcie 2 „Zapytania i wolne wnioski”.
Do p-tu 8. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała o nadesłanych pismach do Biura Rady:
a) z dnia 20.09.2018r. od Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zainteresowanie się sprawą
zmiany lokalu przez Pana Ryszarda Słupskiego,
b) z dnia 17.10.2018r. od pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żychlinie w sprawie regulacji wynagrodzeń.
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Anna Wrzesińska – serdecznie zaprasza na Wystawę pt. „ Ku Niepodległej”, która odbędzie
się 23 października 2018r. o godzinie 14:00. Informuje, że wystawa połączona jest z
prelekcją Pana Ryszarda Zimnego.
Matylda Jakubowska – Czaja – również zaprasza wszystkich w imieniu Stowarzyszenia do
udziału w KWEŚCIE w dniu 1 listopada. Zapisy przyjmuje od godziny 8 do godziny 17.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo od Wojewody Łódzkiego dotyczące złożonych
oświadczeń majątkowych
Burmistrza Gminy i Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Żychlinie oraz pismo od Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zwołania I Sesji nowo
wybranej Rady Gminy.
Do p-tu 9. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Protokołu Nr
XLVII/18 z dnia 5 lipca 2018 r„ Protokołu Nr XLVIII/18 z dnia 12 lipca 2018 r„
Protokołu Nr XLIX/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. i Protokołu Nr L/18 z dnia 13 września
2018 r.
Do przedłożonych protokołów nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia Protokołu Nr XLVI/18 z dnia 14 czerwca
2018 r., Protokołu Nr XLVII/18 z dnia 5 lipca 2018 r„ Protokołu Nr XLVIII/18 z dnia 12 lipca
2018 r„ Protokołu Nr XLIX/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. i Protokołu Nr L/18 z dnia 13
września 2018 r.
Za przyjęciem Protokołu Nr XLVI/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Protokołu Nr XLVII/18 z
dnia 5 lipca 2018 ., Protokołu Nr XLVIII/18 z dnia 12 lipca 2018 ., Protokołu Nr XLIX/18 z
dnia 28 sierpnia 2018 r. i Protokołu Nr L/18 z dnia 13 września 2018 r.
głosowało
- 15 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołów przez Radę.
Do p-tu 10. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła LI Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Elżbieta Tarnowska
Protokolant:
A.Garstka
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