PROTOKÓŁ NR LII/18
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 14 listopada 2018 r.
Sesja trwała od godz. 13.05 do godz. 13.50
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 13, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni radni: Mieczysław Studziński, Paweł
Wachowiak.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
• Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
• Zbigniew Gałązka
- Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin,
• Szymańska Małgorzata – Kierownik Referatu OZ,
• Ledzion Edyta – Kierownik Referatu GCPiI,
• Sitkiewicz Barbara – Kierownik MGOPS-u w Żychlinie,
• Kardasz Waldemar – 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 – Pana Grzegorz
Ambroziaka, Zastępcę Burmistrza – Pana Zbigniewa Gałązkę, 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.
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) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego,
c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
e) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
i) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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4. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r.
przez podmioty uprawnione do ich analizy.
5. Informacja Burmistrza Gminy Żychlin o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017
rok.
6. Informacja
Przewodniczącej
Rady
Miejskiej
w
Żychlinie
o
złożonych
oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny 2017/2018.
8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie Protokołu Nr LI/18 z dnia 18 października 2018r.
11. 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.
Głos zabrał Burmistrz Gminy Żychlin – Grzegorz Ambroziak – podziękował za
dyspozycyjność oraz wspólne świętowanie 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Agnieszka Tomaszewska – zapytała co z ulicą Żeromskiego ?
Zastępca Burmistrza – Zbigniew Gałązka – poinformował, że odbyło się spotkanie rady
technicznej i wykryto błąd projektowy. Ustalone zostały poczynania.
Agnieszka Tomaszewska – czego dotyczy ta poprawka ?
Zastępca Burmistrza – Zbigniew Gałązka - poprawka dotyczy dostępu do wysepki.
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.
Skarbnik Gminy – Emilia Rajewska – poprosiła o przeprawienie następujących rzeczy:
w Załączniku Nr 1 w dziale 900 rozdział 9002 § 0490 zamiast kwoty 16.314 zmienić na 25.314,
w Załączniku Nr 2 dział 801 rozdział 80104 „wynagrodzenia i pochodne” po stronie zmniejszeń
wpisać kwotę 4979, w Załączniku Nr 4 zmienić kwotę „razem” z 287.953,42 na 356.469,00
oraz kwotę „ogółem” z 1.519.453,42 na 1.587.969,00.

OPINIA KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
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
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 1 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/276/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt dotyczący obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
dotyczący obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały dotyczący obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
Za podjęciem projektu uchwały dotyczący obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/277/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,

Przewodnicząca Rady odczytała projekt dotyczący określenia wysokości rocznych stawek
podatku od nieruchomości.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
dotyczący określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały dotyczący określenia
wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Za podjęciem projektu uchwały dotyczący określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/278/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019
rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt dotyczący określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2019 rok.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2019 rok
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/279/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwalenia „Programu Współpracy
Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok”.
Za podjęciem projektu uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok”
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/280/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów,
logopedów,
terapeutów
pedagogicznych
i
doradców
zawodowych,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych.
Za podjęciem projektu uchwały określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych.
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/281/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
O godzinie 13:25 z sali wyszła Radna Ewa Wypych.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Za podjęciem projektu uchwały ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/282/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
O godzinie 13:30 na salę wróciła Radna Ewa Wypych.
h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Za podjęciem projektu uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/283/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
i) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023.
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Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023.
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr LII/284/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 4. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017
r. przez podmioty uprawnione do ich analizy.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) przyjęły informację o złożonych
oświadczeniach majątkowych za 2017 r. przez podmioty uprawnione do ich analizy.
Do informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r. przez podmioty
uprawnione do ich analizy nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia informacji o złożonych oświadczeniach
majątkowych za 2017 r. przez podmioty uprawnione do ich analizy.
Za przyjęciem informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r. przez podmioty
uprawnione do ich analizy
głosowało - 13 radnych,
„przeciw” - 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację o złożonych
oświadczeniach majątkowych za 2017 r. przez podmioty uprawnione do ich analizy.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 5. Informacja Burmistrza Gminy Żychlin o złożonych oświadczeniach
majątkowych za 2017 rok.
OPINIE KOMISJI:
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Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) przyjęły informację Burmistrza Gminy
Żychlin o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
Do informacji Burmistrza Gminy Żychlin o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017
rok nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia informacji Burmistrza Gminy Żychlin o
złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
Za przyjęciem informacji Burmistrza Gminy Żychlin o złożonych oświadczeniach
majątkowych za 2017 rok
głosowało - 13 radnych,
„przeciw” - 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Burmistrza Gminy Żychlin o
złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żychlinie o złożonych
oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) przyjęły informację Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Żychlinie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
Do
informacji
Przewodniczącej
Rady Miejskiej
w Żychlinie
o złożonych
oświadczeniach majątkowych za 2017 rok nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Żychlinie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
Za przyjęciem informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żychlinie o złożonych
oświadczeniach majątkowych za 2017 rok
głosowało - 13 radnych,
„przeciw” - 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła informację Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Żychlinie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok
szkolny 2017/2018.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rozwoju
(3 głosami „za”) oraz Komisja Rolna (4 głosami „za”) przyjęły informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny 2017/2018.
Do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny
2017/2018nie zgłoszono żadnych uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny 2017/2018.
Za przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny
2017/2018
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 2017/2018.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi na zapytania zostały udzielone w punkcie 2 „Zapytania i wolne wnioski”.
Do p-tu 9. Sprawy różne.
Anna Wrzesińska – podziękowała za organizację miejsca przy targowicy i na wygodne
przejścia dla pieszych.
Matylda Jakubowska – Czaja – stwierdziła, iż doszła do niej informacja o zmianie miejsca,
gdzie mają zostać leczone psy i koty. Podkreśla, że jest to 10 km od Żychlina w jedną stronę,
co przekłada się na czas i pieniądze w związku z transportem. Przypomina również, że na
rzecz stowarzyszenia pracują charytatywnie a kwestia zmiany miejsca jest pewnym
obciążeniem.
Członek Stowarzyszenia Czterech Łap – pierwszą kwestią jest sam dojazd, ponieważ z
jednym zwierzęciem na zabieg i wizyty kontrolne łączna suma kilometrów wynosi 60. Kolejną
sprawą jest to, iż nie znamy gabinetu, który ma je leczyć. Informuje również, że gabinet ten
specjalizuje się przede wszystkim w dużych zwierzętach.
Matylda Jakubowska – Czaja – kolejną kwestią jest udzielanie pomocy zwierzętom
powypadkowym. Przede wszystkim trzeba wykonać rentgen i usg, a gabinet ten nie ma
odpowiedniego do tego sprzętu. Jak będzie wypadek to co wtedy ? Czy mają oni
zatrudnionego weterynarza dla małych zwierząt ?
Burmistrz Gminy Żychlin – Grzegorz Ambroziak – ustawa o finansach nakłada na nas
wybranie najtańszej oferty spośród złożonych a w tym przypadku był to gabinet w Wojszycach.
W zapytaniu ofertowym, które zostały rozesłane w odległości 5-10 km od Żychlina,
szczegółowo opisano wymogi związane z usługą, które muszą spełnić. W przypadku ich
niewykonania umowa zostanie zerwana. Jeżeli w danym momencie nie mają odpowiedniego
sprzętu to od 1 stycznia mają go mieć zgodnie z umową. Gabinet w razie wypadku zapewnia
pełną obsługę.
Ewa Wypych – w takim razie w sytuacji uchybienia możemy odstąpić od umowy. Jak
rozwiązać kwestię dojazdu?
Burmistrz Gminy Żychlin – Grzegorz Ambroziak – zgodnie z programem mieszczą się one
w kosztach.
Członek Stowarzyszenia Czterech Łap – odnośnie kwestii finansowej, działamy
charytatywnie, w tym roku mieliśmy ponad 800 zwierząt, jest to bardzo duża liczba.
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Burmistrz Gminy Żychlin – Grzegorz Ambroziak – oczywiście Państwa wkład jest bardzo
istotny, staraliśmy się poziom środków przeznaczonych na zwierzęta cały czas podnosić by
można było z nich korzystać. Na tym etapie mamy związane ręce ale musimy szukać
równowagi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pisma, które wpłynęły do Biura Rady : od
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi odnośnie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego
zaplanowanego
do
zaciągnięcia
przez
Gminę
Żychlin,
informację o zmianie dotychczasowego organu prowadzącego oraz pismo z Państwowego
Gospodarstwa Wodnego do wglądu w Biurze Rady.
Do p-tu 10. Przyjęcie Protokołu Nr LI/18 z dnia 18 października 2018r.
Do przedłożonego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołu.
.
Za przyjęciem Protokołu Nr LI/18 z dnia 18 października 2018r
głosowało
- 13 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.
Do p-tu 11. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła LII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Elżbieta Wanda Sikora
Protokolant:
A.Garstka
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