PROTOKÓŁ NR X/2019
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Sesja trwała od godz. 10.10 do godz. 10.55
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 11, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni: Janusz Kowalski, Leszek Kwiatkowski,
Krzysztof Wojtalewicz, Ewa Wypych.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
•
•
•
•
•
•

Zbigniew Gałązka
- Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin,
Waldemar Bartochowski
- Sekretarz Gminy Żychlin,
Małgorzata Szymańska
- Kierownik Referatu OZ
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
Kierownicy Referatów Urzędu Gminy w Żychlinie,
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z załączoną listą obecności.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Wanda Sikora.

Otwierając obrady powitała radnych, Zastępcę Burmistrza Gminy – Zbigniewa
Gałązkę, Sekretarza, 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 zapytała czy są uwagi bądź inne propozycje do porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag ani innych propozycji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Żychlin,
b. o zmianie Uchwały Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
c. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żychlin,
d. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez
Gminę Żychlin.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
5. Zakończenie obrad.
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Do p-tu 2. Podjęcie uchwał w sprawach.
a) zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019 rok.
Do przedmiotowej uchwały wprowadził Zbigniew Gałązka - Zastępca Burmistrza Gminy
Żychlin – zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi w tym zakresie organem
prowadzącym dla jednostek oświatowych jest gmina Żychlin, która zajmuje się księgami
rachunkowymi dla każdej z nich. W związku z powyższym kiedy zaszła zmiana
organizacyjna jednostek my wtedy również musimy dokonać zamknięcia ksiąg
rachunkowych dla istniejących szkół – Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie oraz dla
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.
Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Żychlin
głosowało - 11 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.
Uchwała Nr X/43/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) o zmianie Uchwały Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
Przewodnicząca Rady poprosiła o wprowadzenie do przedmiotowej uchwały oraz
odczytanie projektu przez Panią Małgorzatę Szymańską – Kierownika Referatu Oświaty i
Zdrowia.
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Małgorzata Szymańska – Kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia odczytała projekt
uchwały o zmianie Uchwały Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie oraz poinformowała o
przysłanym piśmie od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lipca br. z którego
wynikało, iż ma wątpliwości dotyczące § 7 twierdząc, że nie jest to akt prawa miejscowego i
uchwała nie powinna być publikowana w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim. Z tego też
powodu należy podjąć ją raz jeszcze wraz ze zmianą.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały o zmianie Uchwały Nr IX/41/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Nr 1 w Żychlinie.
Za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
głosowało - 11 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę o zmianie Uchwały Nr
IX/41/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
Uchwała Nr X/44/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żychlin,
Przewodnicząca Rady poprosiła o wprowadzenie do przedmiotowej uchwały oraz
odczytanie projektu przez Panią Małgorzatę Szymańską – Kierownika Referatu Oświaty
i Zdrowia.
Małgorzata Szymańska – Kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia odczytała projekt
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze
w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żychlin.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz
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nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Żychlin.
Za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żychlin
głosowało
- 11 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Żychlin.
Uchwała Nr X/45/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez
Gminę Żychlin.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wprowadzenie do przedmiotowej uchwały oraz
odczytanie projektu przez Panią Małgorzatę Szymańską – Kierownika Referatu Oświaty i
Zdrowia.
Małgorzata Szymańska – Kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia odczytała projekt
uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Żychlin.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Żychlin.
Za podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez
Gminę Żychlin
głosowało - 11 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
4

„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Żychlin.
Uchwała Nr X/46/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 3. Sprawy różne.
Jadwiga Melcher – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 - poruszyła temat obumarłych
młodych drzew na odcinku od alei do „ Trzech Krzyży”, które może dałoby radę uratować
oraz pozostałości po restauracji „Osiedlanka” gdzie obok budynku gromadzą się nieczystości
oraz gryzonie. Prosi o interwencję w tych dwóch spawach.
Ewa Stańczak – Radna Rady Miejskiej w Żychlinie - w imieniu mieszkańców bloku
Traugutta 18 zwróciła się z prośbą o wstawienie ławki przy chodniku między blokiem
Traugutta 14 a 18 oraz zapytała kiedy będzie działać wymienione oświetlenie na ul.
Traugutta (parking) ?
Zbigniew Gałązka - Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin – w odpowiedzi na zapytanie p.
Jadwigi Melcher poinformował, że jedyną możliwością jest podlanie młodych drzew przez
straż, gdyż po drodze nie ma żadnych punktów czerpalnych wodę. Odnośnie budynku po
restauracji poinformował, iż wielokrotnie występował z pismem dotyczącym obowiązku
uprzątnięcia tego terenu, jednak skutków brak do dziś. Zagwarantował, iż będzie dalej
działać w tej kwestii. W odpowiedzi na zapytanie p. Ewy Stańczak zorientuje się co stało się
z ławką oddaną wcześniej do naprawy i trafi ona na swoje miejsce zaś w kwestii oświetlenia
dokona interwencji do energetyka co z oświetleniem na ul. Tarugutta.
Rafał Zajączkowski – Radny Rady Miejskiej w Żychlinie - zapytał czy można
zakonserwować wszystkie elementy ławek gdyż na niektórych z nich pozostało surowe
drewno a wymiany tych elementów są bardzo kosztowne ?
Zbigniew Gałązka - Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin – staramy się impregnować
drewno na bieżąco jednak przez zmniejszoną ilość etatów w ramach osób zatrudnionych na
prace interwencyjne tempo jest wolniejsze. Do jesieni ławki zostaną zabezpieczone przed
trudniejszymi warunkami atmosferycznymi.
Łukasz Głuszcz – Sołtys Sołectwa Brzeziny – zapytał czy jest możliwość odbioru przez
gminę folii kiszonkarskiej oraz folii po nawozach, ponieważ stanowi to problem we wsiach a
wywożenie jej we własnym zakresie jest kosztowne? Prosi o interwencje w tym zakresie.
Zbigniew Gałązka - Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin – jest to temat, który nie został
do końca rozwiązany ustawowo, ponieważ reforma śmieciowa, która wprowadzała ogromne
zmiany w kwestii gospodarki odpadami zajęła się tylko i wyłącznie odpadami komunalnymi.
Są to odpady, które nie zostały sklasyfikowane w czasie wprowadzania zmian. Kiedy na
początku ten temat był poruszany dostaliśmy od ustawodawcy informację, że odpady
pochodzące z kiszonek i nawozów mają być odbierane przez producentów bądź dostawców.
Firma wywożąca odpady z terenu gminy stwierdziła, iż wygrała przetarg na wywóz
nieczystości typowo komunalnych. Jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z
dostawcą tych produktów aby opakowania trafiały z powrotem do nich.
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Do p-tu 4. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
Do przedłożonego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołu.
Za przyjęciem Protokołu Nr IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
głosowało
- 11 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.
Do p-tu 5. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym za udział w Sesji Rady.
Zamknęła X Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Protokolant:

Przewodnicząca Rady Miejskiej

A.Garstka
/-/Elżbieta Wanda Sikora
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