PROTOKÓŁ NR XVI/2019
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 13 grudnia 2019 r.
Sesja trwała od godz. 13:40 do godz. 14:20.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 13, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni: Michał, Janusz Kowalik; Krzysztof
Wojtalewicz.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
•
•
•
•
•
•
•

Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
Zbigniew Gałązka
- Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin,
Waldemar Bartochowski
- Sekretarz Gminy Żychlin,
Iwona Śmietanka
- Radca Prawny,
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, Burmistrza Gminy – Grzegorza Ambroziaka,
Zastępcę Burmistrza Gminy, Sekretarza, 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.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi bądź inne propozycje do porządku obrad.
Burmistrz Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 2. Podjęcie
uchwał w sprawach podpunktu g) o brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.”
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia wniosku Burmistrza Gminy o wprowadzenie
do porządku obrad w punkcie 2. Podjęcie uchwał w sprawach podpunktu g) o brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.”
Za przyjęciem wniosku Burmistrza Gminy Żychlin o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 2. Podjęcie uchwał w sprawach podpunktu g) o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.”
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie wniosku Burmistrza Gminy
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Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
b) o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) o zmianie uchwały Nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym,
d) o zmianie Uchwały Nr XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego
2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa
drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Żychlin,
e) przekazania petycji,
f) rozpatrzenia petycji.
g) zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XV/2019 z dnia 25 listopada 2019r.
5. Zakończenie obrad.
Do p-tu 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (3 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2019 rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2019 rok.
Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
głosowało
- 12 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski;
Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 1 radna - Ewa, Barbara Wypych;
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2019 rok.
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Uchwała Nr XVI/75/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (3 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy – ze względu na pojawienie się nowej uchwały
związanej z budżetem, w której pojawia się kwota tożsama po stronie wydatkowej oraz
dochodowej dotyczącej subwencji z budżetu państwa i wydatkiem bieżącym związanym z
energią elektryczną WPF nie będzie wymagał dodatkowej uchwały, ponieważ wystarczy
korekta matematyczna w załączniku. W ostatecznym kształcie załącznika po stronie
dochodów pojawi się wyższa wartość o wartość zwiększonej nam subwencji ogólnej.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę o zmianie Uchwały Nr
IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała Nr XVI/76/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) o zmianie uchwały Nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym,
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
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OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (3 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały Nr
XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem
prowadzącym.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/55/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym.
Za podjęciem uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr
XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem
prowadzącym.
Uchwała Nr XVI/77/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) o zmianie Uchwały Nr XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27
lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2
pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Żychlin,
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (3 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr
XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest
Gmina Żychlin.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały o zmianie
Uchwały Nr
XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest
Gmina Żychlin.
Za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z
dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa
drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Żychlin
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę o zmianie Uchwały Nr
XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest
Gmina Żychlin.
Uchwała Nr XVI/78/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) przekazania petycji,
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (3 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła Radzie Miejskiej w Żychlinie przedmiotową
uchwałę.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji.
Za podjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania
petycji.
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Uchwała Nr XVI/79/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) rozpatrzenia petycji,
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (5 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (3 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną oraz przedłożyła
przedmiotową uchwałę Radzie Miejskiej w Żychlinie.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy – jedna z mieszkanek południowej Polski
wystąpiła do wszystkich gmin z petycją dotyczącą kilku zakresów, które ich nie dotyczą, czyli
np. prawodawcą w tym zakresie jest Sejm RP. Wtedy Państwo podejmują uchwałę o
przekazaniu w części tej petycji do Sejmu. Petycja również dotyczy płatnych parkingów takie
jak np. znajdują się w Warszawie, Łodzi bądź Kutnie. Ze względu na fakt, iż w przypadku
Gminy Żychlin nie ma tego typu stref petycja przez Państwa Radnych zostaje uznana za
bezzasadną z uwagi na to, że takie strefy nie występują. W części przekazanej do organów
RP tyczy się to takiego zdarzenia jak np. podatek VAT czego gmina nie ustala. W tych
zakresach w których gmina nie ma władztwa petycja jest przesyłana dalej według
właściwości. Petycja jest wyłącznie czysto formalnym rozwiązanie.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia
petycji.
Uchwała Nr XVI/80/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
g) zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wprowadzenie do przedmiotowej uchwały Burmistrza
Gminy – Grzegorza Ambroziaka.
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Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy – Szanowni Państwo, otrzymaliśmy subwencję co
jest dla nas miłą niespodzianką, ponieważ nie spodziewaliśmy się dodatkowych środków.
Natomiast okazało się, że jeszcze w 2019 roku rozdysponowano środki rezerwy subwencji
ogólnej, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego. W naszym przypadku jest to
kwota 65.202 zł. Z tego względu, iż najczęściej braki występują w zakupie energii
elektrycznej, przeznaczamy tą kwotę na zwiększenie planów wydatków bieżących
dotyczących zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, co nie oznacza, że te
pieniądze muszą zostać wydane, ponieważ może się okazać, że faktura pojawi się w
mniejszej ilości i wtedy środki te zostaną na przyszły rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2019 rok.
Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XVI/81/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 3. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Rady Miejskiej w Żychlinie wpłynęły
następujące pisma:
1.Z Hospicjum Kunowskiego w sprawie Programu współpracy na 2020r.
2.Uchwała Nr V/251/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Żychlin.
3.Uchwała Nr V/252/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Żychlin na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu
Gminy Żychlin w 2020 roku.
4.Odpowiedź na pismo dla mieszkańców Chochołowa w sprawie wywozu folii rolniczych z
gospodarstw rolnych.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Pana Waldemara Bartochowskiego –
Sekretarza Gminy Żychlin.
Waldemar Bartochowski – Sekretarz Gminy Żychlin – Szanowni Państwo Radni, w dniu 2
grudnia 2019 roku wpłynął wniosek na ręce Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żychlinie
i Państwa Radnych Rady Miejskiej w Żychlinie. Wniosek ten w imieniu kadry pedagogicznej
Zespołu Szkół Nr 1 podpisały organizatorki konkursu. Wniosek dotyczy prośby o
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dofinansowanie w kwocie 350 zł nagród w konkursie na plakat „Życzliwie i z klasą”. Celem
konkursu było przygotowanie przez klasy 4-8 Szkoły Podstawowej i klasy licealne Zespołu
Szkół Nr 1 w Żychlinie plakatu promującego Dzień Życzliwości. Za nagrodę przewidziano
wyjazd na lodowisko w Kutnie.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy – odnośnie pytania zadanego przez Panią Radną
wysłałem przed chwilą załączniki graficzne. Macie Państwo na swoich tabletach informację
dotyczącą planowanej modernizacji, którą przygotowuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. W
załącznikach graficznych zobaczycie Państwo zakres opracowania, który obecnie jest w toku
projektu technicznego, mianowicie skrzyżowanie przy 3 krzyżach z ulicami: Dworcową i
Szkolną. Zakres opracowania jest oznaczony we fragmencie - koniec opracowania przy ul.
Wł. Jagiełły 1 zaś drugi koniec przy ul. Narutowicza. Ta część ma związek z zapewnieniem
bezpieczeństwa na danym skrzyżowaniu. W drugim pliku znajdziecie Państwo informację
graficzną dotyczącą zakresu planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej w przebiegu od
ulicy Traugutta - od skrzyżowania z ulicą wewnętrzną do skrzyżowania przy poczcie i przez
ul. Orłowskiego w stronę ul. Sannickiej oraz fragment do granicy z województwem
mazowieckim. W tym momencie toczą się wszystkie uzgodnienia do projektu. Jak tylko będę
miał dodatkową wiedzę odnośnie wszystkich rozwiązań jakie są zaproponowane będę o tym
na bieżąco informował. Kolejną uzupełniającą informacją na temat gazyfikacji jest
pozwolenie na budowę sieci głównej magistralnej z południa na północ naszej gminy.
Pozwolenie na budowę przy drogach wojewódzkich zostało wydane przez Urząd
Wojewódzki. Gmina Żychlin proceduje inwestycję w zakresie wydania decyzji celu
publicznego, która została wydana dla ul. Krasickiego, Sienkiewicza, Słowackiego. Także
procedura gazyfikacji jest na ostatniej prostej w kwestii formalności, po uzyskaniu pozwoleń
na budowę firma będzie mogła przystąpić do realizacji stacji regazyfikacji na Dobrzelinie oraz
wykonać instalacje przy głównych drogach.
Elżbieta Sikora – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie – Drodzy Państwo,
ponieważ znajdujemy się w czasie przedświątecznym, pragnę w imieniu Pana Burmistrza i
całej Rady złożyć życzenia naszym internautom i wszystkim tym, którzy nas z przyjemnością
oglądają. Życzę więc Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Spełnionych w gronie rodziny, pełnych ciepła rodzinnego i niech gwiazdka spełni Wasze
wszystkie skryte marzenia i te które składamy sobie przy wigilijnym stole.

Do p-tu 4. Przyjęcie Protokołu Nr XV/2019 z dnia 25 listopada 2019r.
Do przedłożonego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołu.
Za przyjęciem Protokołu Nr XV/2019 z dnia 25 listopada 2019r.
głosowało
- 13 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Janusz, Piotr Kowalski; Leszek
Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia
Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski; Paulina Żurawik.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.
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Do p-tu 5. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym za udział w Sesji Rady.
Zamknęła XVI Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Protokolant:

Przewodnicząca Rady Miejskiej

A.Garstka
/-/Elżbieta Wanda Sikora
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