PROTOKÓŁ NR XVII/2020
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 stycznia 2020 r.
Sesja trwała od godz. 13:05 do godz. 14:25.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 14, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna Radna Paulina Żurawik.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
Zbigniew Gałązka
- Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin,
Waldemar Bartochowski
- Sekretarz Gminy Żychlin,
Emilia Rajewska
- Skarbnik 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, Skarbnika Gminy, 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.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektu uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej Gminy Żychlin na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy Żychlin w 2020 roku.
6. Przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2020 – 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Żychlin z dnia
8 listopada 2019r.
11. Sprawy różne.
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12. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
13. Zakończenie obrad.
Do p-tu 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (3 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek
dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia stawek
dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
Za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
głosowało - 14 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr
Kowalski; Leszek Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda
Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz;
Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.
Uchwała Nr XVII/82/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektu
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin.
Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Waldemara Bartochowskiego – Sekretarza Gminy
o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektu uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin.
Waldemar Bartochowski - Sekretarz Gminy - odczytał Uchwałę 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.
Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 4.Podjęcie uchwały 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.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (3 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało - 14 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr
Kowalski; Leszek Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda
Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz;
Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała Nr XVII/83/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej Gminy Żychlin na 2020 rok oraz możliwości
sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żychlin w 2020 roku.
Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Grzegorza Ambroziaka – Burmistrza Gminy o
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Gminy Żychlin na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego
deficytu budżetu Gminy Żychlin w 2020 roku.
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin odczytał Uchwałę 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 2019 rok
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żychlin w 2019 roku.

Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 6. Przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju – Ewa Stańczak odczytała opinię o projekcie uchwały
budżetowej przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (3 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących
się”) przyjęła projekt budżetu gminy na 2020 r. przedstawiony przez Burmistrza Gminy
Żychlin. Komisja nie wniosła żadnych uwag, nie zgłosiła również żadnych wniosków do
projektu budżetu gminy na 2020 r.
Do p-tu 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Burmistrza – Grzegorza Ambroziaka
o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin - Szanowni Państwo! Rozpoczął się
nowy, wyjątkowy dla środowiska samorządowego rok. Trzeba powiedzieć to sobie wprost, że
wskutek wprowadzanych zmian w prawie, zmian organizacyjnych, będzie to rok przełomu.
Obecna, skomplikowana sytuacja wielu samorządów, to przede wszystkim skutek
wprowadzania w życie obietnic
przedwyborczych z
2019
roku składanych przed
wyborami do Parlamentu. Skutek jest bezpośrednio związany z rosnącym ryzykiem
ekonomicznym, brakiem możliwości uchwalania i realizacji budżetów gmin w kolejnych
latach. Niezamożne gminy, takie jak nasza, zawsze musiały z dozą ostrożności podchodzić
do planowania i realizacji wydatków bieżących oraz planowania i realizacji wydatków na
inwestycje. Jak wiadomo, każdą nową infrastrukturę techniczną, czy też społeczną w
postaci nowych boisk, sal gimnastycznych, trzeba utrzymywać w odpowiednim stanie
użytkowym. Teraz poziom wydatków bieżących zmienia się z uwagi na decyzje, na które
Rada Miejska czy Burmistrz nie mieli wpływu. Tak więc mamy do czynienia z:
➢znaczącym wzrostem wydatków o około 15,5% w skali roku związanym z
podniesieniem płacy minimalnej. W przypadku pracodawców, u których występuje podział
na płacę zasadniczą i wysługę lat, czyli w samorządach, ta zmiana to wzrost nawet o 900 zł,
do kwoty płacy minimalnej na poziomie 3.120 zł. Dlaczego? Ponieważ zmieniono prawo
wyłączając z płacy minimalnej wartość pensji naliczaną za staż pracy. Minimalna
wynosi 2.600 zł, ale w przypadku tzw. rządówki i samorządówki to 2.600 zł płacy
zasadniczej plus stażowe.
➢Czy w kolejnym roku wzrośnie do 3.600 zł zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
rządu? Jeśli tak to będzie kolejne poważne wyzwanie dla gmin i miast.
➢Kolejny element to wpływ decyzji o zmniejszeniu PIT z 18 do 17 % skutkujący utratą
dochodu rzędu 326.000 zł -przy jednoczesnym braku rekompensaty.
➢Kolejne elementy podwyższające koszty, to wzrost cen energii o 16% czyli o 262.000
zł i wzrost pensji nauczycieli planowany w budżecie państwa od 1 września obecnego
roku. W tym miejscu należy jednak nadmienić, że autopoprawka do budżetu państwa
wniosła dodatkowo ok. 110 mln złotych na podwyżki, a koszty prognozowane ich
wprowadzenia wyniosą bagatela 800 mln złotych. Gdzie reszta? W budżetach
samorządowych?
➢Zmiany postępują więc lawinowo. Koszty podnoszenia płacy minimalnej usługodawcy
przenoszą na konsumentów usług. Każdy z nas widzi, jakie są zmiany cen. Słowa Pana
Prezydenta Dudy wskazują, że nie powinniśmy się temu dziwić, bo skoro rosną płace, to
rosną ceny. Niestety budżety samorządów uzależnione są od decyzji centralnych i
przyznawanych subwencji, które nie rosną współmiernie do tych kosztów. Przecież
wiadomym jest fakt, że gminy i miasta dokładają do utrzymania sprawności i płynności
działania zarówno w sferze oświaty, jak i w zakresie pomocy społecznej.
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Są to niebagatelne wielomilionowe wartości. Zmienia się też wskaźnik procentowy udziału w
wydatkach na niekorzyść gminu. W oświacie szacuje się, że samorządy dokładają średnio ok
40% kosztów.
➢Rosną ceny usług w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Dotychczas za
tonę odpadów trzeba było zapłacić odbiorcy ok 500 zł, a obecnie ceny poszybowały do
poziomu od 1.200 do 1.400 zł. W tym zakresie z budżetu samorządu dopłacaliśmy do
systemu już ponad pół miliona złotych. Wprowadzono obowiązek pięciu frakcji,
wprowadzono przymusową częstotliwość odbioru, wzrosła opłata marszałkowska za
składowanie i mamy takie o to efekty, że firmy żądają coraz wyższych opłat.
➢Możemy spodziewać się wzrostu wartości wydatków na poszczególne inwestycje.
Pierwsze wykonane kosztorysy pokazały skalę zmian na poziomie ponad 30%! Dziś
uchwalacie Państwo budżet gminy na 2020 rok. Kwota planu dochodów wynosi ponad 51,8
mln zł. To najwyższa wartość w historii. na wydatki budżetu gminy planuje się na kwotę
tożsamą z dochodami. Największą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną–kwota
20,1mlnzł. Jest to najlepszy obraz istoty kursu polityki społecznej Państwa Polskiego.
Dopłata z budżetu gminy wynosi 3,8 mln zł. Znaczną część wydatków przeznacza się
oczywiście na bardzo ważny dział -oświatę: 14,9 mln zł, która do niedawna była tą
największą, wiodąca pozycją wydatkową budżetu. Nadmieniam zwyczajowo, że kwota
subwencji na 2020r. nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne
pracowników placówek subwencjonowanych, tj. szkół podstawowych i liceum. Dopłata do
placówek subwencjonowanych z dochodów własnych gminy wynosi 3,1 mln zł. Wydatki
inwestycyjne gminy zaplanowano w kwocie ponad 3,4mln zł. Wiodącym zadaniem jest
projekt ekologiczny dotowany ze środków UE oraz modernizacje dróg i budowa
oświetlenia ulicznego. Gmina udzieli w bieżącym roku dotacji m.in.:-dla Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Żychlinie w kwocie 1.130.000zł.-dla instytucji kultury
1.268.500zł.Rok 2020 stanie się rokiem przełomowym również z uwagi na planowane w
ciągu najbliższych miesięcy zmiany organizacyjne. Zmiany, które mają mieć wpływ na jakość
świadczonych usług przez nasz zakład komunalny i mogące mieć znaczący wpływ na
planowanie inwestycji infrastrukturalnych. Rada Miejska będzie miała rozstrzygnąć, na
podstawie analiz, jaką widzi przyszłość naszego Samorządowego Zakładu Budżetowego, ale
również Spółki Mig-Ma. Będzie to rok zmian i mam nadzieję, że kończąc go będziemy mieć
satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a przyszłe decyzje rządu RP będą raczej wpływać na
poprawę sytuacji, czego wszystkim nam życzę.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2020 rok.
Za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
głosowało - 12 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr
Kowalski; Leszek Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda
Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz;
Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 2 radnych - Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych;
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XVII/84/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2020 – 2022.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
Ewa Wypych – Radna Rady Miejskiej w Żychlinie – zasugerowała, że w powyższym
programie nie ma punktu na temat uświadamiania ludzi w kwestii posiadania dzieci,
ponieważ w ostatnim czasie z dwóch rodzin czternaścioro dzieci trafiło do domów
zastępczych. Asystent rodziny powinien podnosić świadomość w tej tematyce.
Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, iż jeśli chodzi o doszkalanie asystentów rodzin
tematyka była poruszona przez Panią Kierownik MGOPS-u na wspólnym posiedzeniu
komisji.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2020 – 2022
głosowało - 14 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr
Kowalski; Leszek Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda
Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz;
Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
Uchwała Nr XVII/85/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.
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OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (3 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.
Za podjęciem uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok”
głosowało - 14 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr
Kowalski; Leszek Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda
Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz;
Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.
Uchwała Nr XVII/86/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy
Żychlin z dnia 8 listopada 2019r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
rada, na stronie BIP oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców Gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2019r.
Waldemar Bartochowski - Sekretarz Gminy - w dniu 8 listopada 2019 r. mieszkańcy
Gminy Żychlin – rodzice dzieci do lat 3 wystąpili do Rady Miejskiej w Żychlinie z petycją w
przedmiocie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie i
prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego żłobka.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w
Żychlinie postanawia odmówić jej uwzględnienia.
Jedynym obiektem komunalnym, który mógłby zostać adaptowany na utworzenie
i prowadzenia żłobka jest budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie przy ul. 1
Maja 25. Budynek ma blisko 100 lat, jego konstrukcja jest w części drewniana (stropy na
kondygnacjach) i będzie wymagał znacznych nakładów na przystosowanie do dalszego
użytkowania. Szczególnie wobec wymagań dotyczących prowadzenia żłobka w zakresie
nadzoru Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej.
Obecnie Rada Miejska nie posiada dostatecznych danych kosztorysowych dotyczących
poziomu kosztów modernizacji obiektu z przeznaczeniem na żłobek, żeby mogła podjąć
pozytywną decyzję rozpatrując petycję.
Uruchomienie placówki miałoby być częścią Centrum Aktywności Lokalnej zaplanowanego w
Lokalnym Programie Rewitalizacji. Realizacja zadania oparta miała być na dotacji z
Regionalnego Programu Operacyjnego. LPR został uchwalony w grudniu 2017 roku.
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Niestety w latach 2018-2019 nie ogłaszano konkursu na przedmiotowe zadania. Również w
harmonogramie na 2020 rok nie ma takiej informacji.
Ponadto Rada Miejska musi uwzględniać ryzyka wynikające z podnoszenia wysokości
kosztów bieżących funkcjonowania Gminy wobec zmian wprowadzanych przez Państwo. W
obecnym stanie rzeczy wzrost minimalnej płacy i obniżenie progu podatkowego wywołały
konsekwencje finansowe dla budżetu, tak samo jak brak pełnego dofinansowania zadań
oświatowych i w pomocy społecznej. Budżet gminy zagrożony jest występowaniem deficytu
zatem Rada Miejska musi mieć dokładną analizę kosztową, żeby móc podjąć decyzję w
materii.
Należy zatem dokładnie przeanalizować koszty inwestycyjne oraz bieżące utrzymania
placówki, biorąc pod uwagę konieczność oszczędnego gospodarowania budżetem. Rada
Miejska może ponownie rozpatrywać możliwość uruchomienia żłobka po przedstawieniu
niezbędnej dokumentacji, na co zwraca uwagę w swojej wstępnej analizie Burmistrz Gminy
Żychlin.
W związku ze złożoną jak wyżej petycją dostrzega się potrzebę podjęcia dyskusji dotyczącej
nadania budynkowi po byłej szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie nowych funkcji. Z uwagi na
dużą kubaturę budynku istnieje możliwość wykorzystania przestrzeni zarówno na potrzeby
mieszkań dla repatriantów oraz lokalnych stowarzyszeń np. na izbę pamięci (lokalne
muzeum), jak również na potrzeby mieszkańców związanych z utworzeniem i prowadzeniem
działalności żłobka.
Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Żychlinie postanowiła odmówić uwzględnienia
przedmiotowej petycji.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
Krzysztof Wojtalewicz – Radny Rady Miejskiej w Żychlinie – wspomniał o otrzymaniu
pełnej analizy wstępnych kosztów od Burmistrza Gminy. Ponadto odnosząc się do programu,
braliśmy pod uwagę, że dofinansowanie opiewa do 80% jednak można dostać tylko 10, 20
czy 30 %. Analiza, którą przeprowadziliśmy dotyczy również osób zatrudnionych w obsłudze
(przy najniższej krajowej), co znacznie może zmienić się gdy najniższe krajowe poszybują w
górę. Przy kosztach bieżących na chwilę obecną założenie żłobka wydaje się nierealne i stąd
też taka decyzja.
Ewa Wypych – Radna Rady Miejskiej w Żychlinie – dodała, iż jest całym sercem za tym
aby żłobek powstał jednak zaznaczyła, iż utrzymanie dziecka w województwie łódzkim
w Domu Małego Dziecka wynosi 7.600,00 zł miesięcznie.
OPINIA KOMISJI
Komisja Oświaty (3 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Rolna
(4 głosami „za”),Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców Gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2019r.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały rozpatrzenia petycji mieszkańców
Gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2019r.
Za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Żychlin z dnia 8
listopada 2019r
głosowało - 12 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr
Kowalski; Leszek Kwiatkowski; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Ewa Stańczak;
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Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych;
Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 2 radnych - Justyna Rapsiewicz; Sylwia Sobierańska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia
petycji mieszkańców Gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2019r.
Uchwała Nr XVII/87/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 11. Sprawy różne.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – od kilku lat borykamy się z problemem,
że wskutek nieprawidłowej ilości badań, które były przeprowadzane na oczyszczalni ścieków
naliczono zakładowi komunalnemu karę finansową ponad 300.000 zł. Nie doszło do zatrucia
środowiska, po prostu doszło do sytuacji, że zamiast dwunastu badań w miesiącu, były
cztery. Sytuacja była kuriozalna, ponieważ instalację, która miała 20 lat potraktowano jak
nowo wybudowaną. Ta decyzja została sprostowana, na podstawie tej decyzji toczyło się
inne postępowanie więc na dzień dzisiejszy niestety jeszcze jesteśmy w trakcie
procedowania i próby obrony, zakład prowadzi walkę o niepłacenie kary. Niestety
przegraliśmy batalię w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd nie uwzględnił tez
zakładanych przez prawnika zakładu, uznając rację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Kolejnym etapem i elementem jest postępowanie dwutorowe. W jednym rzędzie
będzie to procedowanie dalsze wniosku zakładu u Głównego Inspektora o umorzenie tej kary
lub w przypadku braku powodzenia takiego działania o rozłożenie na raty. Nie mniej jednak
sytuacja ta jest związana z procedurą, którą prowadzimy w tej chwili jako analiza z firmą
obsługującą ten proces. Będziemy Państwu przedstawiać sytuację zakładu, kierunki
działania, skutki pozytywne powstania spółki komunalnej, która będzie mogła
zmodernizować Stację Uzdatniania Wody i prowadzić na normalnych bytowych warunkach
swoją działalność. Dalszymi etapami naszej pracy będą analizy i praca z firmą, która będzie
nam przedstawiała dalszy ciąg tych zdarzeń. Uprzedzając pytania poinformował, iż to nie
gmina została obciążona karą - nie zabezpieczaliśmy żadnych środków, ponieważ nie mamy
takiej możliwości finansowej. Postaram się udzielić wszystkich odpowiedzi po otrzymaniu
wyroku z uzasadnieniem, najlepiej w towarzystwie mecenasa, który pod kątem prawnym
będzie mógł wyjaśnić wszystkie zawiłości.
Krzysztof Wojtalewicz – Radny Rady Miejskiej w Żychlinie – poprosił o wyjaśnienie do
zapisu w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy, które dotyczy lokowania w trakcie
realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach innych niż bank
prowadzący obsługę budżetu?
Emilia Rajewska – Skarbnik Gminy Żychlin – w trakcie wykonywania budżetu mogą
pojawiać się wolne środki, są to środki takie, które nie są na tą chwilę niezbędne do
regulowania zobowiązań gminy. Środki te mogą być lokowane w innych bankach, tzw. lokaty
kapitałowe mogą być zakładane w innych bankach niż Bank Spółdzielczy w Żychlinie, który
jest związany umową do obsługi rachunku gminy.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – poinformował o poszerzeniu
możliwości przez Bank Spółdzielczy w Żychlinie ze względu na przyłączenie się do
większego konsorcjum. Poinformował o spotkaniu w dniu 2.02.2020r. z zakresu konsultacji
budowy sieci gazu wysokiego ciśnienia w Żychlińskim Domu Kultury.
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Do p-tu 12. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
Do przedłożonego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołu.
Za przyjęciem Protokołu Nr XVI/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
głosowało - 14 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr
Kowalski; Leszek Kwiatkowski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda
Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak; Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz;
Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się” - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.
Do p-tu 13. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym za udział w Sesji Rady.
Zamknęła XVII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Protokolant:

Przewodnicząca Rady Miejskiej

A.Garstka
Elżbieta Wanda Sikora
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