PROTOKÓŁ NR XXXV/2021
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 maja 2021 r.
Sesja trwała od godz. 13.05 do godz. 13.40.
Na sali obecnych było 10 radnych (Michał Kowalik, Janusz Kowalski, Agnieszka Sidwa,
Elżbieta Sikora, Ewa Stańczak, Stanisław Szymański, Ewa Wypych, Zbigniew Wypych, Rafał
Zajączkowski, Paulina Żurawik), zaś udział w formie zdalnej potwierdziło 2 radnych - (Rafał
Klimczak, Justyna Rapsiewicz).
Łącznie w Sesji udział brało 12 radnych.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 12, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik
do niniejszego protokołu. Nieobecni radni: Leszek Kwiatkowski, Sylwia Sobierańska, Krzysztof
Wojtalewicz.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
• Grzegorz Ambroziak
• Waldemar Bartochowski
• Iwona Śmietanka

- Burmistrz Gminy Żychlin,
- Sekretarz Gminy Żychlin,
- Radca Prawny.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Wanda Sikora.
Otwierając obrady powitała radnych, Burmistrza, Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego
oraz mieszkańców gminy Żychlin oglądających transmisję dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej.
Na wstępie poinformowała, że Sesja odbędzie się w sposób mieszany, tj. stacjonarny
i zdalny, na sali jest obecnych 10 radnych, 2 radnych potwierdziło swój udział w Sesji
w sposób zdalny.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Sesji, a więc jej prawomocność do
podejmowania uchwał.
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych zmian.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2021 rok,
b) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego.
3. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
4. Przyjęcie informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za
2020 r.
5. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2020 dla
gminy Żychlin.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2020 r.
7. Przedstawienie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Żychlin za 2020 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.
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Do p-tu 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2021 rok,
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
RADA, nowym systemie eSesja i na stronie BIP.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin dokonał wprowadzenia do projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
2021 rok.
Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
głosowało
- 12 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał Janusz Kowalik;
Janusz, Piotr Kowalski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; 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 2021 rok.
Uchwała Nr XXXV/182/2021 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały został opublikowany w systemie
RADA, nowym systemie eSesja i na stronie BIP.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin dokonał wprowadzenia do projektu
uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego.
Za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
głosowało
- 12 radnych - Rafał, Krzysztof Klimczak; Michał Janusz Kowalik;
Janusz, Piotr Kowalski; Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Ewa
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Stańczak; Stanisław Szymański; Ewa Barbara Wypych;
Zajączkowski; Paulina Żurawik,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.

Zbigniew Wypych; Rafał

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego.
Uchwała Nr XXXV/183/2021 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 3. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin - zgodnie ze zmianą przepisów dotyczącą
analizy stanu gminy, gmina ma obowiązek przygotować raport o stanie jej funkcjonowania.
Jest to związane z procedurą udzielania absolutorium Zarządowi. Dokument ten jest
przygotowany w bardzo przystępnej i bardziej przejrzystej formie możliwej do
przedyskutowania, opracowywany w formie pewnych dodatkowych analiz, co ułatwia
wyciąganie wniosków.
Zgodnie z przepisami należy go złożyć do końca maja, zatem taki raport przedstawia
i przekazuje na ręce Pani Przewodniczącej Rady. Natomiast cała procedura i dyskusja nad
tym raportem odbędzie się na sesji absolutoryjnej.

Do p-tu 4. Przyjęcie informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii” za 2020 r.
Do informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2020 r. nie
zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie informacji przez Radę.
Informacja z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2020
r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 5. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok
2020 dla gminy Żychlin.
Do przedstawionej „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2020 nie zgłoszono żadnych
uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok
2020 przez Radę.
„Ocena zasobów pomocy społecznej” za rok 2020 dla gminy Żychlin stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Do p-tu 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2020 r.
Do sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020
r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie sprawozdania przez Radę.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r.
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 7. Przedstawienie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Żychlin za 2020 rok.
Do przedstawionego raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Żychlin za 2020 rok nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie raportu przez Radę.
Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin za
2020 rok stanowi załącznik do protokołu.
Do p-tu 8. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabieranie głosu w sprawach różnych.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin poinformował, że miesiąc czerwiec będzie
bardzo pracowity dla Zarządu, ale również dla Rady. Prawdopodobnie będzie prosił Radę
o spotkanie się trzykrotnie na Sesjach. Wynika to z harmonogramu finalizowania
restrukturyzacji Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz Spółki „Mig-Ma”. Aby zachować
procedury, potrzeba jest podejmowania uchwał w kolejnych terminach.
Rafał Zajączkowski – w ostatnich dniach została zmieniona organizacja ruchu drogowego
w ulicy Konopnickiej. W całym mieście jest problem z miejscami parkingowymi, dlatego też
prosiłby, aby znak „Zakaz zatrzymywania się i postoju” na tej ulicy był godzinowy np. od 7.00
do 17.00. Wówczas mieszkańcy w późniejszych godzinach mogliby parkować tam swoje
pojazdy.
Grzegorz Ambroziak – zakaz ten został ustawiony z tego względu, że autobusy szkolne nie
mogły przejechać tą ulicą, spóźniały się przez to również inne kursy, np. do stacji PKP, co
bardzo utrudniało dojazd mieszkańcom do pracy.
Sugestia o wprowadzeniu zakazu godzinowego jest jak najbardziej możliwa do realizacji.
Ewa Wypych – zwróciła uwagę, że można byłoby przemyśleć ruch jednokierunkowy na tej
ulicy, taka możliwość istnieje, a objazd nie zająłby wiele czasu.
Grzegorz Ambroziak – jest to kwestia dobrej woli i domówienia się ze spółdzielnią, gdyż
parking jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, a skrzyżowanie gminy. Sprawdzimy taką
możliwość pod kątem przepisów.
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Do p-tu 9. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca
w Sesji Rady.

Rady

podziękowała

radnym

i

wszystkim

przybyłym

za

udział

Zamknęła XXXV Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Protokolant:

Przewodnicząca Rady Miejskiej

M. Charążka
Elżbieta Wanda Sikora
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