
PROTOKÓŁ

XXII Sesja Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2020 r.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp nazwisko imie status podpis

1 Chabierski Marcin obecny  

2 Cierlaczyk Anita obecna  

3 Czerniak Wiktor obecny  

4 Czerniej Arkadiusz obecny  

5 Grzelak Jacek obecny  

6 Jakubowski Adam obecny  

7 Janik Barbara obecna  

8 Kraszkiewicz Wiesław obecny  

9 Leśny Józef obecny  

10 Majtas Sławomir obecny  

11 Olejniczak Paweł nieobecny  

12 Szwajkowski Stanisław obecny  

13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny  

14 Wieczorek Iwona obecna  

15 Wypych Piotr obecny  

obecni 13

wszyscy 15

procent 86,67 %

Kworum zostało osiągnięte
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PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Żelazków Pan Józef Leśny  na podstawie  art. 
20 ust  3  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r  o  samorządzie  gminnym (  tekst
jednolity  Dz.U.  z  2020  r,  poz  713  )   otworzył  XXII  sesję  Rady  Gminy
Żelazków VIII  kadencji  .  Powitał  Sekretarza  Gminy Jarosława Matusiaka,
Panią  Skarbnik  Mariolę  Warszewską  oraz  zebranych  Radnych  Gminy
Żelazków.

2. Sprawdzenie obecności oraz stwierdzenie quorum i prawomocności
obrad

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności (załącznik nr 1)
stwierdził obecność na sali 13 radnych, co wobec  ustawowego składu Rady
Gminy  Żelazków  wynoszącego  15  radnych  stanowi  quorum  do
podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

Prowadzący obrady przedstawił proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.

II. Sprawdzenie obecności oraz stwierdzenie quorum i prawomocności obrad

III. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad .

IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

V. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych
warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  oraz
szczegółowych  warunków częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od
opłat , jak również trybu ich pobierania.

VI. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu
wydatków za  świadczenia  z  pomocy  społecznej,  będących  w  zakresie
zadań  własnych  gminy  -  pomoc  rzeczowa,  zasiłki  na  ekonomiczne
usamodzielnienie  ,  zasiłki  okresowe  i  zasiłki  celowe  przyznane  pod
warunkiem zwrotu.

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy  na  czas  oznaczony  w  drodze  bezprzetargowej  umowy  najmu
gruntu , o powierzchni 176 m², stanowiącego część działki nr 109/16 w m.
Skarszew , stanowiącego własność Gminy Żelazków.
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VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości  usytuowanej  na  działce  nr  220/11  położonej  w
miejscowości Żelazków , obrębie Żelazków, stanowiącej własność Gminy
Żelazków.

IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2020r

X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 – 2025

XI. Sprawozdanie z działalności Wójta gminy w okresie międzysesyjnym.

XII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XIII. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Żelazków

 Proponowany porządek obrad przyjęto w głosowaniu:

głosowanie Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin ZA
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2 Cierlaczyk Anita ZA

3 Czerniak Wiktor ZA

4 Czerniej Arkadiusz ZA

5 Grzelak Jacek ZA

6 Jakubowski Adam ZA

7 Janik Barbara ZA

8 Kraszkiewicz Wiesław ZA

9 Leśny Józef ZA

10 Majtas Sławomir ZA

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA

13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona ZA

15 Wypych Piotr ZA

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Pan  Józef  Leśny poddał pod głosowanie  przyjęcie protokołu  z poprzedniej 
sesji Rady Gminy .
Głosowanie  zakończyło  się  przyjęciem protokołu  z  XXI sesji  Rady Gminy
Żelazków z dnia 28 sierpnia  2020 r.

głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie
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status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin ZA

2 Cierlaczyk Anita ZA

3 Czerniak Wiktor ZA

4 Czerniej Arkadiusz ZA

5 Grzelak Jacek ZA

6 Jakubowski Adam ZA

7 Janik Barbara ZA

8 Kraszkiewicz Wiesław ZA

9 Leśny Józef ZA

10 Majtas Sławomir ZA

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA

13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona ZA

15 Wypych Piotr ZA

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również
trybu  ich  pobierania.

Prowadzący obrady zwrócił się z prośbą o opinie do komisji stałych.
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Przewodniczący  Komisji  Finansów,  Budżetu,  gospodarowania  Mieniem
Gminnym i Rolnictwa oraz Komisja do spraw Samorządu , Oświaty, Kultury,
Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  jednogłośnie  zaopiniowały  projekt  uchwały
pozytywnie.
P.  Józef  Leśny przystąpił  do odczytania  projektu uchwały (załącznik nr  2)  i
przeprowadził  głosowanie,  które  zakończyło  się  podjęciem  uchwały  Nr
XXII/172/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2020 r.  w sprawie  
określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od
opłat , jak również trybu ich pobierania.

głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak 
również trybu ich pobierania.

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin ZA

2 Cierlaczyk Anita ZA
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3 Czerniak Wiktor ZA

4 Czerniej Arkadiusz ZA

5 Grzelak Jacek ZA

6 Jakubowski Adam ZA

7 Janik Barbara ZA

8 Kraszkiewicz Wiesław ZA

9 Leśny Józef ZA

10 Majtas Sławomir ZA

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA

13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona ZA

15 Wypych Piotr ZA

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków za świadczenia  z  pomocy społecznej,  będących w zakresie
zadań  własnych  gminy  -  pomoc  rzeczowa,  zasiłki  na  ekonomiczne
usamodzielnienie  ,  zasiłki  okresowe  i  zasiłki  celowe  przyznane  pod
warunkiem zwrotu.

Prowadzący  obrady  udzielił  głosu  Przewodniczącym  komisji  stałych  w  celu
zaopiniowania projektu uchwały.
Pan  Arkadiusz  Czerniej  Przewodniczący  Komisji  Finansów  ,  Budżetu,
Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię
o projekcie uchwały .
Pan Piotr Wypych  przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej  wskazał na pozytywną opinię jaką uzyskał projekt
uchwały.  
Następnie  po odczytaniu  projektu  uchwały (  załącznik nr  3  do niniejszego
protokołu) Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadził głosowanie.
 Rada  Gminy  Żelazków  podjęła  uchwałę  Nr  XXII/173/2020  w  sprawie
określenia  zasad  zwrotu  wydatków  za  świadczenia  z  pomocy  społecznej,
będących  w  zakresie  zadań  własnych  gminy  -  pomoc  rzeczowa,  zasiłki  na
ekonomiczne usamodzielnienie  ,  zasiłki  okresowe i  zasiłki  celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu.

7



głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc 
rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie , zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
przyznane pod warunkiem zwrotu.

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin ZA

2 Cierlaczyk Anita ZA

3 Czerniak Wiktor ZA

4 Czerniej Arkadiusz ZA

5 Grzelak Jacek ZA

6 Jakubowski Adam ZA

7 Janik Barbara ZA

8 Kraszkiewicz Wiesław ZA

9 Leśny Józef ZA

10 Majtas Sławomir ZA

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA
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13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona ZA

15 Wypych Piotr ZA

7.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy
najmu gruntu ,  o powierzchni 176 m²,  stanowiącego część działki  nr
109/16 w m. Skarszew , stanowiącego własność Gminy Żelazków.

Prowadzący obrady P. Józef Leśny  poprosił o opinie Komisję ds. Finansów ,
Budżetu,  Gospodarowania  Mieniem Gminnym i  Rolnictwa  oraz  Komisję  ds.
Samorządu,  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej.  Obie  Komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie , wobec czego Przewodniczący Rady
odczytał projekt uchwały ( załącznik nr 4  do protokołu) po czym przeprowadził
głosowanie.
Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Żelazków w sprawie wyrażenia zgody
na  zawarcie  umowy  na  czas  oznaczony  w  drodze  bezprzetargowej  umowy
najmu gruntu , o powierzchni 176 m², stanowiącego część działki nr 109/16 w
m. Skarszew , stanowiącego własność Gminy Żelazków została podjęta.

głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas 
oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu gruntu , o powierzchni 176 m², 
stanowiącego część działki nr 109/16 w m. Skarszew , stanowiącego własność Gminy 
Żelazków.

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %
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Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin ZA

2 Cierlaczyk Anita ZA

3 Czerniak Wiktor ZA

4 Czerniej Arkadiusz ZA

5 Grzelak Jacek ZA

6 Jakubowski Adam ZA

7 Janik Barbara ZA

8 Kraszkiewicz Wiesław ZA

9 Leśny Józef ZA

10 Majtas Sławomir ZA

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA

13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona ZA

15 Wypych Piotr ZA

8.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
sprzedaż nieruchomości usytuowanej na działce nr 220/11 położonej w
miejscowości  Żelazków  ,  obrębie  Żelazków,  stanowiącej  własność
Gminy Żelazków.

Przewodniczący  Rady Gminy  poprosił  Przewodniczący Komisji Stałych o
zaopiniowanie projektu uchwały. 
Pan  Arkadiusz  Czerniej  Przewodniczący  Komisji  Finansów  ,  Budżetu,
Gospodarowania  Mieniem  Gminnym  i  Rolnictwa  oznajmił,  iż  komisja
wstrzymała się od głosu, natomiast Pan Piotr Wypych  przewodniczący Komisji
ds.  samorządu,  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  wskazał  na
negatywną opinię jaką uzyskał projekt uchwały.  
Następnie  po odczytaniu  projektu  uchwały (  załącznik nr  5  do niniejszego
protokołu) Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadził głosowanie.
Uchwała  nie została podjęta.
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głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
usytuowanej na działce nr 220/11 położonej w miejscowości Żelazków , obrębie 
Żelazków, stanowiącej własność Gminy Żelazków.

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 1 7.69 % pula głosów 15 -

PRZECIW 3 23.08 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 9 69.23 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin WSTRZYMAŁ SIĘ

2 Cierlaczyk Anita WSTRZYMAŁA SIĘ

3 Czerniak Wiktor WSTRZYMAŁ SIĘ

4 Czerniej Arkadiusz WSTRZYMAŁ SIĘ

5 Grzelak Jacek WSTRZYMAŁ SIĘ

6 Jakubowski Adam WSTRZYMAŁ SIĘ

7 Janik Barbara WSTRZYMAŁA SIĘ

8 Kraszkiewicz Wiesław PRZECIW

9 Leśny Józef WSTRZYMAŁ SIĘ

10 Majtas Sławomir PRZECIW

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA
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13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona WSTRZYMAŁA SIĘ

15 Wypych Piotr PRZECIW

9.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
budżetowej na 2020 r

Prowadzący obrady Pan Józef Leśny zwrócił się do Komisji Stałych o opinię na
temat projektu uchwały.
P.  Arkadiusz  Czerniej  w  imieniu  Komisji  ds.  Finansów,  Budżetu,
Gospodarowania  Mieniem  Gminnym  i  Rolnictwa  przedstawił  pozytywną
opinię , Przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Opieki  Społecznej  również  oznajmił  ,że  komisja  opiniuje  projekt  uchwały
pozytywnie.  Prowadzący obrady odczytał  projekt  uchwały( załącznik Nr 6)  i
przeprowadził głosowanie. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/175/2020 z
dnia 29 września2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 84.62 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 15.38 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %

Wyniki imienne
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lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin ZA

2 Cierlaczyk Anita ZA

3 Czerniak Wiktor ZA

4 Czerniej Arkadiusz WSTRZYMAŁ SIĘ

5 Grzelak Jacek ZA

6 Jakubowski Adam ZA

7 Janik Barbara ZA

8 Kraszkiewicz Wiesław ZA

9 Leśny Józef ZA

10 Majtas Sławomir ZA

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA

13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona ZA

15 Wypych Piotr WSTRZYMAŁ SIĘ

10.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025
Prowadzący obrady zwrócił się z prośbą o opinie do komisji stałych w
sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Finansów,  Budżetu,  gospodarowania  Mieniem
Gminnym i Rolnictwa oraz Komisja do spraw Samorządu , Oświaty, Kultury,
Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  jednogłośnie  zaopiniowały  projekt  uchwały
pozytywnie.
P.  Józef  Leśny przystąpił  do odczytania  projektu uchwały (załącznik nr  7)  i
przeprowadził  głosowanie,  które  zakończyło  się  podjęciem  uchwały  Nr
XXII/176/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2020 r.  w sprawie
zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żelazków na  lata  2020  –
2025

głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2020-2025

jednostka Rada Gminy Żelazków VIII kadencji
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 września 2020 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 
głosów

2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Chabierski Marcin ZA

2 Cierlaczyk Anita ZA

3 Czerniak Wiktor ZA

4 Czerniej Arkadiusz ZA

5 Grzelak Jacek ZA

6 Jakubowski Adam ZA

7 Janik Barbara ZA

8 Kraszkiewicz Wiesław ZA

9 Leśny Józef ZA

10 Majtas Sławomir ZA

11 Olejniczak Paweł nieobecny

12 Szwajkowski Stanisław ZA

13 Wawrzyniak Dariusz nieobecny

14 Wieczorek Iwona ZA

15 Wypych Piotr ZA
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11.  Sprawozdanie  z  działalności  Wójta  Gminy  w  okresie
międzysesyjnym .
Przewodniczący  Rady  poinformował  ,  że  sprawozdanie  Wójta  jest  do
wglądu, zostanie wpięte jako załącznik do niniejszego protokołu.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący  Rady  Gminy  Józef  Leśny  udzielił  głosu  radnemu
Arkadiuszowi  Czerniejowi.  Radny  skierował  do  Wójta  pytanie  dotyczące
przystąpienia  gminy  do  realizacji  programu  "  Czyste  powietrze  "  ,Wójt
odpowiedział,  że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie uruchomił
programu i  nie może do niego przystąpić.  Arkadiusz Czerniej  wyjaśnił,  że
chodzi  o  to  ,  czy  mieszkańcy,  obywatele  mogą  składać  wnioski  o
dofinansowanie  w urzędzie  gminy,  tak  jak  to  się  odbywa w kilku  innych
gminach , następnie ponowił pytanie czy Gmina Żelazków przystąpi również
do tego programu.  Wójt  odpowiedział,  że  jak Fundusz uruchomi środki to
przystąpi  do  programu.  Radny  Czerniej  stwierdził  ,że  wraz  z  Wójtem
rozmawiają  o  dwóch  innych  rzeczach.  Wójt  Sylwiusz  Jakubowski
oznajmił  ,że  na  chwilę  obecną  program  jest  zawieszony,  a  jeśli  program
zostanie uruchomiony to przystąpimy do niego od razu. W efekcie końcowym
nie doszli do porozumienia.
Przewodniczący następnie  udzielił  głosu radnemu Marcinowi  Chabierskiemu,
który spytał czy wiadomo kiedy Starosta odpowie na pismo dotyczące terenu
pod  inwestycje  -  boisko  w  miejscowości  Russów.  Wójt  oznajmił  ,  że  2
października odbędzie się spotkanie w sprawie kolejki wąskotorowej w " Leśnej
Chacie" na którym również będzie obecny Starosta i wtedy udzieli odpowiedzi
w tej sprawie.
Przewodniczący odczytał pismo z dnia 27.09.2020r.  , które wpłynęło do Urzędu
Gminy Żelazków  w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Żelazków"
dla Józefa Szweda, kierownika i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żelazkowie
w latach  1945-1969.  Po  odczytaniu  pisma  Wójt  dodał  ,  że  dwa  orły  ,które
znajdują  się  w  bramie  wjazdowej  do  Urzędu  Gminy  są  wykonane  przez  p.
Józefa Szweda.
Następne pismo, odczytane przez p. Józefa Leśnego z dnia 3 września 2020 r.
wpłynęło  od  Komendanta  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  ,  dotyczyło
zabezpieczenia  w  budżecie  gminy  na  rok  2021  środków  finansowych  w
wysokości  15.000  zł  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu
oznakowanego radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Stawiszynie.
Prowadzący obrady poprosił  o  zabranie  głosu  w tej  sprawie  panią  Skarbnik
Mariolę  Warszewską,  która  wyjaśniła  ,  że  niniejszy  wniosek  może  zostać
uwzględniony w roku 2021 , a jeżeli to dofinansowanie nie jest konieczne w tym
roku to na następnej sesji możemy zrezygnować z tego zadania.
Przewodniczący oznajmił, że z jego strony to by było wszystko, zwrócił się do
radnych czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos.
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Radny Piotr Wypych poinformował, że w obecności całej Rady chciałby złożyć
skargę  na  Wójta  Sylwiusza  Jakubowskiego  ,  na  jego  zachowanie  podczas 
posiedzenia  komisji  stałych na którym  niektórzy radni  byli  tego świadkami.
Dodał , że radni nie przychodzą na posiedzenia po to by ktoś na nich krzyczał.
Prowadzący  obrady  skierował  pytanie  do  Wójta  ,  czy  chciałby  coś
odpowiedzieć.
Wójt  poinformował  ,że  jest  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  ,  której
Przewodniczącym  jest  p.  Stanisław  Szwajkowski,  i  rozpatrzy  wniosek  -
skargę , który p. Piotr Wypych złoży. 
Następnie  radny  Wypych  zadał  pytanie  czy  wszystkie  uchwały  przeszły  na
ostatniej sesji. Przewodniczący Rady Józef Leśny poinformował, że nie przeszła
uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok i odczytał uchwałę Nr 22/941/2020 Kolegium
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  16  września  2020  r.
stwierdzającą nieważność uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Żelazków z
dnia  28  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Żelazków
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok  z powodu sprzeczności z
przepisami art.18 ust.2 pkt 4 w związku z art.28a ust.2 ustawy o samorządzie
gminnym ( Dz.U.z 2020 r. poz.713).
Radny Piotr Wypych wykazał chęć zabrania głosu, prowadzący obrady p. Józef
Leśny wyraził zgodę.  P. Piotr  Wypych zwrócił się z pytaniem do Sekretarza
Gminy czy to prawda , że na dzień dzisiejszy  rachunki za śmieci do końca roku
powinny być liczone  po około 38 zł za osobę.
Wójt  Gminy  zwrócił  się  o  powtórzenie  pytania,  na  co  radny  Piotr  Wypych
oznajmił  ,że skierował swoje pytanie do Sekretarza.  P.  Sylwiusz Jakubowski
oznajmił, że to on jest Wójtem i sam odpowie na to pytanie, tylko prosi o jego
powtórzenie.  Radny P. Wypych zmienił temat i przypomniał ,że jakiś czas temu
zadał  Wójtowi  pytanie  dotyczące  kosztu  utrzymania  prawnika  w  gminie,  na
które  nie  otrzymał  odpowiedzi,  jak  również  nie  otrzymał  odpowiedzi  czy
komisje  mogą  składać  wnioski  o  zmianę  w  projekcie  uchwały.  Wójt
odpowiedział, że jest Statut jak również Regulamin Obrad i radni powinni go
przeczytać,  natomiast  jeśli  chodzi  o  umowy  cywilno-prawne,  które  zawiera
Wójt z podmiotami to jest jego sprawa.
Radny Arkadiusz Czerniej włączył się w dyskusję i oznajmił ,że  nie zgadza się
z tym co powiedział Wójt ,ponieważ  radny ma prawo do wglądu w  dokumenty
i każdą umowę zawartą w gminie.
Prowadzący  spytał,  czy  są  jeszcze  jakieś  pytania.  Wójt  zabrał  głos  i
poinformował zebranych ,że chciałby powiedzieć bardzo ważną rzecz, następnie
oznajmił,  że  gmina  ma  bardzo  dobrą  sytuację  finansową,  natomiast  radni
powinni zmienić swoje podejście, jeżeli nie mają do Wójta zaufania i podjęli
uchwałę  w  sprawie  nieudzielenia  mu  wotum  zaufania  to  on  nie  da  nawet
złotówki.  Wójt  Sylwiusz  Jakubowski  zasugerował,  że  radni  powinni  z  nim
współpracować.
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Prowadzący  obrady  Józef  Leśny  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  to  znaczy  ,że
radnym musi  się  podobać  wszystko  to  co  Wójt  postanowi,  Wójt  przerwał  i
powiedział radnym, że chce z nimi rozmawiać np. dzisiaj, jutro bądź pojutrze.
Przewodniczący odpowiedział, że należy rozmawiać na spokojnie, nie krzyczeć.
Wójt jeszcze raz podkreślił  ,że gmina ma bardzo dobrą sytuację finansową i
można jeszcze wiele rzeczy zrobić , bo są na to pieniądze , ale trzeba usiąść i
rozmawiać a nie ,nie udzielać wotum zaufania, oznajmił że im tego nie popuści i
powinni się ugiąć.
P.Józef Leśny zasugerował, że gmina na tym straci, czemu Wójt zaprzeczył.
Nikt z zebranych nie wykazał chęci zabrania głosu, nie było więcej pytań.

13. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy Żelazków
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Józef  Leśny  podziękował  zebranym za  przybycie  i  zakończył  XXII
sesję Rady Gminy  Żelazków . 

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

Protokolant: A. Koralewska
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