
P R O T O K O L

Nr HI/2010

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku

Sesja odbyla si§ w sali konferencyjnej Urz^du Gminy w Aleksandrowie, w ktorej

uczestniczylo 14 radnych naogolna^liczbe^ 15 radnych.
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Radny nieobecny: Sipa Eugeniusz - zam. Aleksandrow

Spoza grona radnych w obradach udziat wzieji:

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy



Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy

Pani Violetta Zawadzka - Radca Prawny '•"

Pan Zbigniew Staskiewicz - Przewodnicza^cy Gminnej Komisji ds. Rozwia^zywania

Problemow Alkoholowych

Mieszkancy Gminy Aleksandrow

Pracownicy Urze_du Gminy w Aleksandrowie

Soltysi z terenu gminy wg. zalajszonej listy obecnosci.

Posiedzeniu przewodniczyl Pan Tomasz Kowalski - Przewodnicza^cy Rady Gminy.

Protokolowala Malgorzata Przybyl - Jasion pracownik Urz^du Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodnicz^cy Rady - Tomasz Kowalski o godzinie 11.00 otworzyl obrady

III Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Nastejmie powital wszystkich

zgromadzonych.

Na podstawie listy obecnosci stwierdzil, ze obrady sa^prawomocne.

(Lista obecnosci stanowi zala^cznik do protokolu).

Nast^pnie Pan Przewodnicza^cy przedstawil porza^dek obrad, ktory wraz z projektami

uchwal byl przekazany radnyrn w materialach na sesje,.

Proponowany porzqdek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

3. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy w okresie miejdzy sesjami.

4. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy z uwzglexlnieniem realizacji zadari

inwestycyjnych w 2010 roku i zamierzen na 2011 rok.



Punkt 3. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy w okresie mi^dzy sesjami.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - poinformowal, ze w okresie od ostatniej

sesji tj. d 06.12.2010 roku wydal 2 zarz^dzenia w sprawach:

1 zmian w budzecie gminy na 2010 r.

1 utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonywania prac spisowych

w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan w 2011 roku.

7 grudnia b.r. o godz. 10.00 Urzajd Gminy w Aleksandrowie wraz ze

Stowarzyszeniem "Dolina Pilicy" zorganizowal szkolenie z zakresu:

- roznicowanie dochodow z gospodarstw rolnych,

- tworzenie i rozwqj mikroprzedsi^biorstw,

- "malych projektow".

8 grudnia b.r. w sali konferencyjnej Urz^du Gminy w Aleksandrowie odbylo si§

szkolenie zorganizowane przez Lodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego. Temat

szkolenia:

- ,,Programy pomocowe dla gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007 -

2013"

- ,,Modernizacja gospodarstw rolnych - nowe zasady."

W dniach 10 i 11 grudnia 2010 roku w Da^browie nad Czarna^ rozegrano turniej tenisa

stolowego o Puchar Wojta Gminy Aleksandrow. Zawodnicy startowali

w 3 kategoriach wiekowych: dzieci ze szkol podstawowych, mlodziez gimnazjalna

oraz dorosli. Zwyci^zcy turnieju otrzymali puchary Wojta Gminy oraz pamiatkowe

dyplomy.

W dniu 17 gnidrna 2010 roku w swietlicy wiejskiej w Ciechominie odbylo sie

Wigiline Spotkanie Oplatkowe dla seniorow z terenu Gminy Aleksandrow.

21 grudnia odbylo si? posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Aleksandrowie oraz posiedzenie Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spoiecznej

i Spraw Socjalnych

22 grudnia odbylo sie posiedzenie Komisji Budzetowo - Samorz^dowej Rady Gminy

w Aleksandrowie.



Punkt 4. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy z uwzgl$dnieniem realizacji

zadan inwestycyjnych w 2010 roku i zamierzen na 2011 rok.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - za pomocq. prezentacji multimedialnej

szczegolowo omowil zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku oraz

zamierzenia inwestycyjne na rok 2011.

W 2010 roku na terenie Gminy Aleksandrow zostaly zrealizowane nastejmja^ce

inwestycje:

Infrastruktura wodociagowa i kanalizacvjna:

- Kanalizacja Gminy Aleksandrow - przygotowanie dokumentacji projektowej

- Budowa wodociaju w miejscowosci Borowiec

Drogi gminne:

- Modernizacja drogi gminnej Aleksandrow (Stefanowka) - przygotowanie

dokumentacji w ramach tzw. ,,specustawy";

- Modernizacja drogi gminnej Wolica;

- Modernizacja drogi gminnej Wlodzimierzow (Praga);

- Modernizacja drogi gminnej Skotniki;

- Modernizacja drogi Waclawow;

- Modernizacja drogi gminnej Janikowice (La^czki);

- Modernizacja drogi Siucice - Marianow;

- Modernizacja drogi gminnej Kalinkow (Wiatki) - opracowanie dokumentacji

projektowej;

- Modernizacja drogi gminnej Borowiec - opracowanie dokumentacji

projektowej;

- Modernizacja drogi Wolka Skotnicka - opracowanie dokumentacji

projektowej;

- Modernizacja drogi Ostrow - wytyczenie geodezyjne,

Zagospodarowanie terenu przv budynku Urzedu Gminv w Aleksandrowie.

Budowa klatki schodowej przv budynku Urzedu Gminy w Aleksandrowie.

Budowa garazu przy OSP w Skotnikach.



Oswiata i wychowanie:

- Modernizacja poddasza w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum

w Dajbrowie nad Czarnaj

- Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Dajbrowie

nad Czarnaj

- Modernizacja sanitariatow w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie;

- Budowa boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole

Podstawowej w Skotnikach;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP w miejscowosci Skotniki z

przeznaczeniem na swietlic^ wiejskq. - opracowanie dokumentacji oraz

zlozenie wniosku w ramach PROW 2007 - 2013 - OS IV ,,Leader" - LGD

Stowarzyszenie ,,Dolina Pilicy";

- Budowa budynku swietlicy srodowiskowej w Jaksonku;

- Swietlica wiej ska w Ciechominie;

Qchrona zabytkow i opieka nad zabvtkami:

- Remont pokrycia dachu dzwonnicy Kosciola paraflalnego w Skotnikach

Zamierzenia Inwestycyjne na 2011 rok:

Infrastruktura wodociagowa :

- Kanalizacja Gminy Aleksandrow

Drogi publiczne gminne:

- Modernizacja drogi gminnej Aleksandrow (Stefanowka);

- Modernizacja drogi gminnej Kalinkow (Wiatki);

- Modernizacja drogi gminnej Da^browka (Laj:zki) - opracowanie projektu;

- Modernizacja drogi gminnej Borowiec;

- Modernizacja drogi Ostrow - opracowanie dokumentacji technicznej.

Drogi wewnetrzne:

- Modernizacja drogi dojazdowej Taraska - opracowanie dokumentacji

technicznej.



- Modernizacja drogi dojazdowej Kotuszow - Borowiec.

Urzedv Gmin:

- Zagospodarowanie terenu przy budynku Urz^du Gminy w Aleksandrowie.

Qchotnicze straze pozarne:

- dofmansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego.

Lecznictwo ambulatorvine:

- Modernizacja osrodkow zdrowia na terenie Gminy Aleksandrow.

Oswietlem'e ulic, placow i drog:

- modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrow.

Domy i osrodki kulturv, swietlice i kluby:

- budowa budynku swietlicy srodowiskowej w Jaksonku (dokonczenie

inwestycji - utwardzenie placu oraz wytozenie kostk^. brukowaj;

- przebudowa straznicy OSP w miejscowosci Siucice z przeznaczeniem na

swietlice_ wiejska^- wykonanie projektu;

- przebudowa straznicy OSP w miejscowosci Skotniki z przeznaczeniem na

swietlice_ wiejskq,.

Radny Grzegorz Jozefowski - zwrocil sie_ z zapytaniem czy inwestycja dotycza^ca

kanalizacji Gminy Aleksandrow przewidziana jest w dwoch etapach, zapytal czy

wniosek o dofmansowanie tejze inwestycji rowniez zostanie rozbity na dwa odr^bne

wnioski.

Pan Dionizy Gtowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial, ze zostanie ztozony jeden

wniosek a realizacja tejze inwestycji podzielona zostanie na dwa etapy.

Radny Tomasz Przybyl - zwrocil si$ z zapytaniem czy modernizacja drogi

w Janikowicach nie moglaby bye zrealizowana przy pomocy ,,specustawy".

Pan Dionizy Gtowacki - W6jt Gminy - odpowiedzial przeczajso.



Radny Tomasz Przybyl - zwrocil si$ z zapytaniem czy calosc inwestycji zwia^zana

z budowq, budynku swietlicy srodowiskowej w Jaksonku zostala sfmansowana ze

srodkow budzetu Gminy Aleksandrow.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - poinformowal, ze calosc inwestycji

zwia^zana z budow^. budynku swietlicy srodowiskowej w Jaksonku zostala

sfmansowana ze srodkow budzetu Gminy Aleksandrow.

Punkt 5. Zatwierdzenie planow pracy Komisji Stalych.

Radny Bogdan S$dkowski - Przewodnicz^cy Rewizyjnej - przedstawil plan pracy

Komisji na 2011 rok.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych Przewodnicza^cy Rady poddal pod

glosowanie plany pracy komisji. Wszyscy radni obecni na sesji opowiedzieli si$ ,,za"

przyjeeiem w.w. planu pracy Komisji.

Radna Agata Chrostowska - PrzewodniczajDa Komisji Budzetowo -

Samorza^dowej - przedstawila plan pracy komisji na 2011 rok.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych Przewodnicza^cy Rady poddal pod

glosowanie plany pracy komisji. Wszyscy radni obecni na sesji opowiedzieli sie; ,,za"

przyjeeiem w.w. planu pracy Komisji.

Radny Marek Pi^tkowski - Przewodniczacy Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki

Spolecznej i Spraw Socjalnych przedstawil plan pracy Komisji na 2011 rok.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych Przewodniczacy Rady poddal pod

glosowanie plany pracy komisji. Wszyscy radni obecni na sesji opowiedzieli si^ ,,za"

przyjeeiem w.w. planu pracy Komisji.



Punkt 6. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) zmiany budzetu gminy na 2010 rok.

Pan Michat Boraniecki - Skarbnik Gminy - poinformowal, ze dokonuje si$ zmian

w dochodach budzetu gminy Aleksandrow na 2010 rok - zgodnie

z zala^cznikiem nr 1.

Dokonuje si? zmian w wydatkach budzetu gminy Aleksandrow na 2010 rok zgodnie

z zalq.cznikiem nr 2.

Budzet po zmianach wynosi:

- po stronie dochodow: 12.833.587,15 zl, wtym majatkowe 1.029.744,95 zl

- po stronie wydatkow: 13.934.587,15 zl wtym majatkowe 3.193.510,00 zl

Roznica mi?dzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budzetu

w kwocie 1.101,000,00 zl, ktory zostanie pokryty przychodami pochodza^cymi

z zaci^ganych kredytow i pozyczek. Okresla si^ przychody budzetu w kwocie

1.653.927,12 zl i rozchody budzetu w kwocie 552.927,12 zl zgodnie z zala^cznikiem

nr 3. Okresla si? plan wydatkow na zadania inwestycyjne w 2010 roku wg.

zala^cznika Nr 4 i ustala si? plan wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2010 - 2012 wg zala^cznika nr 5.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie zmiany budzetu gminy

na 2010 rok.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal? podj?to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

m/io/2010.
(Uchwala stanowi zalacznik do protokotu).



b) wyrazenia zgody na zawarcie umowy dzierzawy.

Pani Halina Pasikowska - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony §rodowiska - wyjasnila, iz

przedmiotowy projekt uchwaly dotyczy dzialki oznaczonej wedlug ewidencji

gruntow numerem dzialki 125 o powierzchni calkowitej 2,17 ha polozonej

w miejscowosci Marianow, od 2001 r. stanowi wlasnosc Gminy Aleksandrow.

Przedmiotowa dzialka byla w dzierzawie Pana Jozefa Matuszewskiego i w sierpniu

b.r. dzierzawca wystaj)il z wnioskiem o przedluzenie przedmiotowej umowy. art 18

ust. 2 pkt 9 ustawy o samorzadzie gminnym mowi, iz do wylajsznej wlasciwosci rady

gminy nalezy:

- podejmowanie uchwal w sprawach majatkowych gminy, przekraczajacych zakres

zwyklego zarza^du, dotycza^cych:

• zasad nabywania, zbywania i obciajzania nieruchomosci oraz ich

wydzierzawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dluzszy niz 3 lata lub

na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczegolne nie stanowia^ inaczej; uchwala

rady gminy jest wymagana rowniez w przypadkach, gdy po umowie zawartej

na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraja^ kolejne umowy, ktorych

przedmiotem jest ta sama nieruchmosc; do czasu okreslenia zasad wqjt moze

dokonywac tych czynnosci wyla^cznie za zgoda^rady gminy.

Radny Jan Makowski - zwrocil si^ z zapytaniem ile wynosi czynsz dzierzawny.

Pani Halina Pasikowska - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska - odpowiedziala, ze

czynsz dzierzawny za przedmiotowy dzialk^ wynosi okolo 140 zl, dzierzawca oplaca

rowniez podatek.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na

zawarcie umowy dzierzawy.



Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwale^ podje_to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

III/l 1/2010.

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu)

c) okreslenia trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacj^

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pan Pawel Mamrot - Zastepca Wojta Gminy - nowelizacja ustawy o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie w art. 19 c ust. 1 daje mozliwosc realizowania

zadan publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Organ stanowiajsy - Rada Gminy

okresla tryb i szczegolowe kryteria oceny wnioskow o realizacje_ zadania

publicznego, ktore moga^ bye zlozone do Wojta Gminy. Tryb i szczegolowe kryteria

oceny wnioskow o realizacj§ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

zostaly okreslone w zalaj^zniku d0 niniejszej uchwaly. Przedmiotowa uchwala

podlega publikacji w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie okreslenia trybu

i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacj^ zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodniczacy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwaly podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/12/2010.

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu)



d) zmieniaja^ca uchwal$ w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomosci.

Pan Michat Boraniecki - Skarbnik Gminy - wyjasnil, iz w uchwale Nr XI/59/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnien

w podatku od nieruchomosci w par. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,,6) grunty oznaczone w ewidencji gruntow i budynkow symbolem B - jako tereny

mieszkaniowe pozostale u podatnika w nast?puj^cych przypadkach:

- po przekazaniu przez niego gospodarstwa rolnego na nast?pc? bajdz na Skarb

Panstwa w zamian za swiadczenie emerytalno - rentowe lub w zamian za rente,

strukturalna^

- ktoremu gospodarstwo rolne przej?to na wlasnosc Panstwa z urz?du w trybie

art. 9, ust.2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. O przekazaniu gospodarstw rolnych

na wlasnosc Panstwa za rent? i splaty pieni?zne.

Uchwala ta podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Radny Grzegorz J6zefowski - zapytal jaka liczba osob skorzysta z tego zwolnienia

na terenie Gminy Aleksandrow.

Pan Michat Boraniecki - Skarbnik Gminy - odpowiedzial, ze sâ  to jednostkowe

przypadki.

Radny Grzegorz J6zefowski - zwrocil si^ z zapytaniem jak przedstawia si?

sci^galnosc podatku od nieruchomosci, zwlaszcza POLTRAKU ze Skotnik.

Pan Michat Boraniecki - Skarbnik Gminy - odpowiedzial, ze Firma POLTRAK

wywiajzuje si? na bieza^co z podpisanej umowy.

Radny Grzegorz Jozefowski — poinformowal, ze kra^zq. informacje, iz pojawily si?

pewne niejasnosci zwi^zane w placeniu podatku przez SKR, ktore wykryla kontrola

RIO. Poprosil o wyjasnienie tychze nieprawidlowosci.



Przewodnicz^cy Rady - odpowiedzial, ze wszelkie nieprawidlowosci

okreslone w protokole pokontrolnym, ktory zostanie przedstawiony Radzie Gminy.

Temat ten ponadto nie jest zwia^zany z przedmiotowym projektem uchwaly.

Pan Dionizy Giowacki - Wojt Gminy - poinformowal, ze na chwil? obecnq. nie

ma protokolu kontroli, ktora^ przeprowadzila RIO, trudno wie_c odnosic si? do tych

niepotwierdzonych informacji.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly zmieniaja^cej uchwal? w sprawie

zwolnien w podatku od nieruchomosci.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaty.

Uchwal^ podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/13/2010.

(Uchwala stanowi zala^cznik do protokolu)

e) zwolnien w podatku lesnym.

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - poinformowal, ze przedmiotowy

projekt uchwaly zwalnia z podatku lesnego grunty lesne, oznaczone w ewidencji

gruntow i budynkow symbolem LS, stanowia^ce mienie komunalne, nie oddane

w posiadanie zalezne. Uchwala ta podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym

Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie zwolnien w podatku

lesnym.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly.



Uchwal§ podjeto jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/14/2010.

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokotu)

Radny Grzegorz J6zefowski - zwrocil si$ z zapytaniem do Wojta Gminy jakie

stawki podatku rolnego b^d^ obowi^zy waly w 201 1 roku.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial, ze w 2011 roku w Gminie

Aleksandrow b^dq, obowi^zywaly stawki zgodnie z wytycznymi Prezesa GUS.

Radny Grzegorz Jozefowski - poprosil o podanie sredniej ceny skupu zyta

ogloszonej w Komunikacie Prezesa Glownego Urze^du Statystycznego przyjmowana^

jako podstaw^ do obliczenia podatku rolnego.

Pan Dionizy Gtowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial, ze jest to kwota 37, 64 zl za

Idt.

Radny Grzegorz Jozefowski - przypomnial, ze w ubieglym roku zaproponowana

byla obnizka z kwoty 34,10 za 1 dt do kwoty do kwoty 26,00 zl za 1 dt przyjmowana

jako podstawa do obliczenia podatku. Zapytal dlaczego nie podejmowana jest

inicjatywa zmierzaja^ca do obnizenia podatku rolnego. Corocznie Rada Gminy

obnizala stawki podatku rolnego.

Pan Dionizy Gtowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial, ze wiaze sie, to scisle z cenq,

zyta. W 2010 roku zyto bylo o wiele tansze. Ponadto ze strony radnych padaly

sugestie, aby przyjmowac stawki ogloszone przez Prezesa GUS.

Radny Grzegorz Jozefowski - poinformowal, ze jego zdaniem w ubieglym roku

obnizone zostaly stawki podatku ze wzgl^du na rok wyborczy. Przypomnial, ze

w latach ubieglych cena zyta rowniez byla wysoka a jednak zawsze stawka podatku



rolnego byla obnizana.

Nastejmie postawil wniosek formalny o wprowadzenie do porza^dku obrad punktu

dotyczajcego podjejda uchwaly w sprawie obnizenia podatku rolnego.

Przewodniczacy Rady - o godzinie 12.15 oglosil 15 minutowa przerw§ w obradach.

Przewodniczacy Rady - o godzinie 12.30 wznowil obrady.

Przewodniczacy Rady - zwrocil si? z prosba^aby wszelkie wnioski dotyczace zmian

porzajdku obrad zglaszane byly na poczajtku obrad Sesji Rady Gminy.

Nastejmie poddal pod glosowanie wniosek formalny radnego Grzegorza

Jozefowskiego o wprowadzenie do porzajdku obrad punktu dotyczajcego podj^cia

uchwaly w sprawie obnizenia podatku rolnego.

Wynik gtosowania byl nastejwj^cy:

5 glosow ,,za"

9 glosow ,,przeciw".

Wniosek zostal wi^c odrzucony.

f) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Pan Zbigniew Staskiewicz - Przewodniczacy Gminnej Komisji Rozwiazywania

Problemow Alkoholowych - przypomial, ze w 2010 roku Komisja dysponowala

kwota^50 000,00 zl zgodnie z podj^tym zarzajdzeniem Wojta Gminy.

Radny Tomasz Przybyl - zwrocil si^ z zapytaniem kto wchodzi w sklad Gminnej

Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych i jaka jest dieta czlonkow

Komisji.

Pan Zbigniew Staskiewicz - Przewodniczacy Gminnej Komisji Rozwiazywania



Problemow Alkoholowych - poinformowal, ze w sklad Komisji wchodzaj

Staskiewicz Zbigniew - Przewodniczacy Komisji

Staskiewicz Alicja - Z-ca Przewodnicz^cego Komisji

Staszewska Teresa - Czkmek Komisji

Mamrot Anna - Czlonek Komisj i

Jaruga Elzbieta - Czlonek Komisji

Molasy Zbigniew - Czlonek Komisji

Dieta czlonka Komisji wynosi 193 zl.

Przewodniczacy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych Gminy Aleksandrow na

2011 rok.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, poddal pod glosowanie projekt

uchwaly w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow

Alkoholowych Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Uchwale; podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/15/2010.

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

g) ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu.

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca W6jta Gminy - poinformowal, ze przedmiotowy

projekt uchwaly jest uchwaly o charakterze technicznym, porzajdkujajca^ kwestie

ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu dla celow podrozy sluzbowych radnych

Gminy Aleksandrow przy uzyciu pojazdu samochodowego nieb^d^cego wlasnosciq,

Gminy Aleksandrow. Stawka ta wynika z rozporzajdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania

zwrotu kosztow uzywania do celow sluzbowych samochodow osobowych, motocykli

i motorowerow nieb§dq.cych wlasnosciq, pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z pozn.



zm.)-

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie ustalenia stawki za jeden

kilometr przebiegu.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal? podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/16/2010.

(Uchwala stanowi zalajcznik do protokolu).

h) ustalenia wysokosci diet dla radnych Rady Gminy w Aleksandrowie.

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - poinformowal, ze uchwala

Nr XVIII/117/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokosci diet dla przewodniczajcego, zaste_pcy

przewodniczajeego, radnych, przewodniczajcych komisji Rady Gminy

w Aleksandrowie okreslila w sposob procentowy wysokosc diet dla radnych

uzalezniajajc je od minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie

w ostatnich latach wskazuje tendencje wzrostowa^.

Przedmiotowy projekt uchwaly przewiduje zryczaltowanq. diet^ dla

Przewodniczajeego Rady Gminy w Aleksandrowie z tytuhi pelnienia obowiazkow

Przewodniczajcego w wysokosci 13 70 zlotych. Proponuje sie_ diet? dla

Wiceprzewodniczajzego Rady Gminy w Aleksandrowie w wysokosci 390 zlotych, dla

radnych w wysokosci 260 zlotych za udzial w sesji i posiedzeniu komisji Rady

Gminy w Aleksandrowie, dla Przewodniczajcego Komisji Rady Gminy

w Aleksandrowie w wysokosci 320 zlotych za udzial w posiedzeniu komisji Rady

Gminy.

Radny Grzegorz Jozefowski - zwrocil si§ zapytaniem jak b§da^ przedstawialy si?



diety softysow za udzial w Sesji Rady Gminy.

Pan Pawel Mam rot - Zast^pca Wojta Gminy - odpowiedzial, ze soltysowi

przysluguje 50% wysokosci diety radnego za udzial w Sesji Rady Gminy.

Przewodniczs|cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci diet

dla radnych Rady Gminy w Aleksandrowie.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodniczajcy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwale podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/17/2010.

(Uchwala stanowi zala^cznik do protokolu)

i) wskazania Wiceprzewodnicz^cego Rady Gminy do wystawienia polecenia

wyjazdu sluzbowego dla Przewodnicz^cego Rady Gminy.

Pan Pawel Mamrot - Zast$pca Wojta Gminy - poinformowal, ze przedmiotowy

projekt uchwaly wskazuje imiennie Wiceprzewodnicza^cego Rady Gminy

w Aleksandrowie - Paniq. Elzbiet^ Wujek do wystawienia polecenia wyjazdu

sluzbowego dla Przewodnicz^cego Rady Gminy. Wia^ze si$ to z rozpocz^ciem nowej

kadencji i co zatym idzie zmianami personalnymi.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie wskazania

Wiceprzewodniczapego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu sluzbowego

dla Przewodnicz^cego Rady Gminy

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodniczajcy Rady poddaJ pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal? podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/18/2010.



(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

j) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2011 rok.

Przewodniczacy Rady - przedstawil plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na

2011 rok, a nast^pnie odczytal projekt uchwaly w sprawie ) uchwalenia planu pracy

Rady Gminy w Aleksandrowie na 2011 rok.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodniczajcy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

w Aleksandrowie na 2011 rok.

Uchwal? podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

111/19/2010.

(Uchwala stanowi zalajoznik do protokolu).

Punkt 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Stanistaw Jasion - zapytal Zaste_pc$ Wojta Gminy co stalo si? z wnioskiem

dotycza^cym budowy swietlicy srodowiskowej w Jaksonku.

Pan Pawel Mamrot - Zastepca Wojta Gminy - odpowiedzial, iz kwestia zwi^zana

z wnioskiem o dofmansowanie budowy swietlicy srodowiskowej w Jaksonku byla

wielokrotnie omawiana. Post^powanie dotycza^ce zamowien publicznych bylo

obarczone wada^ ktora byla niemozliwa do usuni^cia, zostala ona wskazana przez

kontrole z Urz^du Marszalkowskiego, przez co umowa dotyczajsa dofmansowania

tejze inwestycji nie mogla zostac zrealizowana. Koszt budowy swietlicy

srodowiskowej w Jaksonku zostal pokryty ze srodkow budzetu Gminy Aleksandrow.

Zlozony zostal wniosek do LGD dotycza^cy zagospodarowania terenu jak rowniez

wyposazenia swietlicy w Jaksonku.



Punkt 8. Dyskusja i wolne wnioski.

Soltys Kotuszowa - zwrocila si$ z zapytaniem czy planowane 33. zwi^kszenia diet

soltysow.

Pan Pawel Mamrot - Zastepca Wojta Gminy - odpowiedzial, ze dieta i prowizja

soltysow na chwil^ obecnq. nie podlegajq. zmianie.

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - odpowiadaj^c na wczesniejsze

pytanie radnego Jozefowskiego wyjasnil, ze POLTRAK na chwil§ obecnq. splacil

92% zadluzenia, pozostale 8% ma bye splacone do konca stycznia 201 1 roku.

Punkt 9. Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicza^cy Rady o godz. 14:10 zamknaj

obrady III Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.

PRZEWODNICZACV^
BAD>GMINY '
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