
P R O T O K O L

Nr IV/2010

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 11 lutego 2011 roku

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

uczestniczylo 15 radnych na ogoln^ liczb? 15 radnych.
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- Jaksonek

- Skotniki
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- Niewierszyn
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Spoza grona radnych w obradach udzial wzieli:

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy



Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy

Pani Anna Nowak - Radca Prawny

Pan Bogdan Ociepa - Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie

Mieszkancy Gminy Aleksandrow

Pracownicy Urz^du Gminy w Aleksandrowie

Softy si z terenu gminy wg. zalajszonej listy obecnosci.

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

Protokolowala Monika Wludarska - pracownik Urz^du Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

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

IV Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Nastepnie powital wszystkich

zgromadzonych.

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

(Lista obecnosci stanowi zala^cznik do protokolu).

Nastepnie Pan Przewodnicza^cy przedstawil porzajdek obrad, ktory wraz z projektami

uchwat byl przekazany radnym w materialach na sesj$.

Proponowany porz^dek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

3. Informacja o stanie bezpieczenstwa i przest^pczosci na terenie Gminy

Aleksandrow za 2010 rok.

4. Informacja o stanie jednostek OSP i ich dzialalnosci.

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



6. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Aleksandrow na lata 2011 - 2017 oraz

prognozy dlugu.

b) uchwalenia budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2011.

c) rozstrzygni^cia o wyodrejbnieniu w budzecie gminy Aleksandrow na rok 2012

srodkow stanowi^cych fundusz solecki.

d) zatwierdzenia taryf oplat za wode_ pobierana^ z urzajdzen zbiorowego

zaopatrzenia w wode_ na terenie Gminy Aleksandrow.

7. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakonczenie obrad.

Punkt 2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

Przewodniczacy Rady - poinformowal, ze protokol byl do wglajdu w sekretariacie,

radni mieli mozliwosc zapoznania si^ z jego trescia^.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodniczacy poddat pod

™ glosowanie przyj^cie protokolu.

Protokol z III sesji Rady Gminy zostal przyj^ty jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za".

Punkt 3. Informacja o stanie bezpieczenstwa i przest^pczosci na terenie gminy

Aleksandrow za 2010 rok.

Pan Bogdan Ociepa - Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie - przedstawil

sprawozdame stanu realizacji zadan sluzbowych Komisariatu Policji w Sulejowie,

ktore stanowi zalajsznik do protokolu z IV sesji.

_ _

Radny Zbigniew Slusarczyk - zwrocil si$ z zapytaniem do Komendanta

Komisariatu Policji w Sulejowie, czy mozliwe b^dzie ustawienie fotoradaru



w Jaksonku.

Pan Bogdan Ociepa - Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie -

odpowiedzial, iz postawienie fotoradaru nie zalezy od Komisariatu Policji

w Sulejowie ale postara si§ zwrocic z pismem do patrolu ruchu drogowego

o zwi^kszenie liczby patroli w tej miejscowosci.

Punkt 4. Informacja o stanie jednostek OSP i ich dziatalnosci.

Informacje o stanie jednostek OSP przedstawR Pan Henryk Wojcik, Komendant

Gminny OSP.

Informacja stanowi zalajsznik do protokolu z IV sesji.

Punkt 5. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy w okresie mifdzy sesjami.

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

sesji tj. od 11.02.2011 roku wydal 6 zarz^dzen w sprawach:

1. zmian w budzecie gminy na 2010 rok,

2. zmiany zarzajdzenia numer 42/10 Wojta Gminy Aleksandrow z dnia 15

listopada 2010 w sprawie projektu uchwaly budzetowej Rady Gminy

w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok,

3. w sprawie wielolentniej prognozy fmansowej oraz prognozy dlugu Gminy

Aleksandrow na lata 2011 - 2017,

4. ogtoszenia alarmu przeciwpowodziowego,

5. odwoluja^ce zmiany stawki czynszu regulowanego,

6. podzialu srodkow fmansowych w ramach Programu Profilaktyki

Rozwia/ywania Problemow Alkoholowych.

W dniu 15 stycznia Wojt Gminy — Dionizy Gowacki wzi^t udzial w zebraniu

sprawozdawczo - wyborczym OSP w D^browie nad Czarna^.

17 stycznia Wojt Gminy wzial udzial w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia

Dolina Pilicy oraz podpisal urnow^ z Urz^dem Marszatkowskim na modernizacj^

straznicy OSP w Skotnikach w ramach wspolracy ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy.

Dnia 22 stycznia Wojt Gminy - Dionizy Gowacki wziaj udzial w zebraniu



sprawozdawczo - wyborczym OSP w Skotnikach.

W dniu 27 stycznia Wojt Gminy uczestniczyl w rocznej naradzie podsumowuja^cej

dzialanlosc OSP i Panstwowej Strazy Pozarnej na terenie powiatu Piotrkow

Trybunalski.

W dniu 29 stycznia Wojt Gminy - Dionizy Gowacki wzial udzial w zebraniu

sprawozdawczo - wyborczym OSP w Siucicach.

1 lutego Wojt Gminy - byl obecny na rozprawie s^dowej w Opocznie, dotcza^cej

przywrocenia terminu apelacji od wyroku Sa^du Rejonowego w Opocznie ws.

eksmisji Pana Kusia z budynku bylej szkoly podstawowej w Ciechominie,

Dnia 6 lutego Wojt Gminy - Dionizy Gowacki wzia^t udziat w zebraniu

sprawozdawczo - wyborczym OSP w Niewierszynie.

W dniu 8 lutego Wojt Gminy uczestniczyl w rozprawie s^dowej dotycza^cej nabycia

poprzez zasiedzenie straznicy OSP w Siucicach. Sprawa zostala zkonczona

pozytywnie.

Punkt 6. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrow na lata 2011 - 2017

oraz prognozy dlugu.

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - przedstawit za pomoca^ slajdow

multimedialnych, Wieloletnia^ Prognozy Finansowq, Gminy Aleksandrow na lata 2011

- 2017 oraz prognozy dhigu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrow zostata przygotowana na lata

2011 - 2017. Przyjety okres sporzajdzenia prognozy wynika z okresu na jaki gmina

zaci^gn^la zobowi^zania. Gmina posiada ba^dz b^dzie posiadac w/w okresie

zobowiajzania z tytuhi kredytow w bankach komercyjnych i pozyczek zacia^gni^tych

na wyprzedzajape fmansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki bieza^ce

w poszczegolnych latach przyj^to w oparciu o wskaznik wzrostu cen i tendencje

w ksztaltowaniu si$ wynagrodzen. Znaczny wplyw na ksztaltowanie si^ wydatkow



miala analiza budzetow historycznych w okresie 2006 - 2009, ktora wskazywala

tendencje w ksztatowaniu si? poszczegolnych grup wydatkow. Ponadto

przeprowadzono wnikliwa^ analiz? potrzeb w poszczegolnych obszarach dzialalnosci

gminy. Wymienione analizy i dokonana indeksacja wagi wskaznikow realnie

wskazata kwoty do zatozen wieloletniej prognozy fmansowej.

Radny Grzegorz Jozefowski - zwrocit si? z zapytaniem do Pana Skarbnika, co

Gmina Aleksandrow zrobi aby nie osiaj*naj5 60% progu zadluzenia.

Pan Skarbnik - odpowiedzial, iz osiaj>ni?cie takiego progu zadhizenia jest raczej

nierealne, a prognoza musi zawierac maksymalny pulap zadluzenia.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - rowniez udzielit odpowiedzi na w/w

pytanie. Opinie Komisji Stalych dotyczajce projektu budzetu na 2011 rok byly

pozytywne.

Wobec wyczerpania uwag i zgloszeh ze strony radnych Przewodnicz^cy Rady

odczytal projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Aleksandrow na lata 2011 - 2017 oraz prognozy dhigu.

Uchwal§ podj?to jednogtosnie, przy 15 gtosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

IV/20/2011.

(Uchwata stanowi zatacznik do protokolu).

b) uchwalenia budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2011.

Na wst^pie przed omowieniem w/w uchwaly Radny Jan Makowski, zwrocit si? z

pytaniem do Pana Wqjta, dlaczego zostala zmniejszona kwota przeznaczona na drog?

w Borowcu.

Pan Dionizy Glowacki — \V6jt Gminy — odpowiedzial, iz przyznana kwota jest

wystarczajajsa i w przypadku gdyby okazala si? zbyt niska, zostanie ona

powi?kszona.

Wobec braku dalszych pytan, Przewodnicz^cy Rady Gminy poprosila Pana

Skarbnika o przedstawienie i omowienie projektu uchwaly.

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - przedstawil za pomoca^ slajdow



multimedialnych, projekt budzetu Gminy.

Dochody budzetu gminy na rok 2011 wynosza^ lijcznie 11,416.558,00 zl, w tym:

- dochody biezace 9.241.791,00 zl,

- dochody majatkowe 463.537,00 zl,

- dochody na zadania zlecone 1.711.230,00zt.

Wydatki budzetu na rok 2011 w Iqcznej wysokosci wynosz^ 15.416.558,00 zl,

w tym:

- wydatki biezajce w wysokosci 8.054.403,00 zl,

- wydatki majatkowe w wysokosci 5.650.925,00 zt,

- wydatki na zadania zlecone 1.711.230,00 zl.

Roznica mi^dzy dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budzetu w kwocie

4.000.000,00zl i zostanie on pokryty przychodami pochodz^cymi z zaci^ganych

kredytow i pozyczek.

Po przedstawieniu projektu uchwaly przez Pana Skarbnika, Przewodniczqcy Rady

Gminy, poprosil o przedstawienie opinii dot. w/w uchwaly przewodniczeicych

poszczegolnych Komisji Stalych.

Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - Bogdan S^dkowski odczytal opini§-

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie projektu

budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok. Komisjia Rewizyjna Rady Gminy

w Aleksandrowie na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2010 roku zaopiniowala

pozytywnie projekt budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Przewodnicz^ca Komisji Budzetowo - Samorz^dowej - Agata Chrostowska

odczytala opinie^ - Opinia Komisji Budzetowo - Samorz^dowej Rady Gminy

w Aleksandrowie w sprawie projektu budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Komisja Budzetowo - Samorz^dowa Rady Gminy w Aleksandrowie na posiedzeniu

w dniu 22 grudnia 2010 roku zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu Gminy

Aleksandrow na 2011 rok.

Przewodnicz^cy Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych - Marek Piqtkowski - odczytal opinie_ - Opinia Komisji Kultury,

Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie



w sprawie projektu budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok. Komisja Kultury,

Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie na

posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2010 roku zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu

Gminy Aleksandrow na 201 1 rok.

Przewodnicza^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu

Gminy Aleksandrow na rok 201 1 .

Wobec braku uwag i zgloszeh ze strony radnych, Przewodniczajsy Rady poddal pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwaly podj^to stosunkiem glosow 14 do 1, tj. 14 glosow ,,za" oraz 1 ,,przeciw".

Przeciwko uchwaleniu uchwaly byl Radny Stanislaw Jasion.

Oznaczona zostala Nr IV/2 1 /20 1 1 .

(Uchwala stanowi zala^cznik do protokolu)

Przewodnicz^cy Rady - o godzinie 12.55 oglosil 15 minutowa przerwe, w obradach.

Przewodniczsjcy Rady - o godzinie 13.10 wznowil obrady.

c) rozstrzygni^cia o wyodr^bnieniu w budzecie gminy Aleksandrow na rok 2012

srodkow stanowia^cych fundusz sotecki.

Wojta - Pawel Mamrot - szanowni panstwo art. 1 Ustawy o Funduszu

Soleckim stanowi: Rada gminy rozstrzyga o wyodrejsnieniu w budzecie gminy

srodkow stanowia^cych fundusz solecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca

roku poprzedzaja^cego rok budzetowy, podejmujaj: uchwaly, w ktorej wyraza zgod?

albo nie wyraza zgody na wyodr^bnienie funduszu w roku budzetowym.

Jest to uchwala, ktora rozstrzyga o wyodr^bnieniu w budzecie Gminy Aleksandrow

na rok 2012 srodkow stanowiajsych fundusz solecki. Poprzednio rada gminy

dwukrotnie podejmowala uchwaly o nie tworzeniu takiego funduszu. Srodki

z funduszu soleckiego mogq. bye przeznaczone na realizacj^ przedsi^wzi^c, ktore sq,

zadaniami wlasnymi i sluza^ poprawie zycia mieszkancow oraz sq, zgodne ze strategic



rozwqju gmmy.

Pan Pawel Mamrot Zastepca Woita Gminv - podal przvblizone sumv, iakie

przypadatybv na poszczegolne sotectwa w ramach fiinduszu soleckiego:

Solectwo

Aleksandrow

Borowiec

Brzezie

Ciechomin

Dabrowa nad Czarna^

Dabrowka

Debowa Gora

Debowa Gora Kolonia

Jakosnek

Janikowice

Justynow

Kalinkow

Kamocka Wola

Kaw^czyn

Kotuszow

Marianow

Niewierszyn

Ostrow

Reczkow Nowy

Rozenek

Sieczka

Siucice

Siucice Kolonia

Skotniki

Stara

Stara Kolonia

Szarbsko

Taraska

Waclawow

Suma w zl.

5050

3159

1169

5821

4229

4652

3234

3931

4637

4329

1642

4204

2488

1990

6369

3110

5921

1791

4378

2711

3831

4453

3806

7389

3881

1866

2771

2089

1587



Wlodzimierzow

Wolica

Wolka Skotnicka

2483

1570

4055

Wnioski w ramach funduszu mogq, dotyczyc tylko zadan wlasnych gminy.

Podzielenie calej sumy na male zadania inwestycyjne poszczegolnych solectw nie

be^dzie w petni efektywne, natomiast cala kwota pozwala na zrealizowanie wi?kszej

inwestycji w skali calej gminy. Pomyslodawca^ potencjalnego projektu bylby sottys,

ktory musialby znalezc 15 pelnoprawnych czlonkow solectwa, ktorzy byliby

odpowiedzialni za prowadzenie inwestycji.

Radny Grzegorz Jozefowski, zwrocil si? z zapytaniem dlaczego lampa na De_bowej

Gorze nie jest naprawiona, poniewaz takie rzeczy mozna by realizowac w ramach

funduszu soleckiego.

Na pytanie odpowiedzial Zast^pca Wojta Gminy, Pawel Mamrot - Ta naprawa

wymaga zaangazowania tzw. zwyzki, ktora b^dzie niezb^dna do wykonania tego

zadania. W najblizszym czasie lampa zostanie naprawiona.

Soltys Helena Krol zwrocila si? z zapytaniem, czy taki fundusz mozna by

przeznaczyc, np. na oczyszczenie rowow przydroznych.

Na pytanie odpowiedzial Pani Anna Nowak - Radca Prawny - Kazda inwestycja

wykonywana w ramach funduszu soteckiego musi bye zgodna z programem rozwoju

gminy oraz miescic si? w ramach zadan wtasnych gminy.

Przewodnicza_cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygnie_cia

o wyodr?bnieniu w budzecie gminy Aleksandrow na rok 2012 srodkow stanowia^cych

fundusz solecki.

Wobec braku dalszych uwag i zgloszeh ze strony radnych, Przewodniczaey Rady

poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal^ podj^to w nast^puj^cy sposob:

11 glosow ,,za"



3 glosy ,,przeciw"

1 glos ,,wstrzymuJ3cy"

Przeciwko podje_ciu uchwaly byli radni: Stan is law Jasion, Eugeniusz Sipa,

Jozefowski Grzegorz.

Od glosu wstrzymal sie_ Radny To mas/ Przybyl.

Oznaczona zostala Nr IV/22/2011.

(Uchwala stanowi zala^cznik do protokotu)

d) zatwierdzenia taryf optat za wod$ pobieranij z urz^dzen zbiorovvego

zaopatrzenia w wodf na terenie Gminy Aleksandrow.

Projekt uchwaly oraz zasadnosc jej powolania przedstawR Pan Dionizy Glowacki -

\V6jt Gminy - Od 2004 roku nie byto zadnej podwyzki cen wody, a co za tym idzie

gmina musi dokladac do utrzymana sieci wodoci^gowej. Poczatkowo chcielismy

ustalic wysokosc stawki na 2,04 zl., lecz po konsultacjach postanowilismy zmienic

stawk^ na 1,85 zl, po to aby mieszkancy nie odczuli zbyt dotkliwie podwyzki. Prawa

ekonomii niestety sâ  bezwzgl^dne, koszty napraw, nowych inwestycji oraz bieza^cego

utrzymania sukcesywnie rosna^.

Radny Jan Makowski zwrocil si^ z zapytaniem ile gmina wydobywa wody a za ile

wplywa oplat.

Na pytanie odpowiedzi udzielil - pracownik Urz^du Gminy Pan Arkadiusz

Kowalski - w 2010 roku gmina wydobyta okolo 170 000 m3 wody, a wplacone byto

za okolo 70% wydobytej wody.

Radny Grzegorz Jozefowski zwrocil si? z zapytaniem czy mozliwe jest aby inkasent

zbierat oplat? cz^sciej niz dwa razy w roku, poniewaz latwiej b?dzie wplacic

mniejsza^kwot^.

Na pytanie odpowiedzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy -

b^dziemy da^zyli do usprawnienia poboru inkasa z tytulu poboru za wode_, poprzez

cz^stsze zbieranie oplat oraz wyposazenie inkasentow w profesjonalny sprz^t.



Radny Grzegorz Jozefowski zglosil uwage_, aby nie robic tak wysokich

jednorazowych podwyzek lecz ceny podnosic systematycznie o male kwoty.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - b^dziemy kazdego roku podnosic

nieznacznie cene_ wody tak aby w przyszlosci zapobiec takim skokom cenowym.

Radny Eugenius/ Sipa zwroctf sie_ z zapytaniem czy w hydroforni s^. zamontowane

jakies filtry, poniewaz w sytuacji gdy sq. przerwy w dostawie wody, po wznowieniu

woda ma rdzaw^. barwe_.

Odpowiedzi na pytanie udzielit Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - taka

sytuacja w czasie przerw w dostawie jest normalna, poniewaz zbiorniki 53. metalowe

i na dnie zbiera sie_ osad, ktory w momencie wznowienia dostawy si$ podnosi i przez

chwile, jest w obiegu. Nie stanowi ta sytuacja zadnego zagrozenia ani nie wptywa na

przydatnosc wody.

Radny Grzegorz Jozefowski zwrocil si^ z zapytaniem czy woda w Jaksonku jest

badana.

Na pytanie odpowiedzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy -

woda podlega okresowym badaniom.

Radny Tomasz Przybyl zwrocil si? z zapytaniem czy mozliwe jest aby Rada Gminy

sama okreslita stawk^ za wode_.

Na pytanie odpowiedzi udzielila Pani Anna Nowak - Radca Prawny. Takie

gtosowanie jest niemozliwe, poniewaz cene_ wody ustala wojt, a rada moze tylko

odrzucic projekt uchwaly.

Radny Jan Makowski zwrocil si^ z zapytaniem czy jest jakas instytucja umarzania

oplat.

Odpowiedzi na pytanie udzielil Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - nie ma

takiej instytucji.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf optat



za wod§ pobierana^ z urzqxlzeri zbiorowego zaopatrzenia w wod$ na terenie Gminy

Aleksandrow.

Wobec braku dalszych uwag i zgloszeri ze strony radnych, Przewodnicza^cy Rady

poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwalf podj^to w nast^pujijcy sposob:

10 glosow ,,za"

5 glosow ,,przeciw"

Przeciwko podj^ciu uchwaly byli radni: Dorota Szmigiel, Eugeniusz Sipa,

Grzegorz Jozefowski, Stanislaw Jasion.

Oznaczona zostala Nr IV/23/2011.

(Uchwata stanowi zala^cznik do protokotu)

Punkt 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Tomasz Przybyl zwrocil si^ z zapytaniem na co Pan Wqjt planuje wydac

kwot§ zarezerwowana^ na kultur^.

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy - kwota przyznana na kultur? musi

bye zabezpieczona w razie przypadku gdy ktos ztozy wniosek na renowacje jakiegos

zabytkowego obiektu.

Radny Grzegorz Jozefowski zapytal ska_d gmina wezmie fundusze na budow§

boiska Orlik.

Pan Dionizy Glowacki — Wojt Gminy — odpowiedzial, iz do tego problemu

b^dziemy wracali w chwili gdy b^dziemy dokonywali zmian w budzecie gminy.

Radny Eugeniusz Sipa zwrocil si? z zapytaniem czy w Aleksandrowie powstanie

swietlica.

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy - w Aleksandrowie planowane sq_na



chwil? obecna^ inne inwestycje, a w najblizszych latach planujemy zmodernizowac

sale gimnastyczna^ i bye moze w przyszlosci powstanie dom kultury.

Radny Eugeniusz Sipa zwrocil si? z zapytaniem czy gmina wie, iz cz?sc drogi

w ,,Stefanowce" jest nieprzejezdna oraz, ze rodzina mieszkaja^ca na jej koncu ma

problem z dojazdem do domu.

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy - jestesmy w statym kontakcie z tâ

rodzin% niestety jest to droga gruntowa i gdy tylko pozwola^ na to warunki

atmosferyczne gmina przystapi do prac remontowych.

Wiceprzewodniczqca Rady Gminy zwrocila si? z pytaniem czy mozliwa jest

modernizacja drogi do tzw. ,,Opoczniakow".

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial przecza^co, poniewaz droga

nie ma uregulowanej sytuacji prawnej

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy - Wojt Gminy Aleksandrow oglosi

w najblizszym czasie dwa konkursy w oparciu o ustaw§ o pozytku publicznym

i o wolontariacie. W sklad komisji konkursowej musi wejsc przedstawiciel Rady

Gminy w Aleksandrowie, dlatego zwracamy si? z wnioskiem o wytypowanie

kandydata na czlonka tejze komisji.

Rada Gminy w Aleksandrowie wytypowala jednoglosnie Radn^ Agatf

Chrostowsk^.

Punkt 8. Dyskusja i wolne wnioski.

Pan Michal Malecki - Radny Rady Powiatu Piotrkowskiego - zwrocil si?

z zapytaniem czy mozliwe jest aby gmina wspolfmansowala remonty drog

powiatowych.

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy - jezeli pozwol^nam na to fundusze

nie widzimy zadnych przeszkod aby podjaj5 taka wspolprac?.



Pan Jozef Stanczyk - mieszkaniec gminy - zwrocil si? z prosbq. aby ktos zwrocil

uwage_ na zanieczyszczony staw w Kotuszowie.

Pan Pawel Mamrot - Zastepca Wojta Gminy - odpowiedzial, iz staw jest

wlasnoscia^ prywatnq. ale postara si? blizej zapoznac z tâ  sprawa^.

Punkt 9. Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicza^cy Rady o godz. 14:40 zamknat

obrady IV Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.

PRZ£».'CZ4CY
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