
P R O T O K O L

Nr IX/2011

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 30 wrzesnia 2011 roku

Sesja odbyla si$ w sali konierencyjnej Urz^du Gminy w Aleksandrowie, w ktorej

uczestniczylo 14 radnych na ogolnq, liczb$ 15 radnych.

1. Kowalski Tomasz - Przewodnicza^cy Rady Gminy, zam. Da^browka

2. Wujek Elzbieta - Wiceprzewodnicza^cy Rady Gminy, zam. Sicczka

3. Chrostowska Agata - zam, Jaksonek

4. Jasion Slanislaw - zam. Skotniki

5. Jozefowski Grzegorz - zam. D^bowa Gora

6. Konecki Pawel - zam. Niewierszyn

7. Makowski Jan - zam. Borowiec

8. Pia^tkowski Marek - zam. Siucice Kolonia

9. Przybyl Tomasz - zam. Marianow

10. Salamaga Anna - zam. Kotuszow

1 1 . S^dkowski Bogdan - zam. Ciechomin

12. Sipa Eugcniusz - zam. Alcksandrow

13. Szmigiel Dorota - zam. Stara

14. Slusarczyk Zbigniew - zam. Reczkow Nowy

Nieobecny radny J6zef Ogloza.

Spoza grona radnych w obradach udzial wzi^li:

Pan Dioni/.y Giowacki - Wojl Gminy

Pan Pawel Mamrol - Zast^pca Wojta Gminy

Pani AnnaNowak - Radca Prawny

Halina Pasikowska ~ kierownik referatu Gospodarki Pr/estrzennej, Komunalnej

i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Micszkancy Gminy Aleksandrow



Pracownicy Urze^du Gminy w Aleksandrowie

Soltysi z tcrenu gminy wg. zala^czonej listy obecnosci.

Posiedzeniu przcwodniczyl Pan Tomasz Kowalski - Przcwodnicx^cy Rady Gminy.

Protokolowala Monika Wludarska - pracownik Urzejdu Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczajry Rady - Tomasz Kowalski o godzinie 11.05 otworzyJ obrady

\ Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Nast^pnie powital wszystkich

zgromadzonych.

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

Nast^pnie Pan Przewodniczq_cy przcdstawil porza^dck obrad - projekty uchwal byly

przekazane radnym w materialach na sesjQ.

Proponowany porz^dek obrad :

1. Olwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

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

4. Informacja o inwestycjach i remontach drog publicznych na tcrcnie gminy.

5. Informacja o sprzedazy mienia komunalnego.

6. Informacja o przebiegu wykonania budxctu gminy 7.a I polroczc 201J roku.

7. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) upowaznienia Kierownika Gminnego Zespohi Oswiaty, Kultury, Sportu

i Turystyki w Aleksandrowie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu

administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych



i postanowien w sprawach stypendiow i zasilkow szkolnych, o ktorych mowa

w ro/dziale 8a ustawy z dnia 7 wrzcsnia 1991 r. o systemic oswialy oraz

dofinansowania pracodawcom kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow,

o ktorych mowa w art. 7()b ustawy z dnia 7 wrzcsnia 1991 r. o systemic oswiaty,

N r l X / 5 1 / 2 0 1 1

b) uchwalcnia Gminnego Programu Przeciwdzialania Pr/emocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przcmocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013, Nr IX/52/2011

c) zmiany uchwaly w sprawie wicioletniej prognozy fmansowej Gminy

Aleksandrow na lata 2011 -2017 oraz prognozy dlugu, Nr IX/53/2011

d) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok, 1X/54/2011

8. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakoriczcnic obrad.

Punkt 2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

Przewodnicz^cy Rady - poinformowal, zc protokol byl do wglajiu w sekretariacic,

radni mieli mozliwosc zapoznania si$ z jego trescia^.

Radny Grzegorz Jozefowski przedstawil nast^puja^cy problem - Nie zgad/am si? z

zawartoscia^ protokolu, poniewaz nie zostaly uwzgl^dnionc w nim wszystkie

interpelacje radnych. Zawiera on tylko interpelacje radnego Jana Makowskiego, a

pozostaie interpelacje zostaly pominie_te. Uwazam, iz po to powstajc protokol aby

moc polem wrocic do omawianych spraw.

Protokolant odpowiedzial, iz protokol byl dost^pny wczesnicj i nikt nic prosil

o wprowadzenie poprawek.

Radca prawny dodala, iz protokol nie jest stenogramcm i /awiera ogolny opis



przcbiegu obrad.

Protokol z VIII sesji Rady Gminy /ostal pr/yje^y, pr/y 8 gtosach ,,za"oraz 6

,,przeciw".

Punkt 3. Informacja z dzialalnosci W6jta Gminy w okresie mi^dzy sesjami.

Pan Dionizy Glowacki - W6jt Gminy - poinformowai, /e w okresie od ostatniej

scsji wydal 7 zarz^dzen, ktore stanowia^zalq.cznik do protokohi. Ponadto:

• 08. 09. Ogloszenie konkursu na realizacj^ zadania / zakresu pomocy

spolecznej pod nazwq. ,,Utworzcnic i prowadzcnic Srodowiskowego Domu

Samopomocy w Dajxowce w latach 2011 - 2014".

• 12. 09. Spotkanie z Panstwowym Powiatowym Inspekloratem Sanitarnym

z Piolrkowa Tryb. w sprawie organi/acji Dnia dla Zdrowia na terenie Gminy

Aleksandrow.

• 18. 09. Gmina Aleksandrow brala udzial w Dozynkach Powiatowych

w Sulejowic.

• 22. 09. Wojt bra! udziai w konferencji nt. Trasy przebiegu IColei Duzych

Pr^dkosci.

• 27. 09. Odbylo si$ posiedzcnie Komisji Staiych Rady Gminy Aleksandrow.

• 29. 09. Wojt prowadzil rozmowy ze Starostwem ws. przygotowania S!Q do

zimy.

Wobec braku pytari Przewodnicza^cy przeszedl do nast^pnego punktu obrad.

Punkt 4. Informacja o inwestycjach i remontach drog publicznych na terenie

gminy.

Omowienia nast^puja^cych inwestycji za pomocy slajdow multimedialnych dokonal

Pan Dionizy GJowacki — Wojt Gminy.

• Modcrnizacja drogi gminnej Kalinkow i Borowiec.



• Modernizacja drogi gminnej Kotuszow- Borowicc.

• Rcmont chodnika i schodow przy SP w Alcksandrowie.

• Utwardzenic placu przy Swietlicy Wiejskiej w Jaksonku.

• Przcbudowa OSP w Skotnikach.

• Odnowa sklepicnia w prczbilcrium Kosciohi w Dajsrowie nad Czarna^.

• Budowa kompleksu sportowcgo ,,Mojc boisko - Orlik 2012"

Radny Eugeniusz Sipa /wrocil si^ / /apytaniem - jakic sa^ dalsze plany odnosnie

drogi w ,,Stefanowce"?

Odpowied/i na pytanie udzielil Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy

Aleksandr6w. - Jezeli cena tej inwestycji nie zmaleje, mam tutaj na mysli ceny

gruntow, to najprawdopodobniej zrczygnujemy. W gr$ wchodzq_ takze negoejacje z

mieszkancami odnosnie zrzekania si? grunlow pod ta inwestycj?.

Punkt 5. Informacja o sprzedazy mienia komunalnego.

Intbrmacji udzielita Pani Halina Pasikowska - kierownik referatu Gospodarki

Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska.

Informacja stanowi zala^cznik do protokohi.

Punkt 6. Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy za I polrocze 2011

roku.

Informacja zostala przckazana radnym przcd VII I sesjq_ Rady Gminy i stanowi

zara^cznik do protokolu. Podczas sesji informacj? przedstawil Pan Michal

Boraniecki - Skarbnik Gminy.

Wobec braku pytan Przewodniczacy przeszedl do nast^pnego punktu obrad.

7. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) upowaznienia Kicrownika Gminnego Zcspolu Oswiaty, Kultury, Sportu

i 1'urystyki w Aleksandrowie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakrcsu

administracji publiczncj, w tym do wydawania decyzji administracyjnych

i postanowien w sprawach stypcndiow i zasilkow szkolnych, o ktorych mowa

w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 wrzcsnia 1991 r. o systemic oswialy oraz



dofinansowania pracodawcom kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow,

o ktorych mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 wrzcsnia 1991 r. o systemic oswiaty.

Wprowadzenia dokonala Pani Anna Nowak - Radca prawny. Jcj zadaniem jest

mi^dzy innymi usprawnicnie pracy urz^du, dokumcnty nic muszq. ,,kr^zyc",

a wydawanie decyzji jest znacznic sprawniejszc.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly. Wobec braku uwag i zgtoszeh zc

strony radnych, Przewodnicz^cy Rady poddal pod glosowanie projckt uchwaly.

Uchwaly podj^to jcdnoglosnic, przy 14 glosach ,,/a'\a zostala Nr

IX/51/2011

(Uchwala stanowi zalq_cznik do protokoiu).

b) uchwalenia Gminncgo Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013,

Punkt przedslawila Pani Dorota Spiewak - kierownik GOPS. Uchwalenie

Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013, spowodowanc jest przez nowelizacj^

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projckt uchwaly. Wobec braku uwag i zgioszen ze

strony radnych, Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

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

1X/52/2011. (Uchwala stanowi zafycznik do protokoiu).

Wobec braku pytati Przewodnicz^cy przeszedl do nast^pnego punktu obrad.

c) zmiany uchwaly w sprawie wicloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrow

na lata 2011 -2017 oraz prognozy dlugu.

Punkt omowil Pan Michal Boraniecki - Skarbnik. Zmian? w WPF wymusza nowc

przcdsiQwziQcie - program Comenius, klorego glownymi celami sa :̂

* rozwijanle wsrod mlodziczy i kadry nauc/ycielskiej wiedzy o roznorodnosci

kul tur i jt^zykow europejskich oraz zrozumienia jej wartosci;

• pomaganie mlodym ludziom w nabyciu podstawowych umiej^tnosci



i kompetencji zyciowych niezb^dnych dla rozwoju osobistego, przyszlego

zatrudnienia i aktywncgo obywatelstvva europejskiego.

Przewodnicz^cy Rady odczytat projckt uchwaly. Wobec braku uwag i zglos/eri xe

strony radnych, Pr/ewodniczax;y Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

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

IX/53/2011. (Uchwala stanowi zah\cznik do protokolu).

Wobec braku pytari Przewodnic/acy przes/edl do nast^pncgo punktu obrad.

d) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Punkt ten przedstawil Pan Michat Boraniecki - Skarbnik. Zmiany budzetu

zwia^zane sa^ z konsekwcncja, /miany klasyfikacji budzetowej, dlatego te/ w

/a^czniku nr 6 zaszia potrzeba modyflkacji. Zmiany st\e / realizacjt\i

Kotus/ow - Borowiec, ponicwaz oczckiwana jest na ten eel dotacja. Dodatkowo

musielismy takze zwi^ks^yc dochody na oswiate. oraz zwi^kszylismy plan dotacji

Gminnej Biblioteki Publicznej o 10 000 zl, eo jest zwii\zane z programcm unijnym.

Ponadto zmniejs/yla si^ kwola przewidziana na budow^ przydomowych oczyszczalni

sciekow, poniewaz inwestycja ta nie zostanie wykonana w tym roku w caiosci.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekl uchwaly. Wobec braku uwag i zglos/en xe

strony radnych, Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanic projekt uchwaly.

Uchwalg podje;to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,/a". Oznaczona zostala Nr

1X/54/2011. (Uchwala stanowi zah\eznik do protokolu).

Wobec braku pytah Przewodniczq.ey pr/es/edl do nast^pnego punktu obrad.

Punkt 8. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Tomasz Przybyl xlozyl 2 interpelacje:

— w sprawie uregulowania slanu prawnego straznicy OSP w Janikowicach,

— w sprawie /mniejszenia uskoku na drodze Marianow - Janikowice.

Na pytanie odnosnie slraznicy OSP w Janikowicach odpowiedzi udzielil Pan Dionizy

Glowacki - W6jt Gminy, na dzieh dzisiejszy nie s .̂ prowadxone czynnosci maja^ce



na celu wykup dzialki pod OSP w Janikowicach, natomiast w przyszlosci do tego

tematu wrocimy.

Na pytanie ws. drogi odpowiedzi udzielH Pan Pawel Mamrot - Zast^pca W6jta

Gminy, sprobujemy ten problem rozwu\zac w przyszlosci, podczas inwestycji

drogowych Marianow - Justynow.

Radny Grzegorz Jozefowski zwrocil si? z zapylanicm czy otrzyma odpowiedz

pisemna^ na pytanie zadane podczas ubicglcj sesji ws. wysokosci zadluzenia SKR

w Dabrowie nad Czarnq. wzgl?dem gminy?

Odpowiedzi udzielil Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy, na dzien 30 wrzcsnia

zadluzcnie plasuje si^ w granicach 22 tys. y\. - odpowiedz w formic ustnej.

Radny Eugeniusz Sipa zwrocil si? z interpelacja^ o wyci?cie gal?zi przy drodze na

Dq^brow? nad Czarnq..

Pan Pawel Mamrot - Zastfpca W6jta Gminy - oclpowiedzial, iz zajmie si? ta^

spraw^ i porozmawia z Zarz^dcm Drog Powiatowyeh i jesli b?di\e mozliwosci

gal?zie zostana tusuni?te.

Wobec braku pytan Przewodnicza^cy przeszedl do nast?pncgo punktu obrad.

Punkt 9. Dyskusja iwolne wnioski.

Pan Dionizy Glowacki - W6jt Gminy zaprosil wszystkich mieszkancow do wzi?cia

udzialu w Swi?cie Panstwa Podziemnego w dniu 2 pazdziernika oraz Dniu dla

Zdrowia 4 pazdziernika.

Wobec braku dalszych pytan Przewodnicz^cy Rady o godzinic 12.20 zakonczyl

obrady.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.
PRZEWODNICZACY

)Y GMINY




