
P R O T O K O L

NrVIlI/2011

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 2 wrzesnia 2011 roku

Sesja odbyla si? w sail konferencyjnej Urzejdu Gminy w Aleksandrowie, w ktorej

uczestniczylo 15 radnych na ogolnajiczb? 15 radnych,

1. Kowalski Tomasz - Przewodnicz^cy Rady Gminy, zam. Dabrowka

2. Wujek Elzbieta - Wiceprzewodniczajsy Rady Gminy, zam. Sieczka

3. ChrostowskaAgata - zam. Jaksonek

4. Jasion Stanislaw - zam. Skotniki

5. Jozefowski Grzegorz - zam. D?bowa Gora

6. Konecki Pawel - zam. Niewierszyn

7. Makowski Jan - zam. Borowiec

8. Ogloza Jozef - zam. Wolka Skotnicka

9. Pi^tkowski Marek - zam. Siucice Kolonia

10. Przybyl Tomasz - zam. Marianow

11. Salamaga Anna - zam. Kotuszow

12. S^dkowski Bogdan - zam. Ciechomin

13. Sipa Eugeniusz - zam. Aleksandrow

14. Szmigiel Dorota - zam. Stara

15. Slusarczyk Zbigniew - zam. Reczkow Nowy

Spoza grona radnych w obradach udzial wzi^li:

Pan Dionizy Glowacki - Wqjt Gminy

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy

Pani Anna Nowak - Radca Prawny

Bartosz Lewandowski - Referent

Mieszkancy Gminy Aleksandrow



Pracownicy Urze_du Gminy w Aleksandrowie

Sottysi z terenu gminy wg. zalaezonej listy obecnosci.

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

Protokolowala Monika Whidarska - pracownik Urz^du Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodnicz^cy Rady - Tomasz Kowalski o godzinie 11.05 otworzyl obrady

VIII Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Naste_pnie powital wszystkich

zgromadzonych.

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

Nastejmie Pan Przewodniczajsy przedstawil porzadek obrad - projekty uchwal byly

przekazane radnym w materialach na sesje..

Proponowany porzqdek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyje_cie protokohi z poprzedniej sesji.

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

4. Informacja o przygotowaniu szkol do rozpocz^cia roku szkolnego 2011/2012.

5. Podje_cie uchwal w sprawach:

a) okreslania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych,

b) zatwierdzenia projektu ,,Inwestycja w dzieci przyszloscia^ Gminy Aleksandrow"

w ramach konkursu zamknietego Priorytetu IX Dzialania 9.5 ,,Oddolne inicjatywy

edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007

-2013,



c) zmiany uchwaly Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14

listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwqju Lokalnego Gminy

Aleksandrow na lata 2008 - 2013,

d) zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowosci Aleksandrow na lata 2011 -

2018",

e) zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy

Spolecznej w Aleksandrowie,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu,

g) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2011,

h) odwolania radnego ze skladu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Aleksandrowie,

i) uzupelnienia skladu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie,

j) odwolania radnego ze skladu Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej

i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie,

k) uzupelnienia skladu Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie,

Z porzqdku obrad zdj^to punkt podj^cia uchwat w sprawie: wyrazenia zgody na

zbycie nieruchomosci. Przewodnicz^cy zarzijdzil glosowanie 15 glosow za

zdj^ciem tego punktu z por/ijdku obrad.

Porz^dek obrad uzupetniono o podj^cia uchwat w spravvach:

- odwolania radnego ze skladu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie,

- uzupelnienia skladu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie,

- odwolania radnego ze skladu Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej

i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie,

- uzupelnienia skladu Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie.

Przewodnicz^cy zarz^dzit glosowanie 15 gtosow za \vlijczeniem

powyzszych punk tow do porz^dku obrad.

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

7. Dyskusja i wolne wnioski.



8. Zakonczenie obrad.

Punkt 2. Przyj$cie protokolu z poprzedniej sesji.

Przewodniczqcy Rady - poinformowal, ze protokol byl do wgla^du w sekretariacie,

radni mieli mozliwosc zapoznania sie_ z jego trescia^.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, Przewodniczapy poddal pod

glosowanie przyje^cie protokolu.

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

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

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

sesji wydal 10 zarzajdzen, ktore stanowia_ zala^cznik do protokolu. Ponadto:

• 11 Hpca odbyl si§ jubileusz 50 - lecia pozycia malzenskiego.

• 17 lipca Turniej Pilki Siatkowej o Puchar Wojta.

• 25 lipca odbylo si? bezplatne badanie wzroku.

• 30 lipca otwarcie swietlicy w Jaksonku.

• 31 lipca Final Turnieju o Puchar Wojta w Pilce Noznej.

• 2 sierpnia podpisanie umowy na Orlik.

• 7 sierpnia Rodzinny Rajd Rowerowy.

• 14 sierpnia zawody OSP.

• 16 sierpnia odbylo si§ zebranie mieszkancow Aleksandrowa, odnosnie

przebudowy terenu wokol Urze_du Gminy.

• 21 sierpnia Dozynki Gminne.

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

Punkt 4. Informacja o przygotowaniu szkot do rozpocz^cia roku szkolnego

2011/2012.



Informacj§ przedstawil Pan Jerzy Pietruszka - Kierownik GZOKSiT.

31 sierpnia odbylo sie_ wyjazdowe posiedzenie Komisji Komisji Oswiaty, ktore

polegalo na odwiedzeniu i skontrolowaniu stanu wszystkich szkol na terenie gminy.

Podczas wyjazdu nie stwierdzono zadnych uchybieh. Wszystkie szkoly 53.

przygotowane do nadchodz^cego roku szkolnego. Wykonano szereg niezbe_dnych

remontow.

Wobec braku pytan Przewodnicza^cy przeszedl do naste_pnego punktu obrad.

Punkt 5. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) okreslania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych. Punkt ten

omowil Pawel Mamrot - Zast^pca Wqjta Gminy. Celem konsultacji spolecznych

jest informowanie lokalnej spolecznosci o pianowanych do realizacji zadaniach

waznych dla gminy, pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy propozycji co do

sposobu rozstrzygnie_cia sprawy obj^tej konsultacjami.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly. Wobec braku uwag i zgloszeh ze

strony radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwaly podj^to jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

VIII/40/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokoiu).

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

b) zatwierdzenia projektu ,,Inwestycja w dzieci przyszloscia_ Gminy Aleksandrow"

w ramach konkursu zamkni^tego Priorytetu IX Dzialania 9.5 ,,Oddolne inicjatywy

edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 -

2013,

Punkt ten przedstawil Pan Pawel Mamrot - Zaste_pca Wqjta Gminy. Podje_cie tejze

uchwaly jest prosbq. Urze.du Marszalkowskiego, aby przed podpisaniem umowy



podja_c tak^. uchwale_.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony

radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwale podj^to jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

VIII/41/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

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

c) zmiany uchwaly Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14

listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy

Aleksandrow na lata 2008 - 2013.

Punkt ten przedstawil Bartosz Lewandowski - Referent. Planuje si§ nast^puja^ce

zmiany w cz^sci V.I. - dodaje si^ zadanie 11. o tresci ,,11. Zmiana sposobu

zagospodarowania terenu przy budynku Urz^du Gminy w Aleksandrowie'*.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony

radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly. Uchwal?

podj^to jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr VIII/42/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

d) zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowosci Aleksandrow na lata 2011 - 2018",

Punkt ten przedstawil Bartosz Lewandowski - Referent. Przyczyna^ podj^cia tej

uchwaly jest najblizsza inwestycja, ktorej celem b^dzie rewitalizacja otoczenia

budynku Urz^du Gminy. Podczas zebrania Wiejskiego Solectwa Aleksandrow w dniu

16 sierpnia podj^to uchwaly Nr 01/2011, zatwierdzajacq, ,,Plan Odnowy

Miejscowosci Aleksandrow na lata 2011 - 2018".

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony

radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwale; podje_to jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr



VIII/43/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

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

e) zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy

Spolecznej w Aleksandrowie.

Punkt ten przedstawil Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy. W zalqpzniku do

uchwaly Nr XIV/88/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2004 r.

w paragrafie 3 dodaje si? punkt 8 w brzmieniu: zadania zlecone z zakresu

administracji rzqdowej zawi^zane z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury

srodowiskowych domow samopomocy dla osob z zaburzeniami psychicznymi

realizowane przez podmioty wylonione zgodnie z art.25 ustawy o pomocy

spolecznej.

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony

radnych, Przewodnicza^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly. Uchwal?

podj^to jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr VIII/44/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

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

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

Punkt ten przedstawil Pan Dionizy Glowacki - Wqjt Gminy Aleksandrow.

Chcielibysmy udzielic wsparcia fmansowego Powiatowi Piotrkowskiemu , ktore

zostaloby przeznaczone na dofinansowanie projektu budowlano - wykonawczego,

ktory polegal b^dzie na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Siucice -

Skorkowice. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji w wysokosci 12 000

ztotych.

Radny Grzegorz Jozefowski zwrocil si^ z zapytaniem, z czyjej strony wyszla

inicjatywa przebudowy tego odcinka?



Pan Dionizy Glowacki - Wqjt Gminy, to byla wspolna inicjatywa.

Radny Grzegorz Jozefowski - z moich informacji wynika, iz to byla tylko Panska

inicjatywa. Komu ma sluzyc ten odcinek? Uwazam, iz jest wi^cej takich odcinkow,

z ktorych korzysta znacznie wi^cej osob, a nie tylko mieszkahcy Siucic. Droga na

odcinku Sieczka - Niewierszyn jest w tragicznym stanie. Dajbrowa, Stara, Wolica,

a Pahstwo wybrali akurat ten odcinek.

Wqjt Gminy, dodam, iz odcinek ten mial bye zmodernizowany juz w 2002 roku.

A korzysta z niego bardzo wielu mieszkahcow.

Pomi^dzy radnymi wywi^zala si? burzliwa dyskusja nie majq.ca zwi^zku

z porz^dkiem przebiegiem obrad.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwal.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal^ podj^to: 9 glosow ,,za", 4 ,,przeciw", 2 ,,wstrzymuj^ce si^". Oznaczona

zostaiaNrVIII/45/2011.

(Uchwata stanowi zal^cznik do protokolu)

g) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2011,

Punkt ten przedstawil Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wqjta Gminy. Niestety

Skarbnik dzisiaj z powodow osobistych nie moze uczestniczyc w obradach.

Dokonuje si$ zmian w dochodach budzetu gminy Aleksandrow 2011 rok zgodnie

z zal^cznikiem nr 1. Po zmianach dochody wynosza^ 12.964.716,21 zl. Roznica

mi^dzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budzetu, ktory zostanie

pokryty przychodami pochodzqx;ymi z zaci^ganych kredytorow i pozyczek.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwaly podj^to, przy 13 glosach ,,za"i 2 ,,wstrzymuj^cych si?". Oznaczona zostala

(Uchwala stanowi zala^cznik do protokolu)



NrVIII/46/2011

Przewodniczacy zarzadzil 10 minutowa^przerw^.

Wznowienie obrad, godzina 12.30

Przewodniczacy Rady Gminy - na wniosek radnych z Klubu Radnych, zostaly

dolajczone projekty uchwal, ktore poddamy pod glosowanie:

h) odwolania radnego ze skladu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie,

propozycja odwolania radnego Zbigniewa Slusarczyka. Przewodniczacy Rady

odczytal projekt uchwaly. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych,

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly. Uchwaly podjeto,

przy 14 glosach ,,za" oraz 1 glosie,, przeciw ". Oznaczona zostala Nr VIII/47/2011

i) uzupelnienia skladu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie,

zaproponowano radnego Tomasza Przybyl, wyrazil zgod?. Przewodniczqcy Rady

odczytal projekt uchwaly. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych,

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly. Uchwaly podjeto,

przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr VIII/48/2011.

j) odwolania radnego ze skladu Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie, odwolano radnego Tomasza Przybyt.

Przewodniczacy Rady odczytal projekt uchwaly. Wobec braku uwag i zgloszen ze

strony radnych, Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal? podjeto, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr VIII/49/2011.

k) uzupelnienia skladu Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie, sklad uzupelniono o Zbigniewa
F

Slusarczyka. Przewodniczacy Rady odczyta! projekt uchwaly. Wobec braku uwag

i zgloszen ze strony radnych, Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt

uchwaly. Uchwal? podj?to, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

VIII/50/2011.



Punkt 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Jan Makowski zwrocil sie. z zapytaniem czy mozna ustawiac lampy, w taki

sposob, aby oswietlaly ulice, a nie prywatne posesje w miejscowosci Borowiec?

Odpowiedzi udzielil Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy, zwroce_ uwag§

elektrykowi aby przestawil t^lamp^.

Punkt 7. Dyskusja i wolne wnioski.

Soltys Taraski zlozyla podzi^kowania za zorganizowanie dowozu dzieci.

Wobec braku dalszych pytan Przewodnicza^cy przeszedl do nastepnego punktu obrad.

Na tym protokol zakoriczono i podpisano.
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