
P R O T O K O L

Nr VII/2011

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku

Sesja odbyla sie_ w sali konierencyjnej Urze^du Gminy w Aleksandrowie, w ktorej

uczestniczylo 14 radnych na ogolnq. Iiczbe_ 15 radnych.

Nieobecny Radny - JozefOgloza

Spoza grona radnych w obradach udzial wzi^li:

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wqjta Gminy

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy

Pani Anna Nowak Violetta Zawadzka - Radca Prawny

Pani Anna Piekarz - Dyrektor GBP

Pan Jerzy Pietruszka - Kicrownik GZOKSiT

Pani Dorota Spiewak - Kierownik GOPS

Micszkancy Gminy Aleksandrow

Pracownicy Urz^du Gminy w Aleksandrowie

Soltysi z terenu gminy wg. zalq,czonej 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 god/inie 11.05 otworzyl obrady

V I I Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Nast^pnie powital wsxystkich

zgromadzonych.

Na podstawie listy obecnosci slwierdzil, ze obrady 53. prawomocne.

(Lista obecnosci stanowi zafycznik do protokolu).

Nast^pnie Pan Przewodnicza^cy przcdstawil porzajiek obrad - projckty uchwal byly

przckazanc radnym w materialach na sesje_.

Proponowany porzqdek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjejcie protokolu z poprzedniej sesji.

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

4. Informacja o dziaialnosci bibliotek na tcrcnie gminy.

5. Informacja o dzialalnosci sportowo - turystycznej na terenie gminy oraz

perspektywach rozwoju.

6. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) szczegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na

raty naleznosci pieni^znych maja^cych charakter cywilnoprawny przypadaji\cych

Gminie Aleksandrow lub jej jednostkom podleglym, a takze wskazanie organow

do lego nieuprawnionych orax ustalcnic warunkow dopuszczalnosci pomocy

publicznej w przypadkach, w ktorych ulga stanowic b^dzie pomoc

b) powolania zespolu opiniuja^cego kandydatow na lawnikow,

c) przyj^cia gminnego programu ochrony zdrowia psychic/nego,

d) udzielenia dotacji,

e) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2011,



f) zalwierdzenia sprawo/dania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budzetu Gminy Aleksandrow za 2010 rok,

g) absolutorium dla Wojta Gminy.

7. Interpolate radnych i odpowiedzi.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakonczenie obrad.

Punkt 2. Przyj^cie protokohi z poprzedniej sesji.

Przewodnicz^cy Rady - poinformowal, ze protokol byl do wgladu w sekretariacie,

radni miel i mozliwosc zapoznania si? z jcgo trcscia^.

Wobec braku uwag i zgtoszen ze strony radnych, Przewodniczq.cy poddal pod

glosowanie przyj^cie protokohi.

Protokol z VI sesji Rady Gminy zostal przyj^ty jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za".

Punkt 3. Informacja z dzialalno&ci W6jta Gminy w okresie mi^dzy sesjami.

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

sesji wydal 10 zarzi\dzen, ktore stanowia^zafycznik do protokotu. Ponadto:

• 16 czerwca odbyl si? Zjazd Gminny OSP w Niewierszynie.

• Pozegnanie VI klas -20 c/erwca.

• 21 czerwca odbyty si? posicdzcnia Komisji Stalych Rady Gminy

w Aleksandrowie.

• 22 czerwca odbylo sic^ zakonczenie roku szkolnego.

• 22 czerwca odbyl si? odbior drogi Kotuszow - Borowiec.

• 26 czerwca Kapela spod Diablej Gory wzieja udzial w Pikniku Funduszy

Europejskich.

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



Punkt 4. Informacja o dzialalnosci bibliotek na terenie gminy.

Informacj? przcdstawiJa Pani Anna Piekarz - Dyrektor GBP w Aleksandrowie. Na

tcrcnie Gminy Aleksandrow dzialajq. dwie bibl ioteki w tym jedna w pelnym

wymiarze. Gminna Bibliotcka Publicxna w Aleksandrowie dziala od 1952 roku.

W Gminnej bibliotece Publicxnej w Aleksandrowie znajduja^ si? trzy stanowiska

komputerowe podta^c/one do Internetu, / klorego moga^ bezplatnie korzystac

czytelnicy. Biblioteki prowadza_ dzialalnosc propagujaca_ ksiazki i czytanie, staraj^c

si? zach?cic szczegolnie najmlodszych do korzystania z biblioteki.

Wobec braku pytari Przewodniczq.cy przeszedl do nast^pnego punklu obrad.

Punkt 5. Informacja o dzialalnosci sportowo - turystycznej na terenie gminy

oraz perspektywach rozwoju.

Informacj? przedstawii Pan Jerzy Pietruszka - Kierownik GZOKSiT.

Na terenie gminy odbywaja_ si? roznego rodzaju zawody o charakterze sportowo-

rekreacyjnym. W najblizszym czasie wakacyjnym zaplanowalismy szereg imprez,

m.in. turniej pilki siatkowej, turniej pilki noznej, rodzinny rajd rowerowy. Informacje

na ten temat b?dq_sukcesywnie przekazywane do soltysow poszczegolnych solectw.

Wobcc braku pytari Przcwodnicza^cy przeszedl do nast^pnego punktu obrad.

Punkt 6. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) szczegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na

raty naleznosci pienigznych maja^cych charakter eywilnoprawny przypadaja^cych

Gminie Aleksandrow lub jej jednostkom podleglym, a takzc wskazanic organow

do tego nieuprawnionych oraz ustalenie warunkow dopuszczalnosci pomocy

publicznej w przypadkach, w ktorych ulga stanowic b?dzie pomoc publicznq..

Omowienia projektu uchwaly dokonal Pan Michal Boraniecki - Skarbnik. Naleznosci

pieniQzne, o ktorych mowa w projekcie uchwaly moga^ bye umorzonc w calosci ba^dz



cze,sci w przypadku gdy zachodzi u/asadnione przypuszczenie, ze w post^powaniu

egzekucyjnym nie uzyska si^ kwoty wyzszej od kosztow dochodzcnia i eg/ekucji tej

naleznosci lub post^powanie egzckucyjne okazalo si? nieskutcczne. Taka sama

sytuacja b^dzie miala miejsce w przypadku, gdy osoba fizyczna zmarta, nie

pozostawiaja^c zadncgo maja_tku, zachodzi inny wazny interes dluznika lub interes

publiczny, jednostka organizacyjna nie posiadaja^ca osobowosci prawnej ulegla

likwidacji. Sq. to tylko przykladowe sytuacjc, a szczegolowy wykaz zawiera projekt

uehwafy, ktory radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesjg.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt. Wobcc braku uwag i zgloszcn zc strony

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

Uchwal^ podjeto jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaezona zostala Nr

VII/33/2011

(UchwaJa stanowi zala^cznik do protokoiu).

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

b) powolania zespolu opiniuj^eego kandydatow na lawnikow.

Punkt ten przedstawil Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wqjta Gminy, Proponujemy

powolac zespol opiniuja^c kandydatow na lawnikow w skladzie:

Alicja Staskiewicz - przewodniczq_cy,

Witold Malecki - z-ca przewodniczq.ccgo,

Boguslawa Malczyk - czionek.

Zespoi ten przedstawi na sesji Rady Gminy w Aleksandrowie swoja opinie^

o zgloszonych kandydatach na tawnikow do Sq.du Rejonowego w Opoeznie,

Tomaszowie Maz., oraz do Sawdu Okrggowego w Piotrkowie Tryb. na kadencjt^ 2012

-2015.

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

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

Uchwatq podj^to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaezona zostala Nr

VII/34/2011



(Uchwala stanowi zala^cznik do protokohi).

Wobec braku pytan Przcwodniczacy przcszcdl do nastejmego punktu obrad.

c) przyj^cia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego.

Punkt ten przedstawila Pani Dorota Spiewak - Kicrovvnik GOPS. Wychodza^c

naprzeciw polr/ebom spolecznosci lokalnej na terenie gminy planuje sie; ulworzenie

Srodowiskowego Domu Pomocy Spolecznej dla osob z zaburzeniami psychicznymi.

Glownymi celami Programu jest:

- promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,

- zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie

dostejpnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbt^dnej do zycia

w srodowisku rodzinnym i spolecznym. Szczegolowy program zostai przckazany

radnym w materialach na sesjt^.

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

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

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

VII/35/2011

(Uchwala stanowi zal^eznik do protokolu).

Wobec braku pytan Przewodnicza^cy przcszcdl do nastQpncgo punktu obrad.

d) udzielenia dotacji. Punkt ten przedstawil Pan Pawel Mamrot - Zast^pea Wqjta

Gminy. Rada Gminy udzielilaby za Panstwa zgodq. z budzetu Gminy Aleksandrow

na 2011 rok dotacji dla Paralli Rzymsko - Katolickiej w Dq.browie nad Czarnq. w

kwocie 30 000 zlotych z przeznaczeniem na wykonanie odnowienia malowania

scian i sklepieh w prezbiterium kosciola parallalnego, ktory jest wpisany do

rejeslru zabytkow.

Radny Jan Makowski zwroeil sit^ z zapytaniem w jaki sposob zostanie rozliczona ta

dotacja?



Na pytanie odpowiedzi udzieli l Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wqjta Gminy -

dotacja zostanie rozliczona na podstawie sprawozdania ks. proboszcza zawieraja^ccgo

faktury.

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

radnych, Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly. Uchwale_

podje^o jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr VII/36/2011

(Uchwala slanowi zala^c/nik do protokolu).

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

e) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2011.

Punkt ten przedstawil Pan Michal Boraniccki - Skarbnik. Uchwala jest niejako

konsekwencja^ przyj^cia przez Panstwa uchwaly w sprawie udzielenia dotacji dla

parafii w DajDrowic nad Czarnq..

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

na 2011 rok.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwaly podjejo jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

VII/37/2011

(Uchwala stanowi zalq.cznik do protokolu)

t) /atwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budzetu Gminy Aleksandrow za 2010 rok.

Punkt ten przedslawil Pan Michal Boraniccki - Skarbnik. Sprawozdanie z wykonania

budzctu zostalo przekazanc radnym wraz z materialami na scsj(^, wie,c kazdy mogl si?

szczegolowo z nim zapoznac. Sprawozdanie stanowi zala^cznik do protokolu.

Skarbnik zwrocil uwag£ na to, iz duze straty w budzecie gminy powoduje dosyc

niska cena wody oraz to, iz wielu ludzi nie reguluje na bieza^co naleznosci z tego

lytulu.



Radny Grzegorz Jozetbwski, zwrocil si^ z zapytaniem, iz w sprawozdaniu nie widzi

w kwestii optat za wode^ strat gminy, ktora byla nape_dem do podniesienia ceny za

Na pytanie odpowied/i udzielil Skarbnik, w tych wyliczeniach nie sâ  zawarte koszty

amortyzacji sieci. Natomiast gdyby byly one wliczonc roznica la byteby kolosalna.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projckt uchwaly.

Wobec braku uwag i zgioszen xe strony radnych, Przewodniczqcy Rady poddal pod

glosowanie projckt uchwaly.

Uchwale. podjeto, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr VII/38/201 1

(Uchwala slanowi zalq.c/nik do protokolu)

g) absolutorium dla Wojta Gminy.

Skarbnik odczytai opini? Rcgionalnej Izby Obrachunkowej, ktora stanowi zalq_cznik

do protokolu.

Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie, Bogdan

S^dkowski odczytal opini§ Komisji nt. Sprawozdania fmansowego. Opinia stanowi

zala^cxnik do protokolu,

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly.

Wobec braku uwag i zgioszen ze strony radnych, Przewodnicza^cy Rady poddai pod

glosowanie projekt uchwaly.

UchwalQ podj^to, prxy 9 glosach ,,za" oraz 5 glosach „ wstrzymuja_cych si^ ".

Oznaczona zostala Nr VI 1/39/201 1

(Uchwala stanowi zafycznik do protokolu)

Punkt 7. Interpelacje radnych i odpowied/i.

Radny Jan Makowski zwrocil si? z zapytaniem, jak wyglqxla rcalizacja projektu herbu

gminy?

Na pytanie odpowiedzial Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy. Niestety

komisjia heraldyczna negatywnie zaopiniowala nasz projekt herbu, jednakze

b^dziemy di\zyli do tego aby wszystkie uwagi komisji skorygowac i ponownie



wysapimy z wnioskiem.

Wobcc braku dalszychg pytan Przewodnicza^cy przes/edl do nastepnego punktu

obrad.

PunktS. Dyskusja i wolne wnioski.

Soltys Niewierszyna zwrocila si? z zapytanicm, czy mozliwc jest aby wczesniej

zapalak) si^ swiatlo?

Na pytanic odpowiedzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wqjta Gminy.

Poprosz^ elektryka aby sprawdzil sytuacj^ i ewentualnie przestawil zegary.

Wobec wyezerpania porzaxlku obrad Przewodnicz^cy Rady o godz. 13:15 zamknaj

obrady VII Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.

Na tym protokof zakonczono i podpisano.

Tomasz Kowalski


