
P R O T O K O L

NrVI/2011

z sesji zwolanej w trybie nadzwyczajnym Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 4 maja 2011 roku

Sesja odbyla si§ w sali konferencyjnej Urze_du Gminy w Aleksandrowie, w ktorej

uczestniczylo 15 radnych na ogolnajiczb^ 15 radnych.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Chrostowska

Jasion

Jozefowski

Konecki

Kowalski

Makowski

Ogloza

Pia^tkowski

Przybyl

Salamaga

Sedkowski

Szmigiel

Slusarczyk

Wujek

Agata

Stanislaw

Grzegorz

Pawel

Tomasz

Jan

Jozef

Marek

Tomasz

Anna

Bogdan

Dorota

Zbigniew

Elzbieta

- Jaksonek

- Skotniki

- De^bowa Gora

- Niewierszyn

- Dabrowka

- Borowiec

- Wolka Skotnicka

- Siucice Kolonia

- Marianow

- Kotuszow

- Ciechomin

- Stara

- Reczkow Nowy

- Sieczka

Spoza grona radnych w obradach udzial wzieji:

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy

Pan Pawel Mamrot - Zaste_pca Wojta Gminy

Pani Violetta Zawadzka - Radca Prawny



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

Protokolowala Monika Wludarska - pracownik Urz^du Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczqcy Rady - Tomasz Kowalski o godzinie 11.00 otworzyl obrady

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

zgromadzonych.

Na podstawie listy obecnosci stwierdzil, ze obrady 33. prawomocne.

(Lista obecnosci stanowi zala^cznik do protokolu).

Nastejmie Pan Przewodnicza^cy przedstawit porzajdek obrad - projekty uchwal byly

przekazane radnym w materialach na sesj^.

Proponowany porz^dek obrad : (po wlijc/eniu dodatkowego punktu)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

3. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) uchylenia uchwal z Zebrania Wiejskiego w Solectwie D^browa nad Czarna^

podj^tych w dniu 4 kwietnia 2011 r.

b) zmian w skladzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie,

c) zmian w skladzie Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych Rady Gminy w Alejandrowie.

4. Interpelacje radnych i odpowiedzL

5. Zakonczenie obrad.



Punkt 2, Przyj^cie protokohi z poprzedniej sesji.

Przewodnicz^cy 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, Przewodniczaj:y poddal pod

glosowanie przyj^cie protokolu.

Protokol z V sesji Rady Gminy zostal przyje_ty jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za".

Punkt 3. Podjfcie uchwal w sprawach:

a) uchylenia uchwal z Zebrania Wiejskiego w Solectwie D^browa nad Czarna^

podjf tych w dniu 4 kwietnia 2011 r.

Uzasadnienie do podje_cia ww. uchwaly przedstawil Pan PaweJ Mamrot - Zast^pca

Wojta Gminy. W dniu 8 kwietnia mieszkancy solectwa Da^browa nad Czarna^

wystapili z pismem do Wojta Gminy o sprawdzenie czy w wyborach wszystkie osoby

figurowaly w stalym rejestrze wyborcow. Po porownaniu listy obecnosci osob

biora^cych udziat w czynnosciach wyborczych organow solectwa Dajbrowa nad

Czarna_ ze statym rejestrem wyborcow Gminy Aleksandrow, zauwazono ze

w wyborach braly udzial osoby nie figuruja_ce w powyzszym rejestrze. Zachodzi

w zwiazku z tym przypuszczenie z uwagi na niewielkq, roznic^ glosow oddanych na

poszczegolnych kandydatow w ww. wyborach, ze moglo to miec wplyw na

prawidtowy wynik wyborczy i dlatego postanowiono uchylic ww. uchwaly.

Radny Grzegorz Jozefowski zwrocR si^ z zapytaniem - z jakiej przyczyny

glosowaly osoby do tego nieuprawnione i dlaczego zaden z obecnych na zebraniu

pracownikow nie zwrocil uwagi na to, iz glosuja^ osoby do tego nieuprawnione?

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

zadna z osob biora^ca udziat w zebraniu nie zglaszala zadnych w^tpliwosci

zwi^zanych ze swoim prawem wyborczym. Jesli ktos mial w^tpliwosci mogt si?

zwrocic z prosba^ o weryfikacj^. Ja podkreslalem na poczaj:ku zebrania, iz glosowac

mog^tylko osoby do tego uprawnione.



Radny Grzegorz Jozefowski zwrocil si^ z zapytaniem, na kiedy sâ  planowane

ponowne wybory?

Na pytanie odpowiedzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zastfpca Wojta Gminy -

termin zostanie okreslony w postanowieniu Wojta Gminy.

Radny Jan Makowski zwrocil sie_ z zapytaniem - dlaczego w Kaw^czynie dwa razy

odbywaly si$ wybory na soitysa?

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

komisja skrutacyjna podala bl^dnie wynik wyborczy i okreslila zla^osobe^ zwyci^zcq..

Pracownik urze^du zauwazyl ten bla^d i poinformowal o tym Wojta Gminy. Wqjt

wezwal ponownie zebranych na zebraniu i nastaj)Ro ponowne policzenie gtosow

i ogloszenie wynikow.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie uchylenia uchwat

z Zebrania Wiejskiego w Sotectwie D^browa nad Czarna^ podj^tych w dniu 4

kwietnia2011 r.

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

VI/32/2011

(Uchwala stanowi zalq,cznik do protokolu).

b) zmian w skladzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie.

Przewodnicz^cy Rady Gminy w Aleksandrowie - Tomasz Kowalski - przedstawil

propozycj? powolania na czlonka ww. komisji radnego Stanislawa Jasiona.

Radny Bogdan S^dkowski zaproponowal kandydatur^ radnej Doroty Szmigiel,

ktora nie wyrazila zgody na kandydowanie.

Na odwolanego radnego, ktorego mialby zast^pic radny Stanislaw Jasion, radny

Bogdan S^dkowski zaproponowal Pawla Koneckiego, ktory wyrazil na to zgod^.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt zmian w skladzie Komisji Rewizyjnej Rady

Gminy w Aleksandrowie.



Wobec braku uwag i zgioszen ze strony radnych, Przewodniczqcy Rady poddat pod

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwala nie zostala podieta.

Stosunek glosow wynosil 6 ,,za" oraz ,,9" przeciw podieciu uchwaiv.

Radny Grzegorz Jozefowski, zapytal si? dlaczego pozostali radni nie chca^ powolac

czlonka klubu na czlonka Komisji Rewizyjnej i dlaczego blokujq. jego powotanie

skoro gwarantuje to Ustawa o Samorzadzie Gminnym?

Na pytanie odpowiedzi udzielila Pani Violetta Zawadzka - Radca Prawny. W tej

sytuacji musi bye podj^ta uchwala, nad ktorq, przeprowadza si^ normalne glosowanie,

ktore weryfikuje jej przyj^cie ba^dz nie.

Wsrod radnych wywiazala si? burzliwa dyskusja.

Radny Marek Pi^tkowski wniosl wniosek o zdj^cie z glosowania uchwaly zmian

w skladzie Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw Socjalnych Rady

Gminy w Aleksandrowie.

Przewodniczq.cy Rady Gminy w Aleksandrowie poddal pod glosowanie ww. wniosek.

Wniosek zostal przyj^ty stosunkiem 9 gJosow ,,za" oraz 6 ,,przeciw".

Punkt 4. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Tomasz Przybyl - zwrocil si? z zapytaniem czy wszystkie statuty solectw sq.

identyczne.

Na pytanie odpowiedzi udzielii Pan Pawet Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy - tak

53. identyczne i mozna je uzyskac w sekretariacie urz?du.

Radny Eugeniusz Sipa zwrocil si? z zapytaniem - co jest przyczynq, cz?stego braku

wody?

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

przyczynq. s^ spadki napi?cia bajdz brak energii elektrycznej.



Punkt 10. Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicza^cy Rady o godz. 12:00 zamknal

obrady VI Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.

Na tym protokol zakohczono i podpisano.

PRZEWODNICZ*
ADY
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