
P R O T O K O L

NrV/2011

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 11 kwietnia 2011 roku

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

uczestniczylo 15 radnych na ogolnajiczbej 15 radnych.
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Spoza grona radnych w obradach udziat wzi$li:

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy

Pan Pawei Mamrot - Zastejpca Wqjta Gminy

Pan Artur Bagienski - Wicemarszalek Wojewodztwa Lodzkiego

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy



Pani Anna Nowak Violetta Zawadzka - Radca Prawny

Mieszkancy Gminy Aleksandrow

Pracownicy Urze^du Gminy w Aleksandrowie

Sohysi z terenu gminy wg. zala^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 godzinie 11.00 otworzyl obrady

V Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Nastejmie powital wszystkich

zgromadzonych.

Na podstawie listy obecnosci stwierdzil, ze obrady sâ  prawomocne.

(Lista obecnosci stanowi zala^cznik do protokolu).

Nastejmie Pan Przewodniczajsy przedstawil porza^dek obrad z prosb^. o dola^czenie

dodatkowe punktu do porzajiku obrad. Pozostale projekty uchwal byl przekazane

radnym w materialach na sesj^.

Proponowany porz^dek obrad : (po wt^czeniu dodatkowego punktu)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

3. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy w okresie mie_dzy sesjami.

4. Informacja dotycza^ca kanalizacji gminy i dzialania w zakresie ochrony

srodowiska.

5. Informacja o dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej.

6. Informacja o sposobie realizacji programu wspolpracy Gminy Aleksandrow



z organizacjami pozarzajdowymi w 2010 roku.

7. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) zmieniaja^cej uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej Gminy

Alekandrow na lata 2011 - 2017 oraz prognozy dlugu. (Punkt wlajczony do

porza_dku obrad)

b) zmiany budzetu gminy na 2011 rok.

c) zaci^gni^cia pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajajse

fmansowanie dzialan fmansowanych ze srodkow pochodzajzych z budzetu Unii

Europe] ski ej.

d) zacia£nie_cia kredytu dlugoterminowego w banku komercyjnym na splat?

wczesniej zaciaj>nie_tych kredytow i pozyczek oraz na realizacj? inwestycji na

terenie gminy.

e) warunkow funkcjonowania oraz sposobu powolywania i odwolywania czlonkow

Zaespolu InterdyscypHnarnego w Aleksandrowie.

f) wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci polozonej w obrebie wsi Siucice

gmina Aleksandrow.

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania fmansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Aleksandrowie.

h) udzielenia doatcji dla Ochotniczych Strazy Pozarnych w Aleksandrowie.

8. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

9 Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakonczenie obrad.

Punkt 2. Przyj^cie protokoiu z poprzedniej sesji.

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

radni mieli mozliwosc zapoznania si§ z jego tresci^..



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

glosowanie przyj^cie protokohi.

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

Nast^pnie Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - podzie_kowal Panu Arturowi

Bagienskiemu - Wicemarszalkowi Wojewodztwa Lodzkiego - w imieniu

wszystkich mieszkancow za wklad w prace_ na rzecz rozwoju samorzajdu.

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

Pan Dionizy Glowacki - W6jt Gminy - poinformowal, ze w okresie od ostatniej

sesji tj. od.ll. 02.2011 roku wydal 16, ktore stanowia^ zala^cznik do protokolu.

• 16 lutego odbyly si§ spoleczne konsultacje z mieszkancami w sprawie projektu

przebiegu drogi SI2.

• Wizyta w Ministerstwie Sportu w sprawie uzyskania informacji nt. Budowy

kompleksu sportowego Orlik 2012.

• 22 lutego firma Euro - Inwest przeprowadzila szkolenie, dotycza^ce mozliwosci

pozyskiwania srodkow unijnych na rozwoj dzialalnosci gospodarczej.

• 25 lutego odbylo si$ spotkanie LGD Dolina Pilicy ws. Skladania wniosku

o dofmansowanie w ramach tzw. Malych Projektow.

• 3 marca zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Ciechominie.

• 11 marca zostal przeprowadzony przetarg na budowe_ drogi Borowiec -

Kotuszow.

• 14 marca odbylo si? szkolenie dla rolnikow przeprowadzone przez ODR

w Bratoszewicach.

• 16 marca zostal rozstrzygnie^y przetarg na modernizacje_ straznicy OSP

w Skotnikach.

• 16 marca zostal zlozony wniosek o dofmanswoanie na budowe^ przydomowych

oczyszczalni sciekow.

• 17 marca zostal rozstrzygni^ty konkurs na realizacj ? zadania z zakresu



upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na terenie gminy

Aleksandrow.

• 21 marca odbylo si? posiedzenie Komisji Stalych.

• Na przelomie lutego i marca starzacy brali udzial w specjalistycznych

szkoleniach z zakresu ratownictwa.

• 22 marca zostala podpisana umowa na realizacj? 2 Malych Prqjektow na

realizacj? festynu w 2011 r. Oraz na zagospodarowanie terenu wokol swietlicy

w Jaksonku.

• 29 marca zostal rozstrzygni?ty konkurs na realizaj? zadania z zakresu kultury

na terenie gminy.

• 1 kwietnia odbylo si? pierwsze zebranie wyborcze do rad soteckich.

• 6 kwietnia zostala podpisana umowa z wykonawca^ na budowe, drogi Borowiec

- Kotuszow.

Radny Grzegorz Jdzefowski - zwrocit si? z zapytaniem, jaka kwota zostala

przeznaczona na budow? drogi Borowiec - Kotuszow.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial,iz jest to kwota okolo 513

tys. zl.

Punkt 4. Informacja dotycz^ca kanalizacji gminy i dzialania w zakresie ochrony

srodowiska.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - przedstawil informacj? na powyzszy temat.

16 marca zostal zlozony wniosek o dofmansowanie na budow? przydomowych

oczyszczalni sciekow. Ponadto wszystkie wnioski mieszkancow, ktorzy wyrazili

ch?c przyst^pienia do projektu zostaly rozpatrzone pozytywnie i przyj?te. Teraz

czekamy na dotacj? na realizacj? tego przedsi?wzi?cia. W ubieglym roku udato sie.

zlikwidowac nielegalne wysypisko smieci w Aleksandrowie, a dodatkowo wzrosla^

liczba mieszkancow posiadaj^cych umowy na wywoz smieci.

Radny Stanislaw Jasion - zwrocil si? z zapytaniem jaki procent wnioskow na



budowe^ oczyszczalni sciekow zostal rozpatrzony pozytywnie.

Pan Pawel Mamrot - Zastepca W6jta Gminy — odpowiedzial, iz wszystkie zlozone

wnioski zostaly rozpatrzone pozytywnie.

Punkt 5. Informacja o dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej.

Informacje nt. Dzialalnosci GOPS, przedstawila, Pani Dorota Spiewak, Kierownik

GOPS. Informacja stanowi zalaeznik do niniejszego protokolu.

Punkt 6. Informacja o sposobie realizacji programu wspolpracy Gminy

Aleksandrow z organizacjami pozarz^dowymi w 2010 roku.

Informacj^ nt. Realzacji programu wspolpracy Gminy Aleksandrow z organizacjami

pozarzq.dowymi w 2010 roku, przedstawil, Pan Jerzy Pietruszka, Kierownik

GZOKSiT. Informacja stanowi zala^cznik do niniejszego protokolu.

Punkt 7. Podj$cie uchwal w sprawach:

a) zmieniaj^cej uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Alekandrow na lata 2011 - 2017 oraz prognozy dlugu. (Punkt wlsgczony do

porz^dku obrad)

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - poinformowal, ze dokonuje si§ zmian

ww. uchwale, poniewaz jest to spowodowane nowq, inwestycja^ jaka_ jest budowa

boiska Orlik 2012. Szczegolowe wyjasnienia stanowiq. zalajoznik do protokolu.

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Aleksandrow na lata 2011 - 2017 oraz prognozy dlugu. (Punkt

wlajzzony do porza^dku obrad).

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

glosowanie projekt uchwaly.

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

V/24/2011



(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

b) zmiany budzetu gminy na 2011 rok.

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - poinformowal, iz uchwala dokonuje

zmian w dochodach budzetu gminy Aleksandrow na 2011 rok. Po zmianach dochody

wynoszq. 11.534.654,00 zl. Roznica mi^dzy dochodami i wydatkami stanowi

planowany deficyt budzetu , ktory zostanie pokryty przychodami pochodz^cymi

z zaci^gni^tych kredytow i pozyczek. Zmiany w budzecie sa_ spowodowane nowymi

inwestycjami, jakie be_dq, mialy miejsce na terenie gminy, m.in. budowa boiska Orlik

2012.

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

na2011 rok.

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

glosowanie projekt uchwaly.

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

V/25/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu)

c) zaci$gni$cia pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzaj^ce

finansowanie dziatan finansowanych ze srodkow pochodzqcych z budzetu Unii

Europejskiej.

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy - poinformowal, wysokosc zaci^gnie_tej

pozyczki wyniesie 3.145.000,00 zl. Pozyczka zostanie zaci^gni^ta na wyprzedzajaj:e

finansowanie dzialan finansowych ze srodkow pochodzajcych z budzetu UE

zwiazanych z realizacjq. nast^pujaj^ych zadan inwestycyjnych takich jak:

- kanalizacja Gminy Aleksandrow,

- przebudowa straznicy OSP w miejscowosci Skotniki z przeznaczeniem na

swietlice_ wiejskaj

- budowa kompleksu sportowego ,,Moje boisko - Orlik 2012".



Radny Stanislaw Jasion - zapytal, jak ma wygla^dac fimkcjonowanie swietlicy

w Skomikach, kto ma si§ tym budynkiem opiekowac

Pan Dionizy Giowacki - Wojt Gminy - poinformowal, iz dopiero po wykonaniu

projektu zostanie ustalone kto b^dzie si$ opiekowal swietlicy. Wlascicielem jest

Urzaji Gminy w Aleksandrowie.

Przewodniczsjcy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie zacia^gni^cia pozyczki

w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajajse finansowanie dzialan

fmansowanych ze srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Podczas glosowania nieobecny by! Radny Pawel Konecki.

Uchwal? podj^to, przy 13 glosach ,,za", 1 ,,przeciw". Oznaczona zostala Nr

V/26/2011

(Uchwala stanowi zat^cznik do protokolu)

d) zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego w banku komercyjnym na sptat$

wczesniej zaci^gni^tych kredytow i pozyczek oraz na realizacj$ inwestycji na

terenie gminy.

Pan Michat Boraniecki - Skarbnik Gminy - poinformowal, iz kredyt zostanie

przeznaczony na splat^ wczesniej zaci^gni^tych zobowiazan fmansowych. Zostanie

on przeznaczony na:

- kanalizacj^ Gminy Aleksandrow,

- modernizacje_ drogi dojazdowej Kotuszow - Borowiec.

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal^ podj^to, przy 14 glosach ,,za". Przeciwko podj^ciu uchwaly byl Radny,

Stanislaw Jasion, Oznaczona zostala Nr V/27/2011



(Uchwala stanowi zalajcznik do protokolu)

e) warunkow funkcjonowania oraz sposobu powotywania i odwolywania

czlonkow Zespolu Interdyscyplinarnego w Aleksandrowie.

Pani Dorota &piewak - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej -

poinformowala, iz w zwiazku ze zmianq. przepisow, zostal nalozony na gminy

obowiazek powolania Zespolow Interdyscyplinarnych, ktore maja^ shizyc m.in.

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, nast^pnle podejmowanie dzialan

w srodowisku zagrozonym przemocy w celach zapobiegawczych ba^dz podejmowanie

interwencji w srodowisku dotkni^tym patologiq..

Radny Grzegorz Jozefowski - zwrocil si? z zapytaniem ile osob b^dzie liczyl

Zespol Interdyscyplinarny.

Pani Dorota ^piewak - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej -

odpowiedziala, iz czlonkami b§da^ to przedstawiciele m.in. szkol, sluzby zdrowia,

policji, a podanie na chwil^ obecna^konkretnej liczby czlonkow jest niemozliwe.

Przewodnicz^cy Rady odczytat projekt uchwaty w sprawie warunkow

funkcjonowania oraz sposobu powotywania i odwolywania czlonkow Zespolu

Interdyscyplinarnego w Aleksandrowie.

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

V/28/2011

(Uchwala stanowi zalaj^znik do protokolu)

.f) wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci potozonej w obrebie wsi Siucice

gmina Aleksandrow.

Pan Dionizy Gtowacki - Wojt Gminy - na wst^pie poprosil o wniesienie poprawki



ws. kwoty przeznaczonej na nabycie dzialki we wsi Siucice z kwoty 10.000 zl. na

kwote^ 15.000 zl. z uwagi, iz pierwotnie nie wliczono oplaty na wynagrodzenie

notariusza. Omawiana dzialka lezy w sajsiedztwie straznicy OSP i po jego zakupie

be_dzie mozna go zagospodarowac na potrzeby strazy oraz mieszkancow.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na

nabycie nieruchomosci polozonej w obrebie wsi Siucice gmina Aleksandrow.

Wobec braku uwag i zgloszen ze strony radnych, poddal pod glosowanie projekt

uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci polozonej w obr^bie

wsi Siucice gmina Aleksandrow.

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

V/29/2011

(Uchwala stanowi zala^cznik do protokolu).

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Aleksandrowie.

Pani Anna Piekarz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie -

przedstawila projekt sprawozdania, ktory stanowil zala^cznik do protokolu.

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia rocznego

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwale_ podjeto jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

V/30/2011

(Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu).

h) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Strazy Pozarnych w Aleksandrowie.

Pan Witold Malecki - przedstawil szczegolowych dotacji dla poszczegolnych

jednostek OSP, co stanowi zala^cznik do niniejszego protokolu.

Radny Tomasz Przybyl - zwrocil si^ z zapytaniem co z mniejszymi jednostkami.



Pan Witold Malecki - odpowiedzial, iz ze wzgledu na to, iz mniejsze jednostki nie

biorq. udzialu w akcjach, nie otrzymujq. dotacji, jednakze kazda z tych jednostek

posiada podstawowe wyposazenie.

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly w sprawie udzielenia dotacji dla

Ochotniczych Strazy Pozarnych w Aleksandrowie.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwaly podjeto jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

V/31/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

Punkt 8. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Grzegorz Jozefowski - zapytal o protokol pokontrolny z Regionalnej Izby

Obrachunkowej.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial, iz protokol b^dzie dost^pny

po 16 kwietnia i dodatkowo b^dzie omawiany na sesji Rady Gminy.

Grzegorz Jozefowski - zapytal o to czy przetarg na budow? drogi Kotuszow -

Borowiec zostal zakonczony.

Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy - odpowiedzial, iz ze wzgl^dow

formalnych uniewazniono pierwszy przetarg, a nast^pnie ogloszono kolejny, ktory na

chwil§ obecna^jeszcze nie zostal zakonczony.

Radny Eugeniusz Sipa - zwrocil si? z zapytaniem dlaczego w nazwie widnieje

Orlik 2012 a w naszej gminie ma by wybudowany w 2011 roku.

Pan Pawel Mamrot - Zast$pca Wojta Gminy - odpowiedzial, iz jest to nazwa

projektu rz^dowego, a u nas boisko powstanie w tym roku.

Radny Grzegorz Jozefowski - zapytal o to czy to prawda, iz strazacy z 16

zarobionych zlotych za godzint? maja^obowi^zek oddawania 5 na jednostk§.



Pan Pawel Mamrot - Zast$pca Wojta Gminy - odpowiedzial, iz nikt nie nakazal

oddawania jakiejkolwiek cze_sci wynagrodzenia, natomiast jednostki podjejy

rezolucj^ o , ze dobrowolnie czlonek moze wplacic skarbnikowi jednostki darowizne^

najej rzecz.

Radny Jan Makowski - zwrocil si$ z zapytaniem o przej^cie przez gminej Osrodka

Zdrowia w Skotnikach.

Pan Pawel Mamrot - Zast$pca Wojta Gminy - odpowiedzial, iz na chwil? obecna^

nie ma decyzji w tej sprawie.

Punkt 9. Dyskusja i wolne wnioski.

Soltys Kalinkowa - zwrocila si§ z zapytaniem czy be_dq. remontowane drogi po

zimie.

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - odpowiedzial, ze drogi b^dq, remontowane.

Punkt 10. Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodniczacy Rady o godz. 13:20 zamknaj

obrady V Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.

PRZLV/ODNiCZACY
RADYjgMINY

"omasz KowalSKi


