
P R O T O K O L

NrXI/2011

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku

Sesja odbyla si? w sali konferencyjnej Urz^du Gminy w Aleksandrowie, w ktorej

uczestniczyto 15 radnych na ogolnq. liczb? 15 radnych. Lista obecnosci radnych

stanowi zalajczmk do protokolu.

Spoza grona radnych w obradach udzial

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy

Pan Pawet Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy

Mieszkaricy Gminy Aleksandrow

Pracownicy Urz^du Gminy w Aleksandrowie

Soltysi z terenu gminy wg. zalaczonej listy obecnosci.

Posiedzeniu przewodniczyl Pan Tomasz Kowalski - Przewodniczq.cy Rady Gminy.

Protokolowala Monika Wludarska - pracownik Urz^du Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczqcy Rady - Tomasz Kowalski o godzinie 11.05 otworzyl obrady

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

zgromadzonych.

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

(Lista obecnosci stanowi zalq.cznik do protokolu).



Nast^pnie Pan Przewodnicz^cy przedstawil porzc\dek obrad - projekty uchwal byly

przekazane radnym w materialach na

Proponowany porz^dek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyje^cie protokolu / poprzedniej sesji.

3. Informacja z dzialalnosci Wqjta Gminy w okrcsic ini^dzy sesjami.

4. Podj^cic uchwal w sprawach:

a) uchwalcnia programu wspolpracy Gminy Aleksandrow z organizacjami

pozarza^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 List. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o d/ialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok,

b) wysokosci roczncj stawki podatku od srodkow transportowych,

c) wysokosci stawek podatku od nieruchomosci,

d) obnizenia sredniej ceny skupu zyta,

e) wzorow formular/y informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci,

f) zmiany uchwaly w sprawie wieloletniej progno/y tlnansowej Gminy

Aleksandrow na lata 2011 - 2017 oraz prognozy dlugu,

g) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

5. Interpelacje radnych i odpowicdzi.

6. Dyskusja i wolne wnioski.

7. Zakonczenic obrad.

Punkt 2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

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

radni miel i mozliwosc zapoznania si? z jego tresciq,.

Wobcc braku uwag i zgloszeri ze strony radnych, Pr/ewodnic/a^cy poddal pod



glosowanie przyj^cie protokohi.

ProtokoJ / XI scsji Rady ( jminy zostal przyjetyjednoglosnie, przy 15 glosach ,,za".

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

Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy - poinformowal, zc w okresie od ostatnicj

scsji vvydal 6 zar/q.dzen, ktore stanowiq. zalq.cznik do protokolu. Ponadto:

• W dn iu 1 1 listopada 2011 roku w Kosciele parafialnym w D^browce odbyJy si$

gminne uroczystosci upami^tniajqce 93. roc/nice Od/yskania przcz Polsk^

Nicpodlegtosci. Obehody rozpocz^la msza swieta w intencji Ojczyzny, w

ktorej uczestniczyli przedstawiciele wladz samorzajdowych gminy

Aleksandrow, dyrektor/y oraz nauczyciele szko^y podslawowej w

Aleksandrowie, slrazacy oraz mieszkancy gminy Aleksandrow. Po uroczystej

mszy sw. zebrani obcjrzeli pi?knq. aranzacj^ slowno - muzyczna^ o tcmatyce

patriotycznej w wykonaniu uczniow zc Szkoly Podstawowej w Aleksandrowie

oraz gminnego zespolu ludowego ,,Kapeli spod Diablej Gory".

• W dniu 1 1 listopada 2011 roku w D^browie nad Czarnq_ zostal rozegrany III

,,Turniej Niepodleglosci" w pike siatkowej chlopcow o Puchar Wojta Gminy

Aleksandrow. Organizatorem turnicju byl Ludowy Klub Sportowy ,,B^ysk"

Aleksandrow oraz Urzc\ Gminy w Aleksandrowie.

• W dn iu 15 listopada 2011 roku, odbylo si$ w Urzedzie Gminy

w Aleksandrowie szkolenie z zakresu be/piec/enstwa i h igieny pracy

w rolnictwie. Organizatorami byli KRUS oddzial w Piotrkowic Trybunalskim

oraz Urzqxi Gminy w Aleksandrowie.

• 7 listopada 2011 roku w swietlicy vviejskiej w Niewierszynie odbyio si^

uroczyste zakonczenie prqjektu. Jego uczestniczki otrzymaly certyllkaty

ukoriczcnia kursu ,,Kuchar/ matej gastronomi z clementami cateringu". Na

ostatnim kursowym spotkaniu Panic zaprezcntowaty nabytc umicj^tnosci.

• Micszkaney Gminy Aleksandrow w sobole_ 26 listopada, vv/ i^ l i ud/ ia l

w spolkaniu poswi^conym promocji gminy pola^czonym z zabawa^



Andr/ejkowq, ktora odbyla sie. w sail Ochotniczej Strazy Pozarnej

w Nicwierszynie.

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

Punkt 4. Podj^cie uchwal w sprawach:

a} uchwalenia programu wsporpracy Gminy Alcksandrow / organizacjami

pozarzajdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.

Omowienia projcktu uchwaly dokonal Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta

Gminy. Szanowni Paiistwo ustavva o dzialalnosci pozytku publicznego i jcj artykul

5a, naklada na rad$ obowia^zek uchwalenia programu wspolpracy z organizacjami,

o ktorych mowa w ustawie. Uchwaly wraz z zala^cznikiem, ktory stanowi plan

wspolpracy gminy z organizacjami pozarz^dowymi radni otrzymali w materialach na

sesj£. Ponadto projekt tego programu byl zamieszczony na naszym BIP-ic w cclu

konsultacji i wydania opinii przez zainteresowane podmioty. Nie wplynejy zadne

uwagi ani propozycje dotyczace tegoz programu wspolpracy.

Przewodnicz^cy Rady odczytat projekt. Wobcc braku uwag i zgloszeh ze strony

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

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

XI/60/2011

(Uchwata stanowi zalacznik do protokolu).

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

b) wysokosci rocznej stawki podatku od srodkow transportowych.

Przedstawienia punktu dokonai Pan Michal Boraniecki Skarbnik Gminy.

Minister finansow oglosil nowe stawki tego podatku, ktore b^da^ obowia^zywal w roku

2012, poniewaz nasze stawki byiy okreslone uchwaly z 2009 roku i byly ponizej

stawck m i n i m a l n y c h okreslonych w obwies/czeniu, zobowiq.zani jestesmy do tego



ahy dostosowac te stawki do obwieszczenia minis t ra . W zwii\zku z tym podnosimy

stawki podatku do min imum przyjetego przez ministra.

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

radnych, Przewodnicz<\cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

UchwalC; podje_to jcdnoglosnic, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona /ostala Nr

XI/61/2011

(Uchwala stanovvi zalq.cznik do protokolu).

Wobec braku pytari Przewodnicza^cy przeszedl do nastc_pnego punktu obrad.

c) wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

Punkt ten przedstawit Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy. Uchwala ta nie

wnosi zadnych zmian zwi^zanych z podniesieniem stawki podatku. Zmiana polega na

zmianie tresci punktu d w paragrafie I , klory dotyczy swiadczeh zdrowotnych.

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'\a zoslala Nr

X1/62/2011

(Uchwala stanowi zalacznik do protokolu}.

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

d) obnizenia sredniej ceny skupu zyta.

Punk t ten przedstawil Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy.

Podczas podejmowania stawek podatku rolnego umowilismy si^, iz wyznacznikiem

stawki b^dq ceny podawane przez prezesa GUS. W praktyce okazalo si^, iz prezes

GUS podniosl te stawki do kvvoty, ktora jest dla nas zbyl wysoka, a my bysmy

musiel i podniesc podatek o 100%. W zwia^zku z tym Wqjt Gminy zaproponowal



obnizenie tej stawki z kwoty 74 zl do kwoty 50 zl.

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

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

podjc.to jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr XI/63/2011

(Uchwala stanowi zah\cznik do protokolu).

Wobec braku pytah Przewodniczaey przeszedl do nast^pnego punktu obrad.

e) wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci.

Punkt ten przedstawil Pan Michal Boraniecki Skarbnik Gminy. Zmiana

formularzy zwia^ana jest ze zmian^ brzmienia poprzedniej uchwaly, o ktorcj

mowilismy w punkcie c, porza^dku obrad.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaiy.

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

glosowanie projekt uchwaly.

UchwalQ podJQto jednoglosnie, przy 15 glosach ,,za". Oznaczona zoslala Nr

X1/64/20II

(Uchwala stanowi zah\cznik do protokolu)

f) zmiany uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Afeksandrow

na lata 2011 - 2017 oraz prognozy dlugu.

Punki ten przedstawil Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy. Zmiana WPF

wynika z cia^glych zmian jakic zachodzc\ budzecie gminy czyli jest w pewnym

scnsie odbicicm budzctu. Ma ona znaczenie bard/icj formalne ni/ merytoryc/ne.

Podsumowujctc uchwala budzetowa i WPF muszq bye ze sobq_ spojne.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly.

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

glosowanie projekt uchwaly.

Uchwate. podj^to, przy 15 gfosach ,,za". Oznaczona zostahi Nr XI/65/2011



(Uchwala stanowi zafycznik do protokolu)

g) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Punkt ten przedstawil Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy. Zmiany dotycza^

wydatkow, tak aby jak najlcpicj wykorzystac srodki budzetowe do realizacji zadan do

korica lego roku.

Przewodnicz^cy Rady odczytal projekl uchwaJy.

Wobcc braku uwag i /gloszen ze strony radnych, Przewodniczajcy Rady poddal pod

glosowanic projekl uchwaly.

Uchwal? podje_lo, przy ! 5 giosach ,,za". Oznaczona zostala Nr XI/66/2011

(Uchwala stanowi /ah^c/nik do protokolu)

Punkt 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Jan Makowski, /wrocil sie^ / interpelacja^ vv sprawie zamiontowania wiaty

przystankowej w miejscowosci Borowiec (Por^ba).

Na pytanie odpowiedzi udzieli! Pan Dionizy Glowacki - Wojt Gminy. Nie wiem

kiedy zoslanie zamointowany ten przystanek.

Radny Jan Makowski, zwrocil si^ z interpelacja^ w sprawie publikowania

protokoiow z scsji na BIP.

Na pytanie odpowiedzi udziel i l Pan Pawel Mamrot -- Zast^pca Wojta Gminy.

Protokoly zostanq uzupelnione.

Wobcc braku dalszych pytari Przewodniczajcy przeszcdl do naslepnego punktu obrad.

Punkt 6. Dyskusja i wolne wnioski.

Wojt Gminy zaprosit zebranych na spotkanie oplatkowe, ktorc odbt^dzie si? 17

grudnia w sali OSP w Skotnikach.

Punkt 7. Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porza^dku obrad Przewodnicz^ey Rady o godz. 11.43 zamkn^l



obrady XI Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.

Tomasz Kowalski *x


