
P R O T O K O L

NrX/2011

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 2 listopada 2011 roku

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

uczeslniczylo 15 radnych na ogolnajiczb? 15 radnych.

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

2. Wujek Elzbieta - Wiceprzewodnicza^cy Rady Gminy, zam. Sieczka

3. Chrostowska Agata - zam. Jaksonek

4. Jasion Stanislaw - zam. Skotniki

5. Jozefowski Grzegor/ - zam. D^bowa Gora

6. Konecki Pawei - zam. Nicwierszyn

7. Makowski Jan - zam. Borowiec

8. Ogloza Jozcf - zam. Wolka Skotnicka

9. PiaJ:kowski Marck - zam. Siucice Kolonia

10. Przybyl Tomasz - zam. Marianow

11. Salamaga Anna - zam. Kotus/ow

12. S^dkowski Bogdan - zam. Cicchomin

13. Sipa Eugeniusz - zam. Aleksandrow

14. Szmigiel Dorota - zam. Slara

15. Slusarczyk Zbigniew - zam. Reczkow Nowy

Spoza grona radnych w obradach ud/ial wzi^li:

Pan Dionizy Glowacki - Wqjt Gminy

Pan Pawcl Mamrot - Zastgpca Wqjta Gminy

Pani Wioletta Zawadzka - Radca Prawny

Mieszkancy Gminy Aleksandrow

Pracownicy Urz^du Gminy w Aleksandrowie



Soltysi z tcrenu gminy wg. zalqc/onej listy obecnosci.

Posiedzeniu pr/ewodniczyl Pan Tomasz Kowalski - Przewodnicz^cy Rady Gminy.

Protokolowala Monika Wmdarska - pracownik Urzedu Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

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

X Sesji Rady Gminy w Aleksandrowic. Nast^pnie powital ws/ystkich

zgromadzonych.

Na podslawie listy obecnosci slwicrdzil, ze obrady s^ prawomocne.

Nast^pnie Pan Przewodniczq.cy przedstawil porzqxiek obrad - projekty uchwal byly

przckazane radnym w materialach na sesj$.

Proponowany porza l̂ek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj^cie protokolu / poprzedniej sesji.

3. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy w okresic mi^d/y sesjami.

4. Informacja o dzialalnosci placowek oswiatowych na terenie gminy

z uwzgle_dnieniem wynikow nauczania.

5. Informacja o zlozonych oswiadczcniach maja^tkowych.

6. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) udziclenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskimi przez Gmine_

Aleksandrow na realizacj^ zadari w /akresie biezq.cego utrzymania drog, Nr

X/55/2011

b) wyrazenia zgody na nabycie nicruchomosci w obr^bie wsi Siucice gmina

Aleksandrow, Nr X/56/2011



c) zmiany uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Aleksandrow na lata 2011 -2017 oraz prognozy dkigu, Nr X/57/2011

d) zmiany bud/etu Gminy Aleksandrow na 2011 rok. Nr X/58/2011

7. Interpelacjc radnyeh i odpowied/i.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakoriczenie obrad.

Porz^dek obrad uzupelniono o podj^cia uchwaty w sprawie:

— pozbawienia slalulu pomnika przyrody.

Przewodnicza^cy poddal pod glosowanic wh^czenic powyzszcgo punktu do porzqxlku

obrad, jako podpunklu ,,e" w punkcie 6. Rada Gminy jcdnoglosnie przyjc/fa punkt do

porza^dku obrad.

Punkt 2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

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

radni micli mozliwosc zapoznania si(^ z jego tresciq..

Wobec braku uvvag i zgloszeri ze strony radnyeh, Przewodnicza^ey poddal pod

glosowanie przyj^cie protokohi.

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

Punkt 3. Informacja z dziatalnoSci Wojta Gminy w okresie rni^dzy sesjami.

Pan Dionizy Glo\vacki — W6jt Gminy — poinformowal, zc w okresie od ostatnicj

sesji wydal 5 zarza^dzen, ktore stanowia.^aia^cznik do protokolu. Ponadto:

• 2 pazdzicrnika na terenie Gminy Aleksandrow odbyly si^ uroczystosci

zwiq.zane ze Swi^tem Podziemnego Panstwa Polskiego organizowane przez

Orl^ta Armii Krajowej oraz Urza^d Gminy w Alcksanclrowic. Podc/as

uroczystosci zostala odsloni^ta tablica pamia_tkowa poswigcona ppor.



Boleslawowi Odrowa^z-Szukiewiczowi ps. ,,Byslrzec" - dowodcy grupy

,,Cichociemnych".

W dniu 4 pazdziernika Urza^d Gminy i Osrodek Zdrowia w Aleksandrowie

staly SJQ centrum obchodow gininnego Dnia dla Zdrowia - kampanii

poswieconej profilaktyce chorob nowotworowych organizowanej przez Wqjla

Gminy Aleksandrow - Dionizcgo Glowackicgo i Panslwowcgo Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim - LUCJQ Wnuk. Podczas

tego dnia mieszkaricy gminy Aleksandrow mogli skorzystac z szeregu

bezplatnych badan.

10 pazdziernika Wojt Gminy podpisal umow^ ze Stowarzyszeniem Centrum

Wspierania Inicjatyw na prowadzcnie Srodowiskowego Domu Samopomocy

w Da^browce.

W dniu 13 pazdziernika 2011 roku w poszczegolnych szkolach na terenie

gminy Aleksandrow obchodzono Dzicn Edukacji Narodowej zwany Dniem

Nauczyciela. Przedstawiciel wladz samor/ajdowych gminy Aleksandrow -

Dionizy Glowacki - wojt gminy, Pawel Mamrol - zast^pca wojta, Tomasz

Kowalski - przewodnicza^cy Rady Gminy Aleksandrow oraz Jerzy Pietruszka -

kierownik GZOKSiT-u uczestniczyli w okolicznosciowych uroczystych

akademiach przygotowanych przez uczniow dla swoich nauczycicli,

19 pazdziernika Wojt Gminy podpisal w Urz^dzie Marszalkowskim umowe_ na

realizacj^ przydomowych oczyszczalni sciekow. Dofinansowanie wynosi 75%

kosztow kwaliilkowanych.

20 pazdziernika, przedstawiciele Urz^du Marszalkowskiego przeprowadzili

kontrol? pod ka^tem realizacji i stopnia zaawansowania prac budowlanych

boiska ,,Orlik".

W dniu 24 pazdziernika br. w Urz^dzie Gminy w Aleksandrowie odbyla si?

uroczystosc wr^czcnia medali ,,Za dlugoletnie pozycie malzenskie".

W dniach 25 - 26 pazdziernika w Urz^dzie Gminy odbylo si^ szkolcnic

organizowane przez Lodzki Osrodek doradztwa rolniczcgo zs. W

Bratoszewicach pn. Zasady otrzymywania doplat bezposrcdnich



a obowi^zek spelnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodnosci, ze

szczcgolnym nieuwzgle_dnieniem programow /walczania chorob zakaznych.

Wobec braku pytan Przewodniczacy przeszedl do naste_pnego punktu obrad.

Punkt 4. Informacja o dziatalnosci placowek oswiatowych na terenie gminy

z uwzglednieniem wynikow nauczania. Punkt przedslawil Pan Jerzy Pietruszka

- Kierownik GZOKSiT. W roku szkolnym 2010/2011 na terenie gminy

Aleksandrow nauczaly trzy szkoly podstawowe i jcdno gimnazjum. W tych

szkolach uczylo si? 452 uczniow, / lego w szkolach podstawowych 281 uczniow.

Obecnie dzieci z Taraski sa^ dowozone przcz BUS- a Strazackiego OSP

w Da^browie nad Czarna^ . Jest to /miana, poniewaz do tej pory dzieci z tej wsi

docieraly do szkoly na wlasna^ r?k?. W sprawie pomocy socjalnej dla uczniow,

wpiyn^lo 210 podan o slypendium, a zostam\e wyplacone w grudniu.

SzczegoJowa informacja o stanie realizacji zadari oswiatowych gminy

Aleksandrow w roku szkolnym 2010/2011 stanowi zafycznik do protokolu.

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

Punkt 5. Informacja o zlozonych oswiadczeniach majijtkowych.

W sprawie oswiadczen maja^tkowych radnych, glos zabral Przewodniczacy Rady

gminy Aleksandrow - Tomasz Kowalski. Korekty swoich oswiadczen musialo

dokonac 6 radnych. Po uzupelnieniu tychze korekl wszystkie oswiadczenia zostaly

zaakceptowane.

Odnosnie oswiadczen pracownikow Urz^du Gminy, glos zabral Pan Dionizy

Glowacki - Wojt Gminy. Oswiadczenia pracownikow zostaly zlozone

w ustawowym tcrminic tj. do 30 kwietnia 2011 roku. Po dokonaniu analizy

otrzymanych przez Urza^d Skarbowy oswiadczen, korekt i wyjasnien

nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Pisma Nac/elnika Urz^du Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim i Opocznie



slanowi^ zala^cznik do protokolu.

Punkt 6. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) udzielenia pomocy rzeczowej Powialowi Piotrkowskimi przez

Aleksandrow na realizacj^ zadari w /akresie bieza^cego utrzymania drog.

Punkt przedstawtt Pan Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy, przedmiotem tej

iichwaly jest m.in. zimowe utrzymanic drog w nadchodz^cym sczonie 2011/2012.

Powiat wspomaga nas m.in. poprzcz wykaszanie poboczy drog, swiadczenie

biezacych remontow przy uzyciu swojcgo sprzetu, wycinanic w 2012 roku odrostow

drzew i krzakow oraz utrzymana w czystosci pasa drogowego. Wspolpraca do tej

pory przebiega prawidlowo. Szczegoly ninicjszej uchwafy zostaly omowione na

roboczych spotkaniach z przedstawicielami Zar/a^du Drog Powiatowych, a wartosc

udzielanej pomocy rzeczowej nie przekroczy 40 tys. zl.

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

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

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

X/55/2011

(Uchwala stanowi zalq.cznik do protokolu).

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

b) wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci w obr^bie wsi Siucice gmina

Aleksandrow.

Punkt omowil Pan Pawel Mamrot — Zast^pca W6jta Gminy. Uchwaly nr 5 z 2011

r. Rada Gminy upowaznila Wojta Gminy do zakupu dzialki w Siucicach za kwotQ

mniejsza^ niz 15 tys. zl. Na dzien dzisiejszy wlasciciel podniosl cen^, ze wzgl^du na

jej atrakcyjne polozenie, na ponad 20 tys. zl. W drodze negocjacji wlasciciel zgodzil

si$ sprzedac jq. za kwot^ 20 tys. Dodatkowo zobowia^zal si? uprza^tna^c teren tej

dzialki, co jest dla nas bardzo korzystne.



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

radnych, Przewodnic/a^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchvval? podj^to jednoglosnic, przy 15 glosach ,,/a". Oznaczona zostala Nr

X/56/2011.

(Uchwala slanowi /alajcznik do protokolu).

Wobcc braku pytan Przewodnic/a^cy przeszedl do nastQpnego punktu obrad.

c) zmiany uchwaly w sprawie wiclolctniej prognozy fmansowcj Gminy

Alcksandrow na lata 2011 -2017 oraz prognozy dlugu.

Zmiany vv WPF przedstawil Pan Michat Boraniecki - Skarbnik Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma za zadanie bycia zgodna^ z uchwah\\o tez kazda, nawct najmniejsza zmiana w budzccie gminy

powoduje, iz musimy uaktualnic WPF. Objasnienia Skarbnika dola^czone do

materialow dla radnych, stanowia^ zala^cznik do protokolu.

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

radnych, Przewodniczq_cy Rady poddal pod glosowanie projekt uehwaiy.

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

X/57/2011.

(Uehwala stanowi zala^cznik do protokolu).

Wobec braku pytaii Przewodniczq.cy przeszedl do nast^pncgo punktu obrad.

d) zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Zmiany w budzecie przedstawil Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy.

Planujcmy zwi^kszyc dochody m.in. poprzez sprzedaz dzialck w Ostrowic. Dochody

zwie_kszamy o kwott^ 33 tys. zl. Kwota ta pochodzi z dotacji otrzymanej z Lodzkiego

Urz^du Wojewodzkiego na prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy

w Dabrowce i jest to dotacja na zadania zlecone. W zakresie wydatkow podkreslenia



wymaga zwi^kszenie kwoty na wydatki zwiajzane z oswiatq.. Koszty zwi^zane

z utrzymaniem szkol ciajlc rosm\ a subwcncja nicstety nie. W zwiqzku z tym

musimy dolozyc do oswiaty ponad pot miliona zlotych.

Przewodnicz^cy Rady odezytat projekt uchwaly. Wobec braku uwag i zgloszen ze

strony radnych, Przewodniczt\cy Rady poddat pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwale podj^to jednoglosnie, przy 15 giosach ,,za'\a zostala Nr

X/58/2011

(Uchwala stanowi zala^cznik do prolokolu).

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

c) pozbawienia statutu pomnika przyrody.

Punkt ten przedstawil Pan PaweJ Mamrot - Zast^pca W6jta Gminy. Zostala

odczytana opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska nt. projektu ww.

uchwaly. Opinia stanowi zala^cznik do protokolu.

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

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

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

X/59/2011

(Uchwala stanowi /ara^cznik do protokolu).

Wobec braku pytan Przewodniczq.cy przcszedl do nast^pnego punktu obrad.

Punkt 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Tomasz Przybyl zwrocil si? z zapytaniem ezy mozna ustawiac ,,zaslony

sniezne" na odcinkach drog Janikowice - Aleksandrow oraz Marianow -

Aleksandrow, poniewaz na tych odcinkach drog zimi\o jest utrudniony przejazd



przez nawiewy sniegu.

Odpowicdzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zastepca Wojta Gminy, z intbrmacji

jakie posiadamy, budzet Zarzadu Drog Powiatowych nie pozwala na zwi?kszenie

liczby ,,zaslon snieznycIV.

Radny Jan Makowski zwrocil si? z zapytaniem, jak przedstawia si? sytuacja

odnosnie udroznienia rowu w Dqbrowie nad CzarncV, z ktora^ zwracal si? juz

wczesniej podczas Sesji Rady Gminy.

Odpowicdzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zastepca Wojta Gminy, postaramy si?

w miar? naszych mozliwosci udroznic tenze strumyk. Niestety na dzien dzisiejszy nic

dysponujemy ludzmi, ktorzy mogliby lq_prac? wykonac.

Radny Jan Makowski zwrocil si? z zapytaniem, kicdy zostanie przcstawiona lampa

w Borowcu, poniewaz zglaszal ten problem juz duzo wczesniej, a na dzien dzisiejszy

sprawa nie zostala zalatwiona.

Odpowiedzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zastepca Wojta Gminy. Lampa zostanie

przestawiona w chwili, gdy bgdziemy zamawiali zwyzk?, poniewaz wezwanie jej do

jednej lampy jest dla nas zbyt kosztowne.

Radny Jan Makowski zwrocil si? z intcrpclacjci w sprawic przcjazdu przcd

Kosciolem w D^browie nad Czarn^. Wjazd na przykoseiclny parking utrudnia

gl?boki rowek, sluza^cy do odprowadzania wod opadowych. Wczesniej przykrywala

go krata, ktora ulatwiala przejazd samochodow, lecz zostala ona zdemontowana.

Odpowiedzi udzielil Pan Pawel Mamrot - Zastepca W6jta Gminy. Krata zostala

zdemontowana, poniewaz zostala uszkodzona i zagrazala bezpieczerislwu.

Chcielibysmy, aby Zarzq_d Drog Powiatowych pomogl nam naprawic ten wjazd.

Punkt 8. Dyskusja i wolne wnioski.

Radny Jan Makowski odczytai pismo Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Gminy



Aleksandrow ,,Jestesmy Razem" dotycz^ce publicznej zbiorki pieni^dzy,

przeprowadzanej na rzecz sierot z D^bowej Gory. Zcbrana kwota zostala

pr/e/nac/ona na /akup mieszkania w TBS w Piotrkowie Tryb. oraz na

kilkumiesi^czne oplacenie czynszu.

Wobec braku dals/ych pytah o god/inie 12. 08 Przewodniczacy zamknaj X

Rady Gminy Aleksandrow.

Na tyin prolokol zakohc/ono i podpisano.

/

Tomasz Kowalski


