
P R O T O K O L

NrXII/2011

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku

Sesja odbyla sie, w sali konferencyjnej Urze_du Gminy w Aleksandrowie, w ktorej

uczestniczylo 14 radnych na ogolna^ liczb? 15 radnych. Nieobecny Radny Jasion

Stanislaw. Lista obecnosci radnych stanowi zal^cznik do protokolu.

Spoza grona radnych w obradach udzial wzi^li:

Pan Dionizy Glowacki - Wqjt Gminy

Pan Pawet Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy

Pan Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy

Pan Zbigniew Molasy - kierownik Osrodka Zdrowia w Aleksandrowie

Pani Teresa Szmidt - stomatolog

Pan Zbigniew Staskiewicz Przewodnicza^cy Komisji ds. Przeciwdzialania

Alkoholizmowi

Mieszkancy Gminy Aleksandrow

Pracownicy Urz^du Gminy w Aleksandrowie



Softysi z terenu gminy wg. zala^czonej listy obecnosci.

Posiedzeniu przewodniczyl Pan Tomasz Kowalski - Przewodniczacy Rady Gminy.

Protokolowala Monika Wludarska - pracownik Urz^du Gminy.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczacy Rady - Tomasz Kowalski o godzinie 11.10 otworzyt obrady XII

Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Nast^pnie powital wszystkich

zgromadzonych.

Na podstawie listy obecnosci stwierdzil, ze obrady sâ  prawomocne.

(Lista obecnosci stanowi zala^cznik do protokohi).

Nastejmie Pan Przewodniczacy przedstawil porza^dek obrad - projekty uchwal byly

przekazane radnym w materialach na sesj?.

Proponowany porzqdek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.

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

4. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy z uwzgl^dnieniem realizacji zadari

inwestycyjnych w 2011 roku i zamierzen na 2012 rok.



5. Informacja o dzialalnosci Komisji ds. Przeciwdzialania Alkoholizmowi.

6. Informacja o dzialalnosci sluzby zdrowia na terenie gminy.

7. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Gminy i jej wewnetrznych organow za

2011 rok.

8. Podje_cie uchwal w sprawach:

a) wyboru czlonka Rady Spolecznej w Powiatowym Zespole Opieki

Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim,

b) planu pracy Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych Rady Gminy Aleksandrow na 2012 rok,

c) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrow na 2012

rok,

d) planu pracy Komisji Budzetowo Samorza^dowej Rady Gminy

Aleksandrow na 2012 rok,

e) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrow na 2012 rok,

f) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow

Alkoholowych Gminy Aleksandrow na 2012 rok,

g) uchylajajca uchwal? w sprawie ustalenia odplatnosci za lokale

uzytkowe zwia^zane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz

garazy i lokali gospodarczych stanowia^cych mienie komunalne gminy,

h) wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Aleksandrow na lata 2012 -

2020 oraz prognozy dlugu,



i) uchwalenia budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2012.

9. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zakonczenie obrad.

Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy wniosl o zmian? porza^dku obrad o dwa

punkty podj^cia uchwal w sprawach:

- wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Aleksandrow na lata 2012-2017

oraz prognozy dlugu,

- zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Przewodnicza^cy zarza^dzil glosowanie ws. uzupemienia porza^dku obrad

o wnioskowane przez Skarbnika punkty. Radni jednoglosnie przyjeji punkty do

porzqxiku obrad.

Punkt 2. Przyjf cie protokolu z poprzedniej sesji.

Przewodnicz^cy Rady poinformowal, ze protokol byl do wglajiu

w sekretariacie, radni mieli mozliwosc zapoznania si? z jego tresciq,.

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

glosowanie przyj^cie protokotu.

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



Punkt 3. Informacja z dziatalnosci Wojta Gminy w okresie miedzy sesjami.

W okresie miedzy sesjami Wojt wydal 2 zarza^dzenia:

ws. zmian w budzecie na 2011 rok,

ws. spisu z natury w 201 roku.

W okresie miedzy sesjami Wojt bral udzial w:

- 02.12. spotkaniu zorganizowanym przez LGD Dolina Pilicy poswieconemu

lokalnym strategia rozwoju,

- 16.12. Turniej Tenisa Stotowego, szkol podstawowych i gimnazjum,

- 17.12. Wigilia gminna w Skotnikach,,

18.12. turniej o Puchar Wojta doroslych w Tenisie Stolowym.

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

Punkt 4. Informacja z dziatalnosci Wojta Gminy z uwzgl^dnieniem

realizacji zadan inwestycyjnych w 2011 roku i zamierzen na 2012 rok.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2011 przez Gmin£

Aleksandrow.

1. Renowacja scian wewn^trznych budynku Urz^du Gminy w Aleksandrowie -

7 995,00 zi

2. Remont (rnodernizacja) drogi dojazdowej do gruntow rolnych we wsiach

Kotuszow - Borowiec - 519 062,06 zl.

3. Utwardzenie placu wraz z zakupem wyposazenia dla swietlicy srodowiskowej

w Jaksonku - 50 049,40 zt.



4. Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na swietlice, wiejskq. - 743 534,84

zl.

5. Remont drogi gminnej w miejscowosci Borowiec - 83 836,98 zl

6. Remont drogi gminnej w miejscowosci Kalinkow - 89 999,07 zl.

7. Remont chodnika i schodow przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie -

13 720,00 zl.

8. Budowa zespolu boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012" w Dajbrowie

nad Czarna^- 1 218 615,14 zl.

9. Zakup wyposazenia do samochodu ratowniczo - gasniczego - plug sniezny -

20 000,00 zl

10. Remont Osrodka Zdrowia w Aleksandrowie - 34 071,00 zl

11. Modernizacja Oswietlenia w miejscowosciach Skotniki (Mosty), Sieczka,

DeJ>owa Gora - 25 000,00 zl.

12. Przebudowa drogi powiatowej 3118E Prymusowa Wola - Paradyz -

Skorkowice - Reczkow w miejscowosci Siucice — 12 000,00 zl.

13. Modernizacja Osrodka Zdrowia w Dq.browie nad Czarnq.- 11 291,46 zl.

14. Wykonanie odnowienia malowania scian i sklepien kosciola paraflalnego w

Da^browie nad Czarna^- 30 000,00 zl.

REZEM: 2 859174,95 zl.

Wykonano nast^puj^ce dokumentacje projektowe:



1. Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntow rolnych we wsi Taraska

- 4 920,00 zl.

2. Modernizacja (remont) drogi Ostrow- 15 580,00 zl.

3. Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy w Aleksandrowie - 45 000,00

zl.

4. Modernizacja drogi gminnej Aleksandrow (Stefanowka) - 3 075,00 zl.

5. Modernizacja drogi gminnej Daj^rowka (La^czki) - mapa do celow

projektowych 6 600,00 zl.

6. Przebudowa straznicy OSP w miejscowosci Siucice z przeznaczeniem na

swietlic^ wiejska^— mapa do celow projektowych - 2 200,00 zl

RAZEM: 77 375,00 zl.

Punkt 5. Informacja o dzialalnosci Komisji ds. Przeciwdzialania

Alkoholizmowi. Punkt przedstawil Zbigniew Staskiewicz - Przewodnicz^cy

Komisji ds. Przeciwdzialania Alkoholizmowi. Informacja stanowi zalajcznik

do protokolu.

Punkt 6. Informacja o dzialalnosci sluzby zdrowia na terenie gminy.

Informacja przedstawil Zbigniew Molasy - Kierownik Osrodka Zdrowia

w Aleksandrowie. Na terenie gminy funkcjonujq. 2 osrodki w Aleksandrowie

i D^Jbrowie nad Czarna^. Pacjentow ze Skotnik przejal osrodek zdrowia

w Aleksandrowie, a czejsc pacjentow przepisala si^ do Skorkowic. Obecnie

trwaja^prace remontowe w Osrodku Zdrowia w Aleksandrowie.

Pawel Mamrot — Zast^pca Wojta Gminy, poinformowal zebranych, iz

w sprawie gabinetu stomatologicznego w Aleksandrowie w dniu 20 grudnia br



zostalo wystosowane pismo do Dyrektora Oddzialu Wojewodzkiego NFZ

w Lodzi, wyrazaja^ce poparcie dla dalszego funkcjonowania gabinetu

stomatologicznego w Aleksandrowie. Kopia pisma stanowi zal^cznik do

protokolu.

Punkt 7. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Gminy i jej wewn^trznych

organow za 2011 rok. Sprawozdanie przedstawil Tomasz Kowalski -

Przewodniczqcy Rady Gminy.

Szanowna Rado! Panowie Wojtowie! Szanowni Zebrani!

Dzisiejsza sesja jest ostatnia^ sesja^ w 2011 roku, na ktorej zajmiemy si§

jednq. z najwazniejszych spraw dla gminy jakq. jest jej budzet. Jednakze przed

przystapieniem do realizacji porz^dku obrad chcialbym przedstawic

Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Gminy Aleksandrow i jej organow

pomocniczych. Rada gminy dziala w oparciu o ustaw? o samorz^dzie gminnym,

statut gminy oraz plan pracy Rady Gminy. W okresie sprawozdawczym Rada

Gminy odbyla 8 posiedzeh w tym jedno zwolane w trybie nadzwyczajnym.

Podczas tego konczajcego si? juz roku podjejismy 47 uchwal. Komisje stale

Rady Gminy Aleksandrow odbyly 16 posiedzen, realizuj^cy podczas nich swoje

plany pracy.

Budzet gminy uchwalony w ubieglym roku pozwolil na realizacje_ szeregu

inwestycji, ktorych glownym celem bylo podniesienie jakosci zycia

mieszkancow naszej gminy.

Podsumowujajo Sprawozdanie z dzialalnosci Rady gminy Aleksandrow,

chcialbym podzielcowac Kolezankom i Koiegom Radnym za prace_ na sesjach

oraz za czynny udzial w komisjach stalych Rady Gminy oraz za to, iz

reprezentuja^ mieszkancow gminy, ktorzy podczas wyborow zlozyli w nas

ogromny kredyt zaufania.



Dzi^kuj? Wojtowi Gminy panu Dionizemu Glowackiemu oraz Zast^pcy

Wojta Panu Pawlowi Mamrotowi za wspolprace z Radq. Gminy, za realizacj?

podejmowanych przez rade_ uchwal, wnioskow i zadane inwestycyjnych.

Pragne_ serdecznie podzi^kowac pracownikom Urz?du Gminy oraz

jednostek organizacyjnych za wspolprac? i obslug? Rady Gminy. Dzi^kuj?

wszystkim soltysom za liczny i aktywny udzial w sesjach, za wspieranie nas

glosem doradczym oraz za przedstawianie problemow z jakim borykajq. si? na

co dzien mieszkancy naszej gminy.

Szanowna Rado! Szanowni Zebrani!

W zwia^zku z tym, iz ten bardzo pracowity rok dobiega korica w imieniu

swoim i pozostatych czlonkow Rady Gminy chcialbym zyczyc aby ten nowy

nadchodzaj:y 2012 rok , byl rokiem lepszym niz miniony, i aby wszystkie nasze

nadzieje, plany i marzenia si? spelnity.

Punkt 8. Podj^cie uchwal w sprawach:

a) wyboru czlonka Rady Spolecznej w Powiatowym Zespole Opieki

Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Dionizy Glowacki - Wojt Gminy, zaproponowal na to stanowisko kandydatur^

Pawla Mamrota - Zast^pcy Wojta Gminy.

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

radnych, Przewodnicz^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwary.

Uchwal? podj^to jednogtosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

XII/67/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).



b) planu pracy Komisji Kultury, Oswiaty, Opieki Spolecznej i Spraw

Socjalnych Rady Gminy Aleksandrow na 2012 rok.

Marek Piqtkowski - Przewodniczacy Komisji odczytal projekt planu pracy,

ktory stanowi zal^cznik do protokolu.

Przewodniczacy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony

radnych, Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal? podjeto jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

XII/68/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

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

c) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrow na 2012 rok.

Bogdan S^dkowski — Przewodniczacy Komisji odczytal projekt planu pracy,

ktory stanowi zal^cznik do protokolu.

Przewodniczacy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony

radnych, Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Uchwal? podjeto jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

XII/69/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

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

d) planu pracy Komisji Budzetowo Samorz^dowej Rady Gminy

Aleksandrow na 2012 rok.



Agata Bernaciak - Przewodnicz^ca Komisji, odczytala projekt planu pracy,

ktory stanowi zal^cznik do protokolu.

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

radnych, Przewodniczajcy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwafy.

Uchwal? podjeto jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

XII/70/2011

(Uchwala stanowi zalajcznik do protokolu).

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

d) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrow na 2012 rok.

Tomasz Kowalski - Przewodnicz^cy Rady Gminy, odczytal projekt planu

pracy Rady gminy Aleksandrow, ktory stanowi zata^cznik do protokolu.

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

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

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

XII/71/2011

(Uchwala stanowi zalajcznik do protokolu).

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

e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiq.zywania Problemow

Alkoholowych Gminy Aleksandrow na 2012 rok.

Punkt przedstawil Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy. Przyjmowany

program jest programem analogicznym do lat ubieglych i opiera si$ na ustawie

o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Z danych



uzyskanych Z GOPS w Aleksandrowie wynika, ze w 2011 roku pomoca^

spoleczna^ o charakterze materialnym objej;o 20 rodzin, w ktorych wystapity

problemy alkoholowe, co stanowi 7% wszystkich podopiecznych naszego

GOPS-u.

Przewodniczijcy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze strony

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

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

XII/72/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

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

g)uchylaja^ca uchwaly w sprawie ustalenia odplatnosci za lokale uzytkowe

zwia^zane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz garazy i lokali

gospodarczych stanowiajcych mienie komunalne gminy.

Punkt przedstawila Halina Pasikowska - Kierownika Referatu. Obecna

uchwala uchyla uchwaly Nr XXI/13 8/2000 z dnia 18 grudnia 2000 roku.

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

radnych, Przewodniczajcy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaty.

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

XII/73/2011

(Uchwala stanowi zalq.cznik do protokolu).

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

h)wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Aleksandrow na lata 2012 -

2017 oraz prognozy dlugu.



Omowienia projektu uchwaly dokonal Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy.

Przyjejy okres sporzqxizenia prognozy wynika z okresu na jaki gmina planuje

zaciajmaj5 zobowi^zania. Jest to uchwala, ktora musi ,,wspolgrac" z budzetem

naszej gminy.

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt. Wobec braku uwag i zgloszen ze

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

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

XII/74/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

Wobec braku pytan Przewodniczaj^y przeszedl do nast^pnego punktu obrad.

i) Zmiany budzetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok.

Omowienia projektu uchwaly dokonal Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy.

Najwazniejsza^ zmianajest zmiana w dochodach budzetu gminy na 2011 rok. Po

zmianach dochody wynosza^ 13.444.334,61 zl. W kwestii wydatkow budzetu na

2011 rok, wydatki wynosza^ 14.364.334,61.

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

strony radnych, Przewodnicz^cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

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

XII/75/2011

(Uchwala stanowi zal^cznik do protokolu).

Wobec braku pytan Przewodniczajcy przeszedl do nastejmego punktu obrad.



j) Wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Aleksandrow na lata 2012 -

2020 oraz prognozy dtugu.

Przedstawienia punktu dokonal Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy. Przyjejy

okres sporza^dzenia prognozy wynika z okresu na jaki gmina planuje zaci^gnqc

zobowiazania. Gmina w tym okresie planuje inwestycje, ktore wymagaj^

finansowania w postaci kredytow dhigoterminowych.

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

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

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

XII/76/2011

(Uchwafe stanowi zal^cznik do protokohi).

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

k) uchwalenia budzetu Gminy Aleksandrow na rok 2012.

Punkt ten przedstawil Michal Boraniecki - Skarbnik Gminy.

Dochodv budzetu gminy na rok 2012 ustala sie w wvsokosci 12.335.816.00 zl w

tym:

- dochody biezace 11.609.832,00 zl,

- dochody maj^tkowe 725.984,00 zl

Wydatki budzetu na rok 2012 w lacznej wvsokosci 17.720.139,00 zl w tym:

- wydatki biezace 10.622.848,00zt,

- wydatki maj^tkowe 7.097.291,00 zl.



Dionizy Glowacki - Wojt Gminy, zwrocil uwag? na fakt, iz w przyszlym roku

na terenie gminy b?dzie miala miejsce najwi?ksza inwestycja w historii gminy,

jakq. jest budowa przydomowych oczyszczalni sciekow.

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

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

Uchwal? podj?to jednoglosnie, przy 14 glosach ,,za". Oznaczona zostala Nr

XII/77/2011

(Uchwala stanowi zat^cznik do protokoha)

Wobec braku pytan Przewodnicz^cy przeszedl do nastejmego punktu obrad.

Punkt 9. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

Radny Tomasz Przybyl zwrocil si? z apelem, aby zbytnio nie oszcz^dzac na

budowie POS w celu ich dobrego wykonania.

Radny Jan Makowski zwrocil si? z zapytaniem czy gmina pobiera oplaty za

reklamy umieszczane na naszych obiektach?

Pawel Mamrot - Zast^pca Wojta Gminy, odpowiedzial, ze gmina pobiera

oplaty od umieszczanych reklam.

Punkt 10. Dyskusja i wolne wnioski.

Wobec wyczerpania porza^dku obrad Przewodnicz^cy Rady o godz. 13.25 zamknaj

obrady XII Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.

PRZEWODNICZAQY_
MINY,^
f^ ^^^

omasz Kowalski


