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Szanowni Państwo, 
 

 

 

przekazuję Państwu „Raport o stanie Gminy Aleksandrów  w 2019 roku”, 

który jest próbą przedstawienia obrazu naszej społeczności tylko  

w niektórych  sferach działalności. 

 

Składam serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania tego dokumentu. 

 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w raporcie posłużą Mieszkańcom 

Gminy Aleksandrów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu 

na temat przyszłości naszej gminy. 

 

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców 

Gminy Aleksandrów do zapoznania się z tym dokumentem. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Paweł Mamrot 

Wójt Gminy Aleksandrów 
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Aleksandrów, dnia 29 maja 2019 r.  

 

 

 

RAPORT O STANIE  

GMINY ALEKSANDRÓW W ROKU 2019 

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Aleksandrów                   

w roku 2019.  

 

 

I. Polityki, programy i strategie 

 

 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2015 - 2022 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów na lata 

2016-2022 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022 

 Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019  

z uwzględnieniem lat 2020-2023 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Aleksandrów na 2019 rok 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Aleksandrów na lata 2018-2022  

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2019 roku. 
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II. Finanse gminy 

  II.1. Wykonanie budżetu 2019 roku. 

Planowane Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. ustalono w wysokości 

24.478.270,41 zł w tym dochody bieżące w kwocie 20.836.224,89 zł oraz dochody 

majątkowe w kwocie 3.642.045,52 zł  

Wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. ustalono w wysokości 23.580.725,07 

zł w tym wydatki bieżące w kwocie 20.359.925,07 zł oraz wydatki majątkowe 3.220.800,00 

zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu  

w kwocie 897.545,34 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 1.438.516,42 zł i rozchody 

budżetu na łączną kwotę 2.336.061,76 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 

II.2. Realizacja dochodów Gminy Aleksandrów w 2019 roku.  

Dochody bieżące. 

Planowane dochody bieżące 20.836.224,89 zł wykonano w kwocie 20.834.760,26 zł co 

stanowiło 99,99 % założonego planu.  

Dochody majątkowe. 

Planowane dochody majątkowe 3.642.045,52 zł wykonano w kwocie 3.350.099,52 zł co 

stanowiło 91,88 % planu.  

 

 Ogółem dochody budżetu 24.478.270,41 zł wykonano w kwocie 24.184.859,78 zł, co 

stanowiło 98,80 % planu. 
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II. 3. Realizacja wydatków Gminy Aleksandrów w 2019 roku. 

Wydatki bieżące 

Planowane wydatki bieżące 20.359.925,07 zł wykonano w kwocie 19.334.265,54 zł co 

stanowiło 95 % założonego planu.  

Planowane wydatki majątkowe 3.220.800,00 zł wykonano w kwocie 2.937.227,83 zł co 

stanowiło 91 % założonego planu.  

Ogółem wydatki planowane w kwocie 23.580.725,07 zł wykonano w kwocie 22.271.493,37 

zł co stanowiło 94 % założonego planu. W ramach wydatków ogółem wydatki majątkowe 

stanowiły 13 %. 

Dochody bieżące wykonano w kwocie 20.834.760,26 zł, natomiast wydatki bieżące 

wykonano w kwocie 19.334.265,54 zł co pokazuje, że gmina uzyskała nadwyżkę operacyjną 

w kwocie 1.500.494,72 zł.  

W związku z tym należy stwierdzić, że gmina wypełniła wymóg z art. 242 ustawy  

o finansach publicznych.  

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu ogółem: 

 

 

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Aleksandrów w 2019 roku 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Aleksandrów w 2019 roku 

 

8 

 

 

 

III.  Mieszkańcy gminy 

 
W okresie od początku do końca 2019 roku  liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się              

o 20 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 4402 osoby, w tym 2209 kobiet                

i 2193 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

-  liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 323 osoby, a liczba 

mężczyzn – 389 osób,  

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła 1208 osób, a liczba mężczyzn             

w wieku produkcyjnym (16-65 lat) wynosiła 1484 osoby,  

- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 678 osób, a liczba mężczyzn 320 osób.  

Podsumowując powyższe, największą grupę mieszkańców w gminie stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym – 2692 osoby (61%), mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym to 998 osób (23%), 

natomiast najmniejszą grupę stanowią dzieci do 15 lat - 712 osób, co stanowi tylko 16% ogółu 

mieszkańców gminy. 

W ciągu 2019 roku wymeldowało się z tereny naszej gminy do innych gmin 37 osób,          

z czego 15 kobiet i 22 mężczyzn, 17 osób wymeldowało się do miast, a 20 osób do gmin 

wiejskich. Średnia wieku osób wymeldowanych wynosiła 30 lat, były to głównie młode 

małżeństwa z dziećmi, matki z dziećmi oraz osoby, które zawarły związki małżeńskie. 

W 2019 roku przybyło spoza terenu gminy 39 mieszkańców, w tym 19 mężczyzn i 20 kobiet.  

Spośród przybyłych mieszkańców 9 pochodziło z gmin wiejskich, 30 z miast. W większości          

są to właściciele nowo wybudowanych bądź zakupionych budynków mieszkalnych, część z nich 

powróciła w rodzinne strony przechodząc na emeryturę. 

W roku 2019 zaobserwowaliśmy mniejszy ruch migracyjny ludności w stosunku do roku 

poprzedniego, kiedy to z terenu gminy wymeldowało się 50 osób, a przybyły spoza gminy           

62 osoby. Na terenie gminy w 2019 roku mieliśmy 30 przemeldowań, które wiązały się głównie                     

z zamieszkaniem w nowo wybudowanych domach. 

W 2019 roku urodziło się w gminie 44 dzieci, w tym 22 dziewczynki  i 22 chłopców, 

porównując do roku 2018, kiedy to urodziło się 54 dzieci, liczba urodzeń zmniejszyła się o 10. Zmarły 

64 osoby, w tym 30 kobiet i 34 mężczyzn, gdzie w roku  2018 liczba zgonów wynosiła 54, a zatem 

wzrosła ona w stosunku do roku poprzedniego o 10. W roku 2019 przyrost naturalny dla gminy był 

ujemny  i wyniósł (-20), gdzie porównując do roku 2018 był równy zeru  Nie odnotowano w 2019 

roku  zgonu  niemowląt. Średnia wieku dla osób zmarłych  w 2019 roku wyniosła 74 lata, natomiast  

w roku 2018 było to 47 lat.     
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IV.  Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy Aleksandrów usługi medyczne świadczone są przez Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej SUL-MED w trzech miejscowościach: Aleksandrowie, Skotnikach 

i Dąbrowie nad Czarną. Jest to duże udogodnienie dla mieszkańców, którzy mogą korzystać                

z opieki lekarskiej w stosunkowo niewielkiej odległości od swojego miejsca zamieszkania.   

Na terenie gminy funkcjonowały dwa 

punkty apteczne – w Aleksandrowie  i  w 

Dąbrowie nad Czarną. Ważną rolę, od kilku 

już lat,  

w zakresie podnoszenia stanu opieki 

zdrowotnej w gminie odgrywa Środowiskowy 

Dom Samopomocy  w Dąbrówce.  

Urząd Gminy w Aleksandrowie angażuje się w organizacje wielu akcji o charakterze 

profilaktycznym, które są skierowane do mieszkańców.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 12 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w tym 2 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia   

w miejscu sprzedaży.  

Z tzw. „funduszu korkowego” (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały m. in. następujące wydatki: 

- dla szkół podstawowych zakupiono program artystyczny o tematyce uzależnień                       

i przemocy w rodzinie w kwocie 1 620, 00 zł.  

- dla dzieci – przedszkolaków zakupiono art. przemysłowe oraz spożywcze dla 

przeprowadzenia zajęć - warsztatów profilaktycznych celem spędzania wolnego czasu                      

w kwocie 609, 24 zł.  

- dla uczniów szkół podstawowych zakupiono warsztaty profilaktyczne z zakresu 

zapobiegania narkomani oraz z zakresu używek na kwotę 1 400, 00 zł.  

- udzielono wsparcia finansowego dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem tj. 

Akcja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w kwocie – 500,00 zł.  

- na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocą                  

w rodzinie wydatkowano środki finansowe w kwocie  5.040, 00 zł.  

- na udzielenie pomocy psychologicznej dla uczniów szkół podstawowych wydatkowano 

kwotę 1.506, 00 zł.  
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V. Pomoc społeczna 

 

   Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa, została powołana po to, 

by osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez własne zaangażowanie 

i współpracę z jednostkami do tego powołanymi, zmierzały w kierunku poprawy własnego 

życia i integracji ze społeczeństwem.  

Świadczeniobiorcy pomocy społecznej są zobowiązani do współpracy                                   

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana w ramach świadczeń                        

z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób z niej 

korzystających. Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system 

zasiłków pieniężnych, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna. Osoba 

znajdująca się w sytuacji trudnej, który spotka się z pracownikiem socjalnym otrzymuje 

odpowiednią informację dotyczącą możliwości skorzystania z pomocy, jej form i warunków 

na jakich będzie mógł tę pomoc otrzymać. Pomoc społeczna zakłada współdziałanie osoby 

z pracownikiem socjalnym. Brak współudziału i aktywności w rozwiązywaniu swoich 

problemów życiowych może stanowić podstawę do wstrzymania lub odmowy udzielenia 

pomocy. W rodzinie chcącej skorzystać z pomocy społecznej, poza spełnieniem kryterium 

dochodowego musi wystąpić co najmniej jeden z następujących powodów: sieroctwo, 

bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc  

w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska 

żywiołowa lub ekologiczna.  

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek realizuje swoje zdania 

jest: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. 

zm.), która określa zadania i formy świadczeń i zasady ich przyznawania. Innymi aktami 

prawnymi nakładającymi realizację zadań na Ośrodek są:  

1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

2) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  
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3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych,  

4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,  

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

7) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie realizacji 

Rządowego Programu Dobry Start.  

Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny – mieszkańców 

gminy Aleksandrów. Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku  

w formie decyzji administracyjnej.  

W sprawach świadczeń pomocy społecznej w 2019 r. wydano 607 decyzji 

administracyjnych. Każda wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym 

przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu osoby. 

Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania 

decyzji. W sytuacjach, w których zostanie stwierdzone marnotrawienie środków finansowych 

lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, świadczenia pomocowe są 

realizowane w formie niepieniężnej. 

1.  REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ. 

W 2019 roku pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

objęto 158 rodziny. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj. m.in. 

z wypłacanych świadczeń, z pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, załatwiania spraw                   

w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, 

emerytur, kierowania do DPS, usług opiekuńczych. Ponadto pracownicy Ośrodka 

przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków, wydawali opinie  

i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, policji, sądów i innych uprawnionych 

instytucji. 

Wśród klientów Ośrodka dominują osoby mające trudności z funkcjonowaniem 

społecznym, u których występują problemy rodzinne, zdrowotne i prawne. Wiele rodzin  

szuka w Ośrodku informacji na temat możliwości skorzystania ze swoich uprawnień, 

możliwości formalnych rozwiązań swoich problemów. W 2019 roku na pomocą pieniężną  

w postaci wypłaty zasiłków objęto odpowiednio:  
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- zasiłki stałe 32 osób (325 świadczeń) na kwotę 183 770,78 zł; zasiłek stały dla osoby 

samotnej, która nie osiąga dochodu wynosił 645,00 zł. 

- zasiłki okresowe wypłacono 13 rodzinom, 62 świadczenia na kwotę 23.037,00 zł.  

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w wysokości stanowiącej różnicę między 

kryterium dochodowym, a dochodem osoby. 

Zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe przyznano 16 osobom na 

kwotę 20.770,50 zł. 

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłki stałe 

na kwotę 14.410,90 złotych. 

22 osobom opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 372.084,25 zł.  

Usługi opiekuńcze przyznano 3 osobom - wydatkowana kwota to 19 492,08 złotych. 

Dożywianiem objętych było 154 osoby - wydatkowana kwota to 129 451,46 złotych. 

Kierujemy mieszkańców i prowadzimy niezbędną dokumentację do uczestnictwa dla 60 osób 

- uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce. 

Przyjmujemy wnioski i wydajemy rodzinom Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku wydanych 

zostało 142 karty. 

Dwie rodziny w objęte były pomocą w postaci nadzoru i opieki asystenta rodziny. 

Kontynuujemy umowę z Bankiem Żywności w Łodzi na dystrybucję żywności dla 

mieszkańców gminy. Pomocą objętych jest 380 osób. 

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA. 

System świadczeń rodzinnych jest systemem pozaubezpieczeniowym, 

zorganizowanym na zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa. Ustawa  

o świadczeniach rodzinnych określa następujące świadczenia: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla 

opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie.  

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy 

zasiłkowe, które trwają od listopada danego roku do października roku następnego. Obok 

posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego 

jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, 

jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Dochód rodziny jest ustalany na 
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podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Zasiłek 

rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka pozostającego na utrzymaniu 

osoby uprawnionej i wynosi na dziecko:  

- w wieku do 5 roku życia – 95 zł.  

- na dziecko powyżej 5 roku życia –124 zł.  

- na dziecko powyżej 18 roku do ukończenia 24 roku życia – od 135 zł.  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:  

- urodzenia dziecka (1000 zł, jest to świadczenie jednorazowe), 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł 

miesięcznie),  

- samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie, 250 zł na dziecko 

niepełnosprawne)  

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (miesięcznie na 

trzecie i następne dziecko - 95 zł)  

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł na 

dziecko do 5-go roku życia, 110 zł na dziecko powyżej 5-go roku do ukończenia 24 lat) 

- rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo) 

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113 zł miesięcznie na 

zamieszkiwanie w internacie, 69 zł na dojazd do szkoły ponadgimnazjalnej). 

Poza zasiłkami rodzinnym i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy                 

o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych: 

- zasiłek pielęgnacyjny (184,42 zł miesięcznie, a od listopada 215,84 zł, przyznawany 

niezależnie od dochodu dla dzieci i osób niepełnosprawnych posiadających stopień 

niepełnosprawności oraz które ukończyły 75 rok życia). Do w/w zasiłku nie mają prawa 

osoby, które pobierają ten dodatek pielęgnacyjny przy emeryturze lub rencie. Świadczenie 

pielęgnacyjne w wysokości 1.583,00 miesięcznie, obecnie 1.830,00 zł przysługiwało 

niezależnie od dochodu:  

- matce albo ojcu,  

- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,  

- osobom na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży 

obowiązek alimentacyjny, spokrewnionym w linii prostej w I stopniu, 

- osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania opieki na osobę legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
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stopniu niepełnosprawności przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł 

miesięcznie, przy spełnieniu kryterium dochodowego 764 zł na osobę. Do katalogu świadczeń 

rodzinnych zalicza się również zapomogę wypłacaną w związku z urodzeniem się dziecka. 

Przysługuje w wysokości 1.000,00 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922 

zł. Przyznawane są też świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie 

wypłacane matkom, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. 

3. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń. 

Ogółem w 2019 r. wypłacono dla 442 osób – 4 974 zasiłków rodzinnych z dodatkami 

- 90 osobom 1 006 zasiłków pielęgnacyjnych, 25 osobom 285 świadczeń pielęgnacyjnych, 13 

osobom 131 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1 osobie 12 zasiłków dla opiekuna, 12 

osobom 12 świadczeń w postaci jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 12 

osobom 128 świadczeń rodzicielskich - do 31 grudnia 2019 roku. Ogółem przyznano  

i wypłacono 4 974 świadczeń na ogólną kwotę 1 714 674,25 zł. Od osób, którym zostało 

przyznane świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie opiekuńcze opłacane są składki 

emerytalno–rentowe, wydatki z tego tytułu wyniosły 55 715,51 zł oraz składki zdrowotne 

jeśli nie posiadają innego tytułu, na ten cel wydatkowano 5 552,90 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, przysługują do 

ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do 

ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

725,00 zł. Okres zasiłkowy trwa od października do 30 września roku następnego. Zgodnie  

z art. 27 ust. 1 i 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu 

wierzyciela należności. Ogółem wypłacono 5 osobom 76 świadczeń na kwotę 26 700,00 zł.  

Prowadzone są postępowania wobec 10 dłużników alimentacyjnych dla których gmina 

jest organem właściwym. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi 

właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego osobie uprawnionej. Egzekucję prowadzi komornik. W 2019 roku z tytułu 

wypłaconych alimentów wyegzekwowana kwota to 18 567,24 zł.  

W 2019 roku wypłacono 749 osobom 7401 świadczeń wychowawczych 500+ na 

kwotę 3 680 422,80 zł natomiast świadczenia z rządowego programu „Dobry Start” 

jednorazowo wypłacono 500 osobom, kwota wypłaconych świadczeń to 150 000,00 zł.  

Świadczenie ,,Dobry Start” wypłacane jest bez spełniania kryterium dochodowego.  
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VI.  Działalność inwestycyjna 

Rok 2019 był kolejnym w historii gminy, w którym dzięki zaangażowaniu                                   

w pozyskiwanie środków zewnętrznych udało się zrealizować szereg inwestycji 

infrastrukturalnych. Poniżej zostały scharakteryzowane wybrane przedsięwzięcia 2019 roku. 

Gmina Aleksandrów w swoich planach inwestycyjnych stawia na rozwój 

infrastruktury drogowej jako jednego z najważniejszych priorytetów swojego działania.                 

W 2019 roku zostały wykonane remonty oraz nowe drogi bitumiczne:  

 Odcinek drogi Rożenek – Borowiec - Gmina Aleksandrów otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 

387.976,21 złotych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DRożenek - Borowiec 
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 Odcinek drogi Kawęczyn - Aleksandrów - we współpracy z Powiatem 

Piotrkowskim zrealizowany został remont odcinka drogi od skrzyżowania  

w Kawęczynie do Aleksandrowa o długości około 1 kilometra. Na wykonanie tego 

zadania gmina Aleksandrów otrzymała od Samorządu Województwa Łódzkiego  

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie w wysokości 139 

205,00 zł. Na współfinansowanie tej inwestycji Powiat Piotrkowski przeznaczył kwotę 

50.000 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odcinek drogi powiatowej w miejscowości Wolica - we współpracy z Powiatem 

Piotrkowskim został wyremontowany kolejny odcinek drogi bitumicznej   

w miejscowości Wolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Kawęczyn - Aleksandrów Droga Kawęczyn- Aleksandrów – odbiór drogi 

 

Odcinek drogi w miejscowości Wolica Odcinek drogi w miejscowości Wolica – odbiór drogi 
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Budowa chodnika w miejscowości Stara 

 

 

Gmina Aleksandrów wspiera również działania mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa  mieszkańców. 11 grudnia  2019 r. na terenie Komisariatu Policji w Sulejowie 

odbyło się uroczyste przekazanie nowego 

radiowozu, w którym uczestniczyli: Komendant 

Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim - mł. 

insp. Krzysztof Mikułowski, Burmistrz  Miasta 

Sulejowa - Wojciech Ostrowski, Wójt Gminy 

Aleksandrów – Paweł Mamrot, Proboszcz Parafii 

Św. Floriana w Sulejowie- ks. kan. Leszek Druch, 

Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie - 

podinsp. Radosław Błażejewski oraz czynni funkcjonariusze policji. Zakup nowoczesnego 
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radiowozu był możliwy m.in. dzięki pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy 

Aleksandrów.  

W roku 2019 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie nad Czarną, w roku 100-tej rocznicy 

swojego powstania, otrzymała na swój stan wyposażenia bojowego piękny wóz strażacki ratowniczo - 

gaśniczy GBA MAN 13.290 4x4. Zakup tego samochodu był możliwy dzięki otrzymaniu środków 

finansowych z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

(380 tys. zł) oraz Komendanta 

Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej (180 tys. zł). Gmina 

Aleksandrów dofinansowała zakup 

tego samochodu kwotą 200 tys. zł. 

OSP w Dąbrowie nad Czarną 

przeznaczyła na ten cel kwotę 21 

tys. zł. Realizacja tego zakupu                     

w zdecydowany sposób przyczyni 

się do poprawy gotowości bojowej 

na terenie gminy Aleksandrów. 

 

 

 

W 2019 roku, również dla 

OSP w Siucicach została udzielona 

dotacja, która pozwoliła na zakup 

samochodu operacyjnego dla tej 

jednostki.  

 

 

 

 

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dąbrówka.  

Na współfinansowanie realizacji tego zadania Gmina Aleksandrów pozyskała środki 

finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 80.000 tys. złotych. Strefa 

aktywności sportowo – rekreacyjnej w centrum miejscowości Dąbrówka ma charakter 

otwarty i jest dostępna dla wszystkich.  
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Otwarta Strefa Aktywności w Reczkowie Nowym. 
 

Na współfinansowanie realizacji tego zadania Gmina Aleksandrów pozyskała 

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w 

ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w wysokości 24.000 złotych. Otwarta 

Strefa Aktywności zlokalizowana została w centralnej części miejscowości i jest dostępna dla 

wszystkich mieszkańców. W jej skład wchodzą: siłownia plenerowa (6 urządzeń) oraz strefa 

relaksu (4 ławki, plenerowe urządzenia do gier typu szachy, stół do tenisa stołowego a także 

stojak na rowery).  Otwarta Strefa Aktywności stanowi uzupełnienie funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej terenu, a jej celem jest tworzenie przestrzeni do aktywności sportowej 

sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Jest to już kolejna taka infrastruktura, 

która powstała na terenie gminy Aleksandrów.  
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Budowa sali gimnastycznej w Aleksandrowie.  

W 2019 roku  rozpoczął się także drugi etap intensywnych prac związanych                    

z realizacją najważniejszego zadania inwestycyjnego w gminie, czyli „Budową sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie”. Celem 

inwestycji jest budowa nowego budynku sali gimnastycznej oraz przede wszystkim poprawa 

dostępności uczniów do infrastruktury sportowej. Gmina Aleksandrów na realizację tego 

zadania otrzymała dofinansowanie udzielone przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury 

Sportowej w kwocie  1.734.100 złotych. Umowa na dofinansowanie tego zadania została 

podpisana 8 czerwca 2018 roku. Całkowita wartość inwestycji to 4 218 564,08 złotych. 

Wykonawcą tego zadania jest firma „REVBUD” z Torunia, która wygrała przetarg na jego 

realizację.  Zakończenie prac budowlanych planowane jest na drugą połowę 2020 roku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Aleksandrów w 2019 roku 

 

21 

 

 

 

 

Wykonanie tak dużej liczby zadań inwestycyjnych przez Gminę Aleksandrów w 2019 

roku było możliwe, dzięki umiejętnemu łączeniu ich finansowania: ze środków unijnych, 

środków budżetu państwa oraz zaangażowaniu środków własnych. 

 

 

VII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Aleksandrów obejmuje 10 lokali mieszkalnych tj.: 

- 4 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Aleksandrów o pow. 

użytkowej: 70,90 m², 66,70 m², 44,50 m², 43,50 m²; 

- 2 lokale mieszkalne w budynku administracyjno-mieszkalnym (dawnego Komisariatu 

Policji w Aleksandrowie) o pow. użytkowej: 54,26 m², 36,97 m²; 

- 1 lokal mieszkalny w budynku „Dom Nauczyciela” w miejscowości Skotniki o pow. 

użytkowej 34,20 m²; 

- 3 lokale mieszkalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w miejscowości Niewierszyn                

o pow. użytkowej 66,54 m², 54,17 m², 34,07 m². 

Łącznie na dzień 1 stycznia 2019 r. w mieszkaniowym zasobie Gminy Aleksandrów 

znajdowało się 10 lokali mieszkalnych. 

W 2019 r. na terenie Gminy Aleksandrów nie było prowadzonych postępowań eksmisyjnych, 

dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy, przez ich 

najemców. 
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W roku 2019 r. nie przeprowadzano remontów kapitalnych całych budynków, wiążących się              

z koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów. 

Wszystkie lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów 

wyposażenie są w centralne ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną, łazienkę i WC. 

W 2019 r. nie były wypłacane dodatki mieszkaniowe. 

 

VIII. Ochrona środowiska 

Gmina Aleksandrów posiada aktualny Program Ochrony Środowiska opracowany na 

lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023. Program ten został przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy Aleksandrów Nr XVI/124/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 

W ramach powyższego programu na terenie Gminy Aleksandrów podejmowanych jest 

szereg działań takich jak: 

1. W zakresie ochrony przed hałasem na terenie Gminy Aleksandrów podejmowane są 

działania związane z poprawą infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę oraz jej 

modernizację. Powyższe działania mają istotny wpływ na minimalizację uciążliwości oraz 

zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych od hałasu. Działania w tym zakresie dotyczą 

przede wszystkim poprawy stanu technicznego dróg jak i bezpieczeństwa ruchu. 

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania w 2019 roku wyremontowano i przebudowano 

ok. 995m drogi powiatowej Nr DP 1502E „Sulejów-Kawęczyn-Krasik na odcinku Kawęczyn-

Aleksandrów”, wyremontowano ok. 1,5950km drogi gminnej Rożenek-Borowiec oraz we 

współpracy z Powiatem Piotrkowskim przebudowano ok. 700 m drogi powiatowej Nr 1504E 

w miejscowości Wolica w zakresie przebudowy nawierzchni. 

2. W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych na terenie Gminy 

Aleksandrów podejmowane były i będą działania związane z rozbudową i modernizacją sieci 

wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W ramach powyższego działania Gmina Aleksandrów nie realizowała żadnych zadań w 2019 

roku.  

3. W zakresie gospodarki odpadami przynoszony jest efekt w postaci: 

 podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie konieczności 

segregowania i właściwego postępowania z odpadami; 

 likwidacji dzikich wysypisk śmieci; 

 zmniejszenia ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych. 

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Gminę Aleksandrów z zakresu gospodarki 

odpadami jest pozyskiwanie dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest                  
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i bezpieczne usuwanie ich z terenu Gminy. 

W 2019 roku Gmina nie zabiegała o dofinansowanie w tym zakresie z WFOŚiGW w Łodzi, 

gdyż zainteresowanie mieszkańców z terenu Gminy Aleksandrów tym działaniem było 

znikome. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w roku 2020 oraz w latach następnych. 

W wyniku realizacji zadania planowane będzie osiągnięcie efektu ekologicznego, który 

będzie miał wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna 

azbestowe uwolnione do atmosfery. 

Sprawy administracyjne. 

W 2019 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji z zakresu gospodarki 

nieruchomościami wynosił ok. 7 dni. 

 

IX. Sprawy obywatelskie 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 zadanie ,,Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej” - wybrano ofertę 

organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,Błysk” Aleksandrów opiewającą na kwotę 

20 000 tys. złotych – zadanie zostało wykonane.  

 zadanie ,,Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu”  

- wybrano ofertę organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,Błysk” Aleksandrów 

opiewającą na kwotę 35 000 tys. złotych – zadanie zostało wykonane.  

 

X. Edukacja 

 

Stan organizacji szkół na terenie Gminy Aleksandrów 

 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie gminy Aleksandrów nauczały trzy szkoły 

podstawowe i jedno gimnazjum. Szkoły Podstawowe są w miejscowościach: Aleksandrów, 

Dąbrowa nad Czarną, Skotniki. W tych szkołach uczyło się  394  uczniów,  z tego w szkołach 

podstawowych 322, w oddziałach zerowych 51 i w punkcie przedszkolnym 21. 

 

Zatrudnienie w szkołach w roku 2019/2020 

 

Na terenie gminy  mieliśmy  zatrudnionych  44  nauczycieli, co daje w sumie  46,21  etatu   

i 5,75 etatu  pozostałych zatrudnionych. 
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Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 

 

razem 

  nauczyciele pozostali  

1. Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Dąbrowie 

nad Czarną 

15,49 3 18,27 

2. Szkoła Podstawowa im. 

T. Kościuszki  

w Aleksandrowie 

15,33 1,5 16,83 

3. Szkoła Podstawowa  

w Skotnikach 

14,39 + 1 p. p 1,25 17,64 

 Razem 46,21 5,75 52,74 

 

 

Stopnie awansu zawodowego; 

 

Placówki Stopień awansu zawodowego  w etatach 

 Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Dąbrowie n/Czarną 

0 0,22 0,44 14,83 

Szkoła Podstawowa 

im. T. Kościuszki  

w Aleksandrowie 

0 1,22 2,56 11,55 

Szkoła Podstawowa 

w Skotnikach 

0 0,22 5,98 9,19 

Razem 0 1,66 8,98 35,57 

 

 

Realizując art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela po analizie średnich wynagrodzeń  

nauczycieli za rok 2018, w m-cu styczniu wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający do 

poszczególnych stopni awansu zawodowego: 

- dla nauczycieli stażystów – 0 zł                                                                                                                  

- dla nauczycieli kontraktowych – 0 zł 

- dla nauczycieli mianowanych – 0 zł 

- dla nauczycieli dyplomowanych – 46.029,26 zł 

Ogółem wypłacono kwotę: 46.029,26 zł ze środków własnych gminy. 

 

Dowozy dzieci do poszczególnych szkół. 

 

Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Skotnikach i Dąbrowy nad Czarną dowożone 

były autobusami PKS. Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie dowożone 

były autobusem szkolnym. Dowożone są również dzieci z miejscowości Taraska busem 

gminnym. 
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Placówka Ilość dzieci dowożonych 

Szkoła Podstawowa 

im. T. Kościuszki                 

w Aleksandrowie 

127 

Szkoła Podstawowa              

w Skotnikach 

75 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II  

w Dąbrowie n/Czarną 

71 

 

 

Remonty w szkołach 

 

W okresie wakacyjnym we wszystkich szkołach przeprowadzone zostały prace 

remontowe: 

1. W Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną –  remonty hydrauliczne                             

i elektryczne. 

2. Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie – remonty w łazienkach, instalacja elektryczna 

uzupełniona. 

3. W Szkole Podstawowej w  Skotnikach –  wykonano remonty hydrauliczne                          

i elektryczne. 

 

Stypendia socjalne 

 

Stypendium szkolne - wiosna 2019 r. 

1. Na wiosnę 2019 roku o stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej ubiegało się 105 

uczniów. 

2. Wydano 99 decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego. 

3. Wydano 6 decyzji odmownych. 

4. 99 uczniów otrzymało stypendium szkolne: 

 SP - 57 

 PG - 13 

 L - 11 

 T - 8 

 ZSZ - 10 

5. Stypendium szkolne zostaje przyznane, gdy dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 

kwoty 528 zł na miesiąc. Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości dochodu: 
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 0 zł -106 zł – stypendium wynosiło 248 zł na miesiąc; 

 107 zł - 264 zł – stypendium wynosiło 186 zł na miesiąc; 

 265 zł - 370 zł – stypendium wynosiło 161 zł na miesiąc; 

 371 zł- 528 zł – stypendium wynosiło 124 zł na miesiąc. 

Łącznie wypłacono: 

 SP- 15.840,83 zł 

 PG - 3.334,00 zł 

 L - 3.217,97 zł 

 T -  2.572,87 zł 

 ZSZ - 2.826,00 zł 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń: 27.791,67 zł 

Stypendia socjalne przysługują uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów 

ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, 

szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów służb 

społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – umożliwiających realizację 

obowiązku nauki – zarówno publicznych jak i niepublicznych – nie dłużej niż do ukończenia 

przez nich 24 roku życia, gdy dochód netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 528 zł. 

1. Na jesień 2019 roku o stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej ubiegało się 105 

uczniów. 

2. Wydano 94 decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego. 

3. Wydano 11 decyzji odmownych. 

4. 94 uczniom zostało wypłacone stypendium szkolne: 

 SP - 54 

 L -12 

 T -16 

 ZSZ -12 

 Szkoła Policealna - 0 

5. Stypendium szkolne zostaje przyznane, gdy dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 

kwoty 528 zł na miesiąc. Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości dochodu: 

 0 zł – 106 zł – stypendium wynosi 248,00 zł 

 107 zł – 129 zł – stypendium wynosi 186,00 zł 

 129 zł – 370 zł – stypendium wynosi 161,00 zł 
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 371 zł – 528 zł – stypendium wynosi 124,00 zł 

Łącznie wypłacono: 

 SP - 29.465,62 zł 

 L - 6.784,07 zł 

 T-  9.483,80 zł 

 ZSZ- 7.413,13 zł 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń: 53.146,62 zł 

Refundacja kosztów kształcenia młodocianych 

 

Na podstawie art. 122  ustawy Prawo Oświatowe  pracodawcom, którzy zawarli umowę                      

z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę 

wójt gminy przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje 

środki finansowe w postaci dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy. W 2019 roku 

wydano 5 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 37.763,71 zł. 

Poziom nauczania 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych                        

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki  szkół podstawowych w roku 2019 

obrazują  tabele. 

Analiza ilościowa wyników egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. w SP w Dąbrowie nad 

Czarną 

 

W roku 2019 do egzaminu ósmoklasisty w szkole przystąpiło 17 uczniów. Jako język obcy 

wszyscy uczniowie wybrali język angielski. 

Podstawowe dane statystyczne odnoszące się do szkoły w porównaniu z danymi 

wojewódzkimi i krajowymi: 

J. polski 

 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 63 0 100 66 76 20 

Woj. 63 0 100 66 76 20 
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Pow. 63 brak brak brak brak brak 

Gm. 62 brak brak brak brak brak 

Dąbr. 58 16 84 62 ------------ 17 

 

Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej - 8 

 

Matematyka 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 45 0 100 40 17 26 

Woj. 45 0 100 40 17 26 

Pow. 45 brak brak brak brak brak 

Gm. 40 brak brak brak brak brak 

Dąbr. 44 16 83 43 ------------ 21 

 

Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej - 6 

 

J. angielski 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 59 0 100 60 98 29 

Woj. 58 0 100 58 98 29 

Pow. 53 brak brak brak brak brak 

Gm. 50 brak brak brak brak brak 

Dąbr. 50 16 80 48 ------------ 17 

 

Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej - 6 

Powyższe dane statystyczne nie dają dokładnego porównania. Średni wynik, żeby był 

wiarygodny, musi być wyliczony z odpowiednio dużego zbioru wyników. Im większy zbiór 

wyników, tym bardziej godny zaufania jest wynik średni. Natomiast im mniejszy zbiór, tym 

większy udział przypadku w powstawaniu wyniku średniego. Może się wówczas tak zdarzyć, 

że wynik żadnego ucznia nie jest zbliżony do wyniku średniego (dzieje się tak kiedy wyniki 

uczniów znacznie różnią się między sobą i nie skupiają wokół średniej).  

 

Jedną ze znormalizowanych skal standardowych, którą posługuje się system egzaminów 

zewnętrznych jest dziewięciostopniowa skala staninowa, zwana „standardową dziewiątką”, 

która pozwala na umiejscowienie konkretnego wyniku w odpowiednim przedziale                            
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i określenie poziomu.  Została ona opracowana na podstawie rozkładu normalnego wyników 

poprzez uporządkowanie wyników surowych od wyniku najniższego do najwyższego. 

Wyróżniono 9 przedziałów wyników, które kolejno zawierają: 

 

1) 4% wyników najniższych, 

2) 7% wyników bardzo niskich, 

3) 12% wyników niskich, 

4) 17% wyników niżej średnich, 

5) 20% wyników średnich 

oraz analogicznie w górę: 

6) 17% wyników wyżej średnich, 

7) 12% wyników wysokich, 

8) 7% wyników bardzo wysokich 

9) 4% wyników najwyższych.  

 

Przedziały te ponumerowano od 1. do 9. i nazwano staninami (stopnie skali). Średnia dla tej 

skali wynosi 5, a odchylenie standardowe 2 (dokładnie  1,96). Siedem wewnętrznych 

staninów (od stanina 2. do 8. ma jednakową długość), równa połowie odchylenia 

standardowego. Dwa skrajne staniny, pierwszy i dziewiąty nie mogą być unormowane, gdyż 

muszą sięgać z jednej strony minimum, a z drugiej maksimum skali wyników surowych. 

Poniżej przedstawiona została skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty                  

w 2019 r. wraz z zaznaczonym staninem, w którym znalazła się szkoła: 

 
 

Wynika z niej, że średni wynik szkoły z każdego przedmiotu egzaminacyjnego kształtuje się 

na poziomie średnim, co pozytywnie świadczy o poziomie przygotowania uczniów do 

dalszego etapu edukacji i jest optymistycznym akcentem na zakończenie roku szkolnego 

2018/2019. 

 

Analiza ilościowa wyników egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. w SP w Skotnikach 

 

W roku 2019 do egzaminu ósmoklasisty w szkole przystąpiło 11 uczniów, wszyscy 

pisali arkusze standardowe, nie było uczniów z dysleksją, nie było również żadnych 
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dostosowań. Jako język obcy wszyscy uczniowie wybrali język angielski. 

Podstawowe dane statystyczne odnoszące się do szkoły w porównaniu z danymi 

wojewódzkimi i krajowymi: 

 

J. polski 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 63 0 100 66 76 20 

Woj. 63 0 100 66 76 20 

Pow. 63 brak brak brak brak brak 

Gm. 62 brak brak brak brak brak 

Skot. 67 42 80 66 ------------ 24 

 

Liczba uczniów  szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej - 8 

 

Matematyka 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 45 0 100 40 17 26 

Woj. 45 0 100 40 17 26 

Pow. 45 brak brak brak brak brak 

Gm. 40 brak brak brak brak brak 

Skot. 30 10 70 30 ------------ 25 

 

Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej – 4 

 

J. angielski 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 59 0 100 60 98 29 

Woj. 58 0 100 58 98 29 

Pow. 53 brak brak brak brak brak 

Gm. 50 brak brak brak brak brak 

Skot. 45 17 80 51 ------------ 28 

 

Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej – 5 
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Analiza ilościowa wyników egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. w SP w Aleksandrowie 

 

W roku 2019 do egzaminu ósmoklasisty w szkole przystąpiło 14 uczniów, wszyscy pisali 

arkusze standardowe, nie było uczniów z dysleksją, nie było również żadnych dostosowań. 

Jako język obcy wszyscy uczniowie wybrali język angielski. 

Podstawowe dane statystyczne odnoszące się do szkoły w porównaniu z danymi 

wojewódzkimi i krajowymi: 

J. polski 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 63 0 100 66 76 20 

Woj. 63 0 100 66 76 20 

Pow. 63 brak brak brak brak brak 

Gm. 62 brak brak brak brak brak 

Aleks. 63 14 96 66 ------------ 24 

 

Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej - 8 

 

Matematyka 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 45 0 100 40 17 26 

Woj. 45 0 100 40 17 26 

Pow. 45 brak brak brak brak brak 

Gm. 40 brak brak brak brak brak 

Aleks. 44 17 90 39 ------------ 23 

 

Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej - 6 

J. angielski 

 Średnia 

(%) 

Min. 

(%) 

Maks.(%) Mediana 

(wynik 

środkowy) 

(%) 

Dominanta 

(wynik 

najczęstszy) 

(%) 

Odch. stand. 

(stopień skupienia 

wyników wokół 

średniej) 

(%) 

Kraj 59 0 100 60 98 29 

Woj. 58 0 100 58 98 29 

Pow. 53 brak brak brak brak brak 

Gm. 50 brak brak brak brak brak 

Aleks. 55 17 100 53 ------------ 29 
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Liczba uczniów szkoły z wynikiem równym średniej krajowej lub wyższym od niej - 6 

 

 

Poniżej przedstawiona została skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty               

w 2019 r. wraz z zaznaczonym staninem, w którym znalazła się szkoła: 

 
 

Wynika z niej, że średni wynik szkoły z każdego przedmiotu egzaminacyjnego kształtuje się 

na poziomie średnim, co pozytywnie świadczy o poziomie przygotowania uczniów do 

dalszego etapu edukacji i jest optymistycznym akcentem na zakończenie roku szkolnego 

2018/2019. 

 

Finansowanie zadań oświatowych 

 

 Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych. 

Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane jest częścią 

oświatową subwencji.  

 Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były z subwencji 

oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania 

oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji 

oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji  indywidualnych 

uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota 

subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na 

terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady 

zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej 

liczby uczniów w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, których wynagrodzenia 

nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki związane z prowadzeniem 

przedszkoli, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli, 

takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatek uzupełniający, dowożenia uczniów itp. 

Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć 
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do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, 

obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, 

konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zmiany zasad 

odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli czy też na dokształcanie nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić 

finansowanie zadań oświatowych, gmina pozyskuje na ten cel środki z zewnątrz. 

Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, niektóre         

z nich traktuje w sposób ogólny.  

Realizacji zadań oświatowych nie służy nieustanna zmiana przepisów i brak stabilizacji                     

w oświacie. Wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad  

i warunków funkcjonowania oświaty w odniesieniu do nowych standardów oświatowych.  

Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie Aleksandrów w zakresie 

organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia a przede wszystkim informacje o wynikach 

osiąganych przez uczniów na sprawdzianach i egzaminach. 

 

Wybrane osiągnięcia dzieci i młodzieży  w roku 2019 

Wicemistrzynie Powiatu Piotrkowskiego 

W dniu 24 marca br. zawodniczki reprezentujące Gminę Aleksandrów rywalizowały 

w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego LZS w Piłce Siatkowej Kobiet zdobywając II 

miejsce.   

 

 

 

 

 

Młodzież z terenu Gminy Aleksandrów w projekcie międzynarodowym „Sport - THE 

LANGUAGE YOUNG PEOPLE SHARE” 

„Sport - THE LANGUAGE YOUNG PEOPLE SHARE” - pod takim hasłem 25 
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kwietnia 2019 r. odbyła się  kolejna odsłona  projektu wyszehradzkiego V4, w którym 

uczestniczyła młodzież z terenu gminy Aleksandrów. Przedsięwzięcie realizowane było przez 

Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie we współpracy z partnerami z Czech, Słowacji               

i Węgier, przy współfinansowaniu przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt 

skierowany był do uczniów w wieku 12 -16 lat z terenu gmin partnerskich: Základná škola, 

Haniska (Słowacja), Kodály Zoltán Művelődési Ház (Węgry), Základní škola a mateřská 

škola Hradec nad Svitavou (Czechy).  

W dniach 25.04 – 29.04.2019 r. młodzież z terenu gminy Aleksandrów, Słowacji                       

i Węgier spotkała się w Czechach,  aby wziąć udział w zajęciach sportowych. W ramach tej 

wizyty odbyły się także spotkania z władzami miasta i wycieczki krajoznawczo – turystyczne. 

    Głównym założeniem projektu jest integracja młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej 

poprzez poszukiwanie łączących ich elementów kulturowych. Motywem przewodnim tego 

przedsięwzięcia jest sport jako element łączący młodych ludzi.  W projekcie wzięło udział 

łącznie 28  dzieci.  

 

 

 

 

 

XVIII edycja konkursu historycznego „W imię miłości Ojczyzny” 

Dnia 9 maja 2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Mikołaja Reja  

w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się XVIII edycja konkursu historycznego „W imię miłości 

Ojczyzny”. Kolejna edycja konkursu została zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 10 

w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Koordynatorem 

konkursu była Pani Barbara Śpiewak. Konkurs był przeznaczony dla uczniów gimnazjów 

oraz szkół podstawowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu 

piotrkowskiego, opoczyńskiego i tomaszowskiego. W dniu 28 maja 2019 roku w Centrum 

Idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród  

i wyróżnień uczniom gimnazjów i szkół podstawowych biorących udział w konkursie. Do 
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konkursu przystąpiło 30 uczniów z 5 szkół. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie                              

z Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną. Pierwsze miejsce 

zajęła  Martyna Łęcka zdobywając 20 pkt., II miejsce przypadło Emilii Malczyk,  Zuzannie 

Anczkiewicz oraz Milenie Wójcik, III miejsce zdobył  Adam Chudy, a wyróżnienie otrzymała 

Elżbieta Wójcik oraz Szymon Dębowski.   

 

 

 

 

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej dla chłopców 

    W dniu 4 czerwca 2019 r.  na boisku sportowym w Aleksandrowie został rozegrany Turniej 

Piłki Nożnej. W zawodach uczestniczyli chłopcy ze szkół podstawowych z terenu Gminy 

Aleksandrów. 

    Spotkanie odbyło się w trzech kategoriach klasowych: 1-3, 4-6 oraz 7-8. W każdej z grup 

rozegrano mecze systemem „każdy z każdym”. Grze i umiejętnością młodych piłkarzy 

przyglądali się kibice –nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele, którzy zagrzewali okrzykami 

swoich faworytów do walki. Po rozegraniu wszystkich meczów przyszedł czas na dekoracje 

zwycięzców. Wyniki przedstawiały się następująco: 

Klasy 1-3 

I miejsce- Dąbrowa nad Czarną 

II miejsce- Aleksandrów 

III miejsce- Skotniki 

Klasy 4-6 

I miejsce- Aleksandrów 

II miejsce- Dąbrowa nad Czarną 

III miejsce- Skotniki 

Klasy 7-8 

I miejsce- Dąbrowa nad Czarną 

II miejsce- Aleksandrów 
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III miejsce- Skotniki      

 

MISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W dniu 9 czerwca 2019 roku na obiektach sportowych w Łękińsku gm. Kleszczów 

reprezentacja Gminy Aleksandrów wzięła  udział w Letnich Igrzyskach LZS Województwa 

Łódzkiego. Nasza reprezentacja tego roku postanowiła spróbować swoich sił                                      

w poszczególnych kategoriach sportowych tj.: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz piłka 

nożna kobiet i mężczyzn. W Igrzyskach wzięło udział ponad 15 gmin/powiatów. Jako najlepsi 

w piłce nożnej okazali się nasi zawodnicy zajmując I miejsce, co dało im awans do 

Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Na podium oczywiście nie mogło zabraknąć naszych piłkarek, 

które wywalczyły II miejsce i srebrny medal. Tuż za nimi na III miejscu stanęły siatkarki 

otrzymując brązowy medal. IV miejsce zajęli nasi siatkarze.  

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Orlik Cup” Dąbrowa nad Czarną 2019 

W dniu 13 lipca 2019 r.  na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Dąbrowie nad 

Czarną został rozegrany Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Orlik Cup” Dąbrowa nad 

Czarną 2019. W turnieju wzięło udział 6 zespołów. Po raz pierwszy na terenie gminy w tych 

rozgrywkach wystąpiła drużyna FC Gas Polen Berlin. Gospodarzami imprezy byli 

samorządowcy gminy Aleksandrów. Swoje umiejętności piłkarskie zaprezentowały również 

drużyny: „Błysk” Aleksandrów, „Orlikowcy” I i II oraz KWK Sośnica Gliwice. Po 

rozgrywkach, które stały na wysokim poziomie, były emocjonujące i ciekawe, I  miejsce 

zajęła drużyna „Orlikowcy I”,  II – miejsce drużyna „Orlikowcy II” , III – „Błysk” 

Aleksandrów, IV – „Samorządowcy Gminy Aleksandrów”, V – KWK Sośnica Gliwice, VI - 

FC Gas Polen Berlin. Na podsumowaniu turnieju, którego dokonali: Paweł Mamrot – Wójt 
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Gminy, Dionizy Głowacki – Sekretarz Gminy oraz Mirosław Rypel – animator sportu na 

terenie gminy, dokonano wręczenia pucharów, dyplomów oraz nagród. Była to jedna z imprez 

sportowych, których dużą różnorodność zaplanowano na okres wakacyjny 2019 roku  

w gminie Aleksandrów. 

Brązowi medaliści z Gminy Aleksandrów na XXII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 

W dniach 29-31 sierpnia 2019 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie) odbyły się XXII 

Ogólnopolskie Igrzyska LZS.  W oficjalnym otwarciu uczestniczyły delegacje wszystkich 

województw biorących udział w sportowych zmaganiach, a także przedstawiciele parlamentu 

i lokalnego samorządu. Zawodnicy gminy Aleksandrów reprezentowali województwo łódzkie 

w piłce nożnej mężczyzn. Drużyną kierował grający trener - Mirosław Rypel. W drużynie 

wystąpili: Sebastian Natkański, Szymon Natkański, Cezary Grabowski, Cezary Stańczyk, 

Dariusz Dutkiewicz, Marcel Sowa, Kacper Ogrodnik i Wiktor Michalski. Drużyna z gminy 

Aleksandrów wywalczyła III miejsce. Nasza reprezentacja zmierzyła się w grupie z woj. 

wielkopolskim oraz woj. świętokrzyskim. Po bardzo zaciętej   i wyrównanej walce nasi 

zawodnicy wyszli z grupy i zagrali w półfinale z woj. śląskim. Niestety końcówka półfinału 

nie była dla nas pomyślna. Po remisie (4:4) przegraliśmy to spotkanie  w rzutach karnych 

(1:2). Walka o III  miejsce była bardzo wyrównana. W tym meczu reprezentacja woj. 

łódzkiego zmierzyła się z gospodarzami z woj. mazowieckiego wygrywając 3:1. W meczu 

finałowym woj. śląskie pokonało woj. świętokrzyskie 2:1.Gratulujemy tego wspaniałego 

sukcesu. 

 

 

 

 

 

 

Nowa pracownia dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną została laureatem ogólnopolskiego 

konkursu dla szkół #OSEWyzwanie, organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji 
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wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. 

Konkurs był adresowany do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy 

mieszkańców. Do wygrania było 800 mobilnych pracowni komputerowych. Celem konkursu 

było podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim 

umożliwienie szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, z którego 

nasza szkoła już korzysta. 

W ramach konkursu szkoła w Dąbrowie nad Czarną: 

 zgłosiła szkołę do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. 

 przeprowadziła eliminacje szkolne i wysłała zwycięzką pracę konkursową ucznia kl. 

VIII Patryka Rygały pt. „Smart Szkoła”. 

 zorganizowała i zgłosiła inicjatywę w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia 

Kodowanie (#CodeWeek2019), a także zgłosiła Zdzisława Brandysa - nauczyciela 

informatyki do OSEHero. 

W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) wspólnie                 

z partnerami projektu Erasmus+ zorganizowaliśmy Tydzień Kodowania w naszej szkole. 

Wszystkie te działania zostały wysoko ocenione, dzięki temu Szkoła Podstawowa                        

w Dąbrowie nad Czarną  wygrała mobilną pracownię komputerową składającą się                       

z 15 laptopów. Szkoła z Dąbrowy nad Czarną jest jedynym laureatem z powiatu 

piotrkowskiego. 

Na wojewódzkiej konferencji w Łodzi w dniu 29 listopada 2019 r. Dyrektor Szkoły Łukasz 

Przybył oficjalnie odebrał dla szkoły certyfikat potwierdzający otrzymanie pracowni.  
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Awans do I Ligi Opoczyńskiej Piłki Halowej 

W dniu 10 lutego 2019 roku  odbyło się uroczyste  podsumowanie Opoczyńskiej Ligi 

w Halową Piłkę Nożną im. Jana Zakrzewskiego. Organizatorami tej ligi są: Rada Miejsko- 

Gminna LZS w Opocznie oraz LUKS Mroczków-Dzielna. W edycji tych rozgrywek udział 

wzięło ponad 550 zawodników grających w IV ligach piłki halowej. Do rywalizacji 

przystąpiło 37 drużyn, w składach których wystąpiło wielu zawodników znanych z boisk 

trawiastych. Drużyny reprezentowały 8 gmin, 4 powiaty i 3 województwa. Zwycięzcą I ligi 

została drużyna Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie. W II lidze najlepszą drużyną został 

„Feniks Karcerów”. W rozgrywkach tych brała również udział drużyna z gminy 

Aleksandrów, która występowała w II lidze zajmując w niej premiowane awansem do I ligi II 

miejsce. Najlepszym bramkarzem w II lidze został wybrany Mateusz Janikowski 

reprezentujący Gminę Aleksandrów. Drużynę tę poprowadził, jako grający trener Mirosław 

Rypel - wielokrotny reprezentant Polski w futsalu.  

XI. Biblioteki 

 

               Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując 

działania niestandardowe Gminna Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy 

upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz 

kulturalno – oświatową.  Obejmuje swą działalnością obszar gminy Aleksandrów. Sieć 

biblioteczną tworzy Filia Biblioteczna w Skotnikach. Samorządowa instytucja kultury posiada 

majątek o łącznej wartości 245 539,25 zł, z czego 168407,05 zł przypada na księgozbiór. 

Pozostałą część majątku stanowi wyposażenie, zestawy komputerowe i oprogramowanie. 

Jednostka zatrudnia 3 pracowników - dyrektor 1/2 etatu, dwóch bibliotekarzy po  ½ etatu. 

Instytucje dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

                Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie jako instytucja organizującą                             

i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie 

skompletowanym księgozbiorze. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym 

pracę w bibliotece. Posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym  beletrystykę 

polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup 

wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. 

Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. 

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od 
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innych czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są 

dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod 

uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły 

się książki, które ich najbardziej interesują. Na bieżąco biblioteka prowadzi selekcję 

księgozbioru książek zaczytanych oraz zdezaktualizowanych. Księgozbiór na dzień  

31 grudnia 2019 r. wynosił 15 669 woluminów. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja 

organizatora oraz pozyskiwana corocznie dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Programu  Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek”.  W 2019 roku zakupiono 554 woluminów, z czego 123 woluminy zakupiono  

z dotacji MKiDzN. Zarejestrowano 306 czytelników, którym udostępniono łącznie na 

zewnątrz i miejscu 11 704 woluminów. Najwięcej książek wypożyczono z literatury pięknej 

dla dorosłych – 7 096 tytułów, literatury dla dzieci i młodzieży – 1492 tyt.  

i popularnonaukowej 283 woluminów.       

Obok działalności statutowej biblioteki (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

księgozbioru) placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji 

książki prowadzi następujące formy pracy : 

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie 

najnowszych publikacji, 

- mini konkursy czytelnicze, 

- wycieczki  i lekcje biblioteczne, 

- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze 

słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu 

skrzynek mailowych), 

- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury, 

- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, 

- współpraca ze szkołami – podstawowymi oraz gimnazjum. 

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego 

korzystania z jej zbiorów. Promocja i upowszechnianie czytelnictwa należy do zadań 

podstawowych bibliotek. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie wraz z Filią w Skotnikach stawia 

na jakość i różnorodność inicjatyw obejmujących pracę z książką i czytelnikiem. W roku 

2019 obyło się kilkadziesiąt przedsięwzięć promujących i upowszechniających czytelnictwo 

adresowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poniżej fotorelacja 

najważniejszych z nich: 
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XII. Gminne Centrum Kultury 

          Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie jest samorządową instytucją kultury, która 

prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne 

mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie 

ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum 

Kultury w Aleksandrowie należy w szczególności edukacja kulturalna  i wychowanie przez 

sztukę, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie 

warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, krzewienie folkloru i rękodzieła 

ludowego oraz organizacja imprez integracyjno – edukacyjnych, festynów, konkursów, 

przeglądów, ochrona i promocja kultury lokalnej. Podejmowane przez GCK działania 

organizacyjne imprez plenerowych – zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowo-

rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska, a także szerokiej promocji Gminy 

Aleksandrów. Gminne Centrum Kultury zostało utworzone na podstawie uchwały nr 

XXI/130/2012 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28.12.2012 r. Działalność swoją 

rozpoczęło dnia 05.06.2013 r. Siedziba instytucji mieści się w budynku Urzędu Gminy  

w Aleksandrowie. Nadzór nad jednostką sprawuje Wójt Gminy Aleksandrów. Jednostka 

zatrudnia: 1 dyrektora na ½ etatu oraz animatora kultury na ½ etatu. 

  GCK współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi 

animatorami życia kulturalnego poprzez organizację wielopokoleniowych spotkań. W szkole 

podstawowej w Dąbrowie nad Czarną można było podziwiać efekty pracy malarzy, którzy 

spotkali się na „IX Międzynarodowym Plenerze Malarskim Znane –Nieznane”. Plener został 

zainicjowany przez Stowarzyszenie Piotrkowskich Artystów Plastyków. Malarze nie tylko                   

z Polski, ale także m. in. z Czech i Ukrainy inspiracji szukali głównie w przyrodzie                               

i architekturze sakralnej. 
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W marcu 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie nad Czarną odbył się VIII 

Przegląd Piosenki Dziecięcej Gminy Aleksandrów. Wydarzenie to tradycyjnie już zostało 

połączone z gminnymi obchodami Dnia Kobiet. Uczestnicy tego spotkania wysłuchali 

koncertu w wykonaniu Alberto Amatii. 

  

Organizowaliśmy w ramach edukacji kulturalnej wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi, 

wycieczkę do Oświęcimia i Krakowa. 

Jesteśmy nowoczesną instytucją, która realizuje wiele projektów dofinansowywanych ze 

źródeł zewnętrznych, które służą animowaniu i upowszechnianiu kultury w Gminie 

Aleksandrów. 

W 2019 roku Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie kontynuowało realizację 

projektu dofinansowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

pt.:„Sport – the Language Young People in V4 Share” we współpracy  

z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier. 

W trakcie realizacji projektu odbyły się wizyty studyjne do krajów partnerskich. 
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W październiku Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie zakończyło realizację projektu 

„Sport – the Language Young People in V4 Share”. 

Z propozycji przedświątecznych zajęć warsztatowych zorganizowanych przez Gminne 

Centrum Kultury w Aleksandrowie skorzystała grupa wielopokoleniowa tworząc piękne  

palmy wielkanocne. 
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Warsztaty rękodzielnicze  tworzenia eko-toreb oraz eko-plecaków to nowa propozycja zajęć 

edukacyjnych dla mieszkańców gminy Aleksandrów, która spotkała się z dużym 

zainteresowaniem. Uczestnicy  warsztatów mieli okazję zapoznać się  z różnymi technikami 

malowania na tkaninie oraz dać upust swojej wyobraźni, projektując i malując niepowtarzalne 

torby i worki bawełniane. 

 

 

 

 

W październiku odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne ,,Jesień oczami dziecka”. 

 

 

 

 

 

Uroczystością, o podniosłym charakterze, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez 

kulturalnych, jest spotkanie opłatkowe połączone z Gminnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek. 

 

 

 

 

 

 

     Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie jest otwarte na wszelkie inicjatywy 
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wypływające, nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również 

na propozycje współpracy płynące z zewnątrz.  

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców polega na ich 

współudziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych inicjowanych przez GCK, które 

odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach 

mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego. 

Uczestnictwo w kulturze to także warsztaty grupowe czy też indywidualne, które rozbudzają 

pasje, uzdolnienia i zainteresowania. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, 

zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury.                                  

Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym przyczynia się do zdobywania nowych 

umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich 

zaangażowanie.  

 W 2019 roku Anna Piekarz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego 

Centrum Kultury w Aleksandrowie otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury 

Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej prof. Piotra Glińskiego. Uroczystość wręczenia tej prestiżowej nagrody odbyła się  

9 maja 2019 roku w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi z okazji Łódzkiego Dnia 

Bibliotekarza. Dyrektor GBP i GCK odebrała odznakę z rąk przedstawiciela Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownika Departamentu Mecenatu Państwa, 

Małgorzaty Kurek.  
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XIII. Przedsiębiorcy 

 

W 2019 r. zarejestrowano w gminie w rejestrze REGON, 9 nowych przedsiębiorców  

(1 – produkcja, 2 – handel,  6– usługi).  

W 2019 r. wyrejestrowano 8 przedsiębiorców (4 - usługi, 3 – handel, produkcja- 1).  

 

XIV. Planowanie przestrzenne 

 

W 2019 r.  wydano  1 decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.   

W 2019 roku wydano 69 decyzji o warunkach zabudowy, w tym  49 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 9 decyzji dotyczących zabudowy usługowej.  

 

XV. Sprawy administracyjne  

 

W 2019 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 14-21 dni.  

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – około 2 miesiące.  

 

XVI. Działalność uchwałodawcza Rady Gminy 

 

 
Lp. Uchwała w sprawie Nr uchwały Data uchwały Uwagi 

1 
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji 

programu zdrowotnego na rok 2019. 
IV/29/2019 25 stycznia 2019 r.  

2 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 
IV/30/2019 25 stycznia 2019 r. 

 

3 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 
IV/31/2019 25 stycznia 2019 r. 

 

4 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 
IV/32/2019 25 stycznia 2019 r. 

 

5 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 
IV/33/2019 25 stycznia 2019 r. 

 

6 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

wniesionej przez Wójta Gminy 

Aleksandrów skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

IV/34/2019 25 stycznia 2019 r. 

 

7 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2019 rok. 
IV/35/2019 25 stycznia 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 6381 

3.12.2019 r. 

8 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutów dla sołectw Gminy 

Aleksandrów. 

V/36/2019 26 lutego 2019r. 
Dz. Urz. 

Poz. 1507 

19.03.2019r. 

9 

Uchwała w sprawie wskazania 

przedstawiciela Rady Gminy Aleksandrów 

do Rady Społecznej Powiatowego Centrum 

Matki i Dziecka w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

V/37/2019 26 lutego 2019r. 

 

10 

Uchwała w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

Aleksandrów na lata 2019-2024. 

V/38/2019 26 lutego 2019r. 

Dz. Urz. 

Poz. 1508 

19.03.2019r. 

11 Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie V/39/2019 26 lutego 2019r.  
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ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

12 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Aleksandrów w 2019 roku. 

V/40/2019 26 lutego 2019r. 

DZ. Urz. 

Poz.1509 

19.03.2019r. 

13 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz prognozy długu 

na lata 2019-2025. 

V/41/2019 26 lutego 2019r. 
 

14 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów. 
V/42/2019 26 lutego 2019r. 

Dz. Urz. 

Poz. 7214 

19.12.2019 r. 

15 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy. 
VI/43/2019 5 kwietnia 2019 r. 

 

16 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 
VI/44/2019 5 kwietnia 2019 r. 

 

17 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości                         

i porządku na terenie Gminy Aleksandrów. 

VI/45/2019 5 kwietnia 2019 r. 
Dz. Urz. 

Poz. 2050 

09.04.2019r. 

18 
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Aleksandrów wotum zaufania. 
VII/46/2019 14 czerwca 2019 r. 

 

19 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem       z wykonania budżetu 

Gminy Aleksandrów za 2018 rok. 

VII/47/2019 14 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 2709 

07.05.2020 r. 

20 
Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Aleksandrów. 
VII/48/2019 14 czerwca 2019 r. 

 

21 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki  za 

pojemnik. 

VII/49/2019 14 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 3409 

19.06.2019 r. 

22 

uchwała w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

VII/50/2019 14 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz.3410 

19.06.2019 r. 

23 

Uchwała w sprawie częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

VII/51/2019 14 czerwca 2019 r. 
Dz. Urz. 

Poz.3411 

19.06.2019 r. 

24 

Uchwała w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi        

w drodze inkasa. 

VII/52/2019 14 czerwca 2019 r. 
Dz. U. 

Poz. 3412 

19.06.2019 r. 

25 

Uchwała w sprawie planu sieci i granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Aleksandrów. 

VII/53/2019 14 czerwca 2019 r. 
Dz. Urz. 

Poz.3822 

05.07.2019 r. 

26 

Uchwała w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkola i 

innych placówek przedszkolnych 

pracujących   z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

VII/54/2019 14 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz.3823 

05.07.2019 r. 

27 

Uchwała w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów, terminów 

płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso, 

VII/55/2019 14 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 3413 

19.06.2019 r. 

28 Uchwała w sprawie wyrażania zgody na VII/56/2019 14 czerwca 2019 r.  
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udzielenie pomocy finansowej Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi na 

dofinansowanie zakupu samochodu 

osobowego w wersji oznakowanej                

z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji   

w Sulejowie. 

29 

Zmieniająca uchwałę w sprawie określania 

przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Aleksandrów, udostępnionych dla 

operatorów  i przewoźników oraz warunków 

i zasad  korzystania z nich. 

VII/57/2019 14 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 3824 

05.07.2019r. 

30 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej oraz 

prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 

2019-2025. 

VII/58/2019 14 czerwca 2019 r. 

 

31 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2019 r. 
VII/59/2019 14 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 7215  
19.12.2019r.  

32 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 
VIII/60/2019  30 września 2019 r. 

 

33 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości. 
VIII/61/2019 30 września 2019 r. 

 

34 

Uchwała w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie nad 

Czarną. 

VIII/62/2019 30 września 2019 r. 

 

35 

Uchwała w sprawie wyposażenia Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie 

nad Czarną w majątek. 

VIII/63/2019 30 września 2019 r. 
 

36 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz 

regulamin nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego. 

VIII/64/2019 30 września 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 5925 

8.11.2019 r. 

37 

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji    o kandydatach na ławników. 

VIII/65/2019 30 września 2019 r. 
 

38 
Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników. 
VIII/66/2019 30 września 2019 r. 

 

39 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez 

Gminę Aleksandrów na realizację zadań           

w zakresie bieżącego utrzymania dróg. 

VIII/67/2019 30 września 2019 r. 

 

40 

Uchwała w sprawie utworzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy        

w Dąbrówce   i nadania statutu. 

VIII/68/2019 30 września 2019 r. 
Dz. Urz.  

Poz. 5990 

15.11.2019 r. 

41 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej oraz 

prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 

2019-2025. 

VIII/69/2019 30 września 2019 r. 

 

42 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2019 rok. 
VIII/70/2019 30 września 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 725 

30.01.2020r.  

43 

Uchwała w sprawie wyboru ławników do 

sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. 

do 2023 r. 

IX/71/2019 
31 października    

2019 r. 

 

44 

Uchwała w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomości, na której znajduje się domek 

IX/72/2019 
31 października    

2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 6217 

26.11.2019 r. 
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letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe. 

45 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

IX/73/2019 
31 października    

2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 6218 

26.11.2019 r. 

46 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2019 rok. 
IX/74/2019 

31 października    

2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 

 

 

47 

Uchwała w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Gminy Aleksandrów                        

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                    

o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie, na 2020 rok. 

X/75/2019 28 listopada 2019 r. 

  

48 

Uchwała w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

na nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. 

X/76/2019 28 listopada 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 6766 

12.12.2019 r. 

49 
Uchwała w sprawie wysokości rocznej 

stawki podatku od środków transportowych. 
X/77/2019 28 listopada 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 6767 

12.12.2019 r. 

50 
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta. 
X/78/2019 28 listopada 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 6768 

12.12.2019 r. 

51 
Uchwała w sprawie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 
X/79/2019 28 listopada 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 6769 

12.12.2019 r. 

52 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2019 rok. 
X/80/2019 28 listopada 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 908 

10.02.2020 r. 

53 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej 

obsługi finansowej i administracyjnej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Aleksandrowie. 

X/81/2019 28 listopada 2019 r. 

 

54 

Uchwała w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2020 

rok, 

XI/82/2019 30 grudnia 2019 r. 

 

55 

Uchwała w sprawie średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Aleksandrów na rok 

szkolny 2019/2020. 

XI/83/2019 30 grudnia 2019 r. 
Dz. Urz. 

Poz. 629 

23.01.2020r. 

56 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady 

Gminy Aleksandrów na 2020 rok. 

XI/84/2019 30 grudnia 2019 r. 
 

57 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Aleksandrów na 2020 rok. 

XI/85/2019 30 grudnia 2019 r. 
 

58 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Kultury, Oświaty, Opieki 

Społecznej             i Spraw Socjalnych Rady 

Gminy Aleksandrów na 2020 rok. 

XI/86/2019 30 grudnia 2019 r. 
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59 
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Aleksandrów na 2020 rok. 
XI/87/2019 30 grudnia 2019 r. 

 

60 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2019 rok. 
XI/88/2019 30 grudnia 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 

 

61 

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej oraz prognozy długu Gminy 

Aleksandrów na lata 2020-2026. 

XI/89/2019 30 grudnia 2019 r. 
 

62 
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Aleksandrów na rok 2020. 
XI/90/2019 30 grudnia 2019 r. 

Dz. Urz. 

Poz. 

 

 

 

 

 

 

Wnioski końcowe. 

 

Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Aleksandrów  zwraca się do 

Rady Gminy o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy  

o samorządzie gminnym. 

 


