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Protokół 

z  XXXIII sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 29 grudnia 2009 roku. 

 
 

Obrady rozpoczęto o godzinie  10-tej w sali nr 13 Urzędu Gminy w Rozprzy. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół. 
Powitał  radnych  oraz osoby biorące udział w sesji. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności  14 radnych, nieobecny na 
posiedzeniu był radny Janusz Misztela.  
Wobec powyższego składu radny wynoszącego 14 osób stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie  prawomocnych uchwał. 
Lista obecności radnych Rady Gminy w Rozprzy w załączeniu protokółu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Ryszard Witek           -   Wójt Gminy  
2. Halina Filipek            -   Zastępca Wójta 
3. Janusz Jędrzejczyk     -   Skarbnik Gminy  

W trakcie omawiania punktów porządku obrad na posiedzenie byli zapraszani pracownicy, 
którzy przygotowywali projekty uchwał na sesję. 
 
 

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad i protokółu 

z XXXI sesji nadzwyczajnej i XXXII sesji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół skierował zapytanie do radnych o propozycje  
zmiany porządku obrad  sesji. 
W związku z brakiem uwag i propozycji  porządek obrad  został przyjęty w brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXXI i XXXII sesji Rady 

Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał. 

4. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego w obrębie Stara Wieś, działka nr 157.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego w obrębie Janówka, działka nr 11/7. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sal w budynku Szkoły 

Podstawowej w Rozprzy. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/57/09 w sprawie rachunku 

dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rozprza. 

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie  obrad.   

Protokół z XXXI sesji nadzwyczajnej przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym, natomiast z 

XXXII sesji jednogłośnie. 

 

Punkt 3 

Informacja z działalności Wójta i realizacji uchwał  między sesjami. 

 

Wójt Ryszard Witek  przedstawił bieżące sprawy gminy. 
 

Mówił między innymi o realizowanych inwestycjach tj. 

 -  budowa sali gimnastycznej w Milejowie, 
 -  wykonanych wykopach pod fundamenty i ogrodzeniu terenu budowy świetlicy w  
    Truszczanku, 
 -  remoncie korytarzy w Urzędzie Gminy, 
 -  kopaniu rowów przydrożnych w Mierzynie. 
 
Ponadto poinformował o przerwaniu robót na budowanej drodze w Łochyńsku i 
przeniesieniu zadania na 2010 rok. 
 

Następnie Wójt poinformował o: 

-  wykonanym projekcie technicznym na modernizację stadionu sportowego w Niechcicach 
    i złożonym wniosku  do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 dla  
    działania Odnowa i Rozwój Wsi, 
-   wprowadzonych  autopoprawkach do projektu budżetu na 2010 rok, 
-   wypłacanym w kasie Urzędu Gminy podatku akcyzowym dla rolników i zasiłków   
    rodzinnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku  z otrzymanymi brakującymi  
    środkami od Wojewody Łódzkiego, 
-   otrzymanym projekcie przebudowy  drogi nr 91 Piotrków Tryb. – Radomsko oraz koncepcji 
     budowy obwodnicy Rozprzy do dyskusji z projektantem po nowym roku, 
-   otrzymanym protokóle z przeprowadzonej rekontroli przez Regionalną Izbę  
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    Obrachunkową w Łodzi.  
 
Ponadto Wójt poinformował o otrzymanym piśmie z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa w Łodzi w którym informuje, że Spółka Krynica Vitamin  jest dzierżawcą oczyszczalni 
ścieków w Niechcicach i że Spółka została zobowiązania przez Agencję Nieruchomości do 
naprawy zniszczeń  wynikłych w związku z awarią sieci. 
W dyskusji radni pytali o wykonawców: 

• budowy świetlicy w Truszczanku  - radny Krzysztof Pawelec, 

• remontu korytarzy w Urzędzie Gminy – radny  Jerzy Orzechowski. 
Wójt Ryszard Witek udzielił odpowiedzi na powyższe pytania: 

• wykonawca świetlicy w Truszczanku – Firma OST-BUD Sławomir Oset z Bełchatowa 

• wykonawca remontu korytarzy – Firma MAX-DOM – Krzysztof Sołtys z Bełchatowa. 
 
 
 

Punkt 4 

Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał z pozytywną opinią Komisji Finansowej 
Rady Gminy w Rozprzy. 
Uchwała Komisji Finansowej w załączeniu protokółu. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół – proponował kierować pytania do Skarbnika Gminy 
do  poszczególnych pozycji zapisanych w zmianach budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. 
 
Radny Krzysztof Pawelec – poprosił o dokładniejsze wyjaśnienie zaproponowanych zmian 
dotyczących: 
-  wprowadzonej kwoty na zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Rozprzy, 
-  zwiększonych wydatków  rzeczowych na Rady Sołeckie. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk: 

-  w dziale 801 w planie dochodów wprowadzona została  kwota 34.591,39 zł, która jest 
dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na zadrzewienie i zakrzewienie terenu wokół  Gimnazjum w 
Rozprzy, 
-  w dziale 756  to zwiększenie o 15.000 zł planu wydatków  na in kaso dla sołtysów z tytułu 
poboru  podatków, która została spowodowana większą ściągalnością podatków.  
 
Ponadto Skarbnik Gminy poinformował, że po przesłaniu  materiałów na sesję radnym 
Zakład Energetyczny przesłał fakturę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego. 
W uzgodnieniu z Wójtem zaproponował zwiększenie planu wydatków na opłatę zużytej 
energii elektrycznej, aby zapłacić za wystawioną fakturę jeszcze w bieżącym roku nie 
pozostawiając zobowiązań na rok przyszły. 
 
Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmian w budżecie gminy na wygospodarowanie 

środków na zapłacenie faktury za energię elektryczną jeszcze w 2009 roku. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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Rada jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę XXXIII/72/09 

w sprawie zmian  budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 

 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z dwoma uchwałami Składu Orzekającego  Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: 
- opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy 
kształtowania  się długu publicznego Gminy Rozprza, 
-  opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rozprza na 2010  rok. 
Skład Orzekający RIO pozytywnie opiniuje  możliwość sfinansowania w 2010 roku planowany 
deficyt budżetu  Gminy Rozprza  oraz prawidłowość prognozy  kwoty długu. 
Uchwały stanowią załącznik do protokółu. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Komisji Finansowej w sprawie  
zaopiniowania  projektu budżetu na 2010 rok, która po zebraniu wniosków poszczególnych 
komisji pozytywnie opiniuje projekt budżetu. Uchwała w załączeniu  protokółu. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, że projekt uchwały  budżetowej  zawiera 
autopoprawkę  wprowadzoną Zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 18 grudnia 2009 r. 
Po naniesieniu zmian zarządzeniem  planuje się dochody w wysokości 27 475 723,00 zł, w 
tym dochody  majątkowe w kwocie 1 464 690,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 
26 011 033,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 33 592 402,00 zł,  w tym wydatki majątkowe  
w kwocie 9 834 180,00 zł oraz wydatki bieżące  w kwocie 23 758 222,00 zł. 
Planowany deficyt to kwota 6 116 679,00 zł, która wraz z kwotą planowanych do spłaty  
pożyczek i kredytów  z lat poprzednich  w kwocie  1 619 215, 38 zł stanowi łączną planowaną 
kwotę przychodów w wysokości 7 735 894,38 zł.  
Łączne zadłużenie Gminy przy tak przyjętych planach wynosi 56,23 % planowanych 
dochodów  Gminy. 
 
D y s k u s ja do projektu budżetu: 
  
Radny Józef Bielas - nawiązał do odczytanej przez Przewodniczącego Rady opinii 
ostrzegawczej  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prognozy długu, która  na koniec 
roku kalendarzowego nie może przekroczyć 60%, a w naszym przypadku wskaźnik zadłużenia 
wynosi  56,52% planowanych dochodów. 
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Wójt Gminy Ryszard Witek odpowiedział, że RIO przypomina o barierach prawnych zadłużeń. 
Ponadto dodał, że planowany deficyt w kwocie 6.116.679 zł związany jest między innymi z 
ilością zaplanowanych inwestycji /40 pozycji w załączniku inwestycyjnym/, środki po stronie 
dochodów zaplanowane są realistycznie,  natomiast wydatki maksymalnie. 
 
 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk chcąc rozwiać wątpliwości radnych związane z 
planowanym wysokim zadłużeniem zapoznał  z wysokością  zadłużenia od 2001 roku, jakie 
było zakładane przy planowaniu budżetu i jakie wynosiło na koniec roku:  
 
       2001  planowano zadłużenie ok. 16 %  na koniec roku wynosiło  ok. 11%, 
       2002                                             8,5%                                                2,6% 
       2003                                             9,5%                                                4,5% 
       2004                                             18%                                                 12% 
       2005                                             19%                                                  7 % 
       2006                                             22%                                                 4,5% 
       2007                                             28%                                                  16% 
       2008                                             27%                                                  16% 
       2009                                             46%                                                  28% 
 
Podsumowując powyższe Skarbnik Gminy stwierdził, że  na 2010 rok planowane zadłużenie  
na pewno ulegnie zmniejszeniu i najwyższy wskaźnik nie zostanie przekroczony. Ponadto 
Skarbnik dodał, że uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta ściśle kontrolowane są przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 
 
Radny Krzysztof Pawelec zwrócił uwagę na: 
-  par.13 pkt.5 projektu uchwały dotyczący lokowania wolnych środków – pytał „kto     
   obsługuje  nasz budżet”, 
-  brak zapisu odnośnie inwestycji „ oświetlenie uliczne” w miejscowości Kol. Wroników. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odpowiedział, że budżet Gminy Rozprza obsługuje  
Bank Ziemi Piotrkowskiej w Rozprzy, natomiast wolne środki można lokować w bankach 
oferujących wyższy procent. 
 
Oświetlenie uliczne we Wronikowie umieszczone będzie w zadaniach bieżących, a nie 
załączniku inwestycyjnym odpowiedział Wójt Ryszard Witek. 
Ponadto Wójt dodał, że zrobił rozeznanie w terenie i w miejscowości tej potrzebne jest  
8 lamp, które można zamontować co drugi słup.  
 
Radny Bogdan Zięba – zwrócił uwagę na brak zapisu w budżecie odnośnie następujących 
zadań tj. 
-  budowa parkingu koło szkoły w Nowej Wsi, 
-  naprawa drogi Budy – Nowa Wieś , 
-  ocieplenie budynku szkoły. 
W związku z powyższym oznajmił, że będzie głosował przeciwko uchwaleniu w tej wersji 
budżetu na 2010 r. 
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Do uwag radnego ustosunkował się Wójt Gminy Ryszard Witek informując, że inwestycje i 
remonty dotyczące szkoły uzgodnione zostały z Dyrektorem placówki. Planuje się w 
przyszłości budowę sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją całego budynku i 
ogrodzeniem terenu tak jak to jest obecnie realizowane w Milejowie. 
Natomiast droga gruntowa Budy - Nowa Wieś remontowana będzie w ramach bieżących 
napraw. 
 
Radny Michał Kardas zwrócił uwagę na zwiększające się kwoty zaciąganych kredytów i 
pożyczek oraz związane z tym spłaty. Uznał, że prowadząc taką gospodarkę finansową 
obecna Rada Gminy blokuje działalność następnej Radzie. 
 
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wójt Ryszard Witek uznał, że planowane inwestycje 
są wieloletnie i jest to korzystne przy ubieganiu się o  środki zewnętrzne. Natomiast 
działalność rad zazębia się i inwestycje rozpoczęte powinny być realizowane przez następną 
radę. 
 
Radny Krzysztof Pawelec wnioskował o zakończenie dyskusji i przyjęcie budżetu na 2010 rok 
w wersji proponowanej. 
 
Radny Zdzisław Wójcik poparł przedmówcę, odnośnie przyjęcia budżetu. Dodał, że deficyt w 
ciągu roku na pewno ulegnie zmianie tak jak to było w ubiegłych latach. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podsumowując dyskusję uznał, że  obawy radnych 
wiążą się z wysokością zadłużenia Gminy,  w związku z powyższym wskazane byłoby, aby nie 
zaciągać więcej  już kredytów, a ubiegać się o środki zewnętrzne z funduszy europejskich.    
 
Rada Gminy przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym przyjęła  

 

Uchwałę nr XXXIII/73/09 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na 2010 rok 

 

Uchwała w załączeniu protokółu . 
 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia 

mienia komunalnego obrębie Stara Wieś, działka nr 157. 

 

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą  kolejnej  umowy 
dzierżawy działki rolnej  nr 157 o powierzchni 0,9380 ha, położonej  w obrębie  
ewidencyjnym Stara Wieś. 
 
Przyjęto jednogłośnie  

 

Uchwałę nr XXXIII/74/09 
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Uchwała w załączeniu protokółu.      
 
 
 
Radny Bogdan Zięba zapytał kto jest właścicielem działek od nr 173 do nr 181 znajdujących 
się na przeciwko działki gminnej nr 157 w Starej Wsi. 
 
Właścicielem trzech działek jest Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, natomiast 
pozostałe działki są działkami prywatnymi odpowiedziała Małgorzata Wrzeszcz Kierownik 
Referatu Komunalnego.  

 
Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

mienia komunalnego  w obrębie Janówka , działka  nr 11/7. 

 
Wyrażono zgodę  na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy  
działki  rolnej nr 11/7 o powierzchni 0,64 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Janówka. 
 
Rada przyjęła jednogłośnie  

Uchwałę nr XXXIII/75/09 

w sprawie wyrażenia  zgody   na wydzierżawienie  

mienia komunalnego w obrębie  Janówka, działka nr 11/7. 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 

 

Kierownik Referatu Małgorzata Wrzeszcz poinformowała, że w celu uregulowania zasad 
przejrzystości nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania zostały opracowane zasady w tym zakresie . 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  

 

Uchwałę nr XXXIII/76/09 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 

 

Uchwała w załączeniu. 
 

Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sal 

w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy 

 
Kierownik Referatu Małgorzata Wrzeszcz poinformowała,  że Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Rozprzy  wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajem sal w budynku Szkoły 
Podstawowej w Rozprzy na prowadzenie  prywatnej  Szkoły Języka Angielskiego „EFFECT”, 
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Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Rozprzy, Europejskiego Centrum Kształcenia 
„EDUKAT” i Agencji Usług Oświatowych Szkołę  Jazdy PRYMUS  w związku z tym, że wygasa 
termin zawartych umów na wynajem sal z wyżej wymienionymi podmiotami. 
 
Rada Gminy wyraziła  zgodę na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów 
najmu sal w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy, na okres 3 lat , począwszy od dnia  
1 stycznia 2010 roku. 
 
Przyjęto jednogłośnie  

 
Uchwałę nr XXXIII/77/09 

w sprawie wyrażenia  zgody na wynajem sal w budynku  

Szkoły Podstawowej w Rozprzy 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXI/57/09 

z dnia 25 listopada 2009 roku 

 
 Zastępca Wójta Halina Filipek poinformowała, że podejmując uchwałę  25 listopada 2009 
roku ustanowiono zasady, by wszystkie dochody z wynajmu mieszkań, sal lekcyjnych i 
gimnastycznych wpływały na odrębny rachunek dochodów danej jednostki organizacyjnej- 
szkoły z możliwością korzystania z tych środków  zgodnie z przyjętą uchwałą. W powyższej 
uchwale wyłączone były mieszkania służbowe. 
Czynsz za wynajem tych mieszkań nie mógł by wpływać na konto danej jednostki,  w związku 
z tym proponuje  się dokonanie zmiany w poprzedniej uchwale  skreślając w § 1 pkt. 2 
wyrazy „z wyłączeniem mieszkań służbowych”. 
 
Przyjęto jednogłośnie  

 
Uchwałę nr XXXIII/78/09 

zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/57/09 z dnia 25 listopada 2009roku 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

                                                                Punkt 11 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół zapoznał z pismem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie przeprowadzonej kontroli sprawdzającej wykonanie 
wniosków  pokontrolnych. Pismo w załączeniu protokółu. 
 
 Radny Michał Kardas – poruszył następujące sprawy: 
-  pytał czy zakończono negocjacje z Państwem  Sobala odnośnie ulicy Polnej w Rozprzy, 
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-  poruszył sprawę zawilgoconego mieszkania służbowego  w Szkole Podstawowej w Nowej  
   Wsi, w którym  zamieszkują Państwo Salomonowie, 
-  proponował, aby wcześniej przemyśleć przystępując do remontu i wymiany pieca  
   centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Rozprzy /ośrodek zdrowia/ 
   nad korzystną ekonomiką  ogrzewania.  
 
Radny Jerzy Orzechowski – wystąpił z prośbą do Wójta Gminy w imieniu mieszkańców 
Lubienia i Stobnicy Piła w sprawie prowadzenia dalszych negocjacji z Nadleśnictwem 
odnośnie naprawy drogi łączącej te dwie miejscowości. O efektach rozmów prosił 
poinformować mieszkańców.                   
 
Radny Józef Bielas -  nawiązał do poruszonej przez Wójta sprawy budowy obwodnicy 
Rozprzy. Rozważał sytuację miejscowości Niechcice leżącej również przy drodze krajowej 91  
gdzie nie planuje się budowy obwodnicy, a nasilenie ruchu jest takie same jak w Rozprzy. 
Zwrócił się z prośbą do  Wójta o poinformowanie społeczeństwa o sytuacji po konsultacjach 
przeprowadzonych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 
Wójt Ryszard Witek  ustosunkował się do poruszonych spraw przez radnych udzielając na 
bieżąco odpowiedzi. 
 
 
 

Punkt 12 

Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji, złożył życzenia  noworoczne. 
Obrady zakończono o godzinie 13-tej. 
 
 
Protokółowała:                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

K. Dobrowolska 

                                                                                                                  Tomasz Odrzywół 

 


