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                                                                  Protokół 

z XXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej  w dniu  30 marca 2009 roku. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy. 

 

 
Punkt 1 

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół.  
Powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 15 radnych, co wobec 
ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające podejmowanie  
prawomocnych uchwał. 
Lista obecności w załączeniu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Ryszard Witek               -     Wójt Gminy  
2. Halina Filipek                -     Zastępca Wójta 
3. Janusz Jędrzejczyk         -     Skarbnik Gminy 
4. Jan Życiński                   -     Dyrektor ZGK 
5. Ewa Góral – Zielonka    -     Radca Prawny 
6. Przedstawiciele Biura Projektowego KANON w Łodzi 
7. Dyrektor Zakładu „KRYNICA VITAMIN” w Niechcicach 

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

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu 

z XXV sesji Rady Gminy w Rozprzy. 

    
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół skierował zapytanie do radnych o propozycje 
zmiany porządku obrad. 
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 protokołu z XXV  sesji Rady Gminy. 

3. Informacja  Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
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4. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  stawek dopłat do sprzedaży wody oraz odprowadzania 

oczyszczonych ścieków na terenie Gminy Rozprza. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XVIII/27/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. Rady 

Gminy w Rozprzy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  mienia 

komunalnego w Rozprzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego w Truszczanku. 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie wniosku o ustalenie nazwy i rodzaju miejscowości 

poprzez wyodrębnienie jej z części miejscowości na terenie gminy Rozprza. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę rodzaju miejscowości na terenie 

gminy Rozprza. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/18/04 Rady Gminy w Rozprzy z dnia  

30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² 

pasa drogowego. 

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad. 

Odnośnie protokółu z XXV sesji Rady Gminy radny Janusz Misztela zwrócił uwagę, że 
wnioskował o materiały dotyczące kanalizacji północnej części gminy, a nie oczyszczalni 
ścieków w Rozprzy i taką informację chciałby również pozyskać. 
Protokół przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 
 

 
Punkt 3 

Informacja  z działalności Wójta między sesjami. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek przedstawił bieżące sprawy Gminy. 
Mówił między innymi o:  
-  prowadzonych robotach wykończeniowych wewnątrz wybudowanego budynku  
   Przedszkola w Rozprzy,  w  najbliższych dniach nastąpi układanie kolektora spiralnego   
   dolnego źródła pompy ciepła,  
-  trwających robotach utwardzenia terenu wokół realizowanych obiektów  
   oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 
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-  trwających robotach brukarskich oraz kładzeniu warstwy ścieralnej na drogach     
    osiedlowych w Rozprzy przy ul. Sportowej, 
-  oddaniu do użytku świetlico- biblioteki  w Lubieniu, 
-  wykonanym projekcie na budowę boiska sportowego w Mierzynie i dróg gminnych w  
    Mierzynie i Milejowie, 
-   zleceniu wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Gimnazjum w  
    Rozprzy, 
-   planowanym remoncie kotłowni i poddasza budynku komunalnego w Rozprzy / ośrodek  
    zdrowia /, 
 
-  zleceniu wykonania analizy możliwości budowy  nowego odwiertu w miejscowości  Lubień  
    lub zasilenia miejscowości Lubień poprzez rozbudowę wodociągu z miejscowości Straszów, 
-  przeprowadzonych przetargach na dostawę tłucznia, remont cząstkowy  nawierzchni  
   bitumicznych, wynajem sprzętu na równanie dróg i kopanie rowów, 
-  przygotowywanych dokumentach na ogłoszenie przetargu na budowę  sali gimnastycznej   
   w Milejowie, 
-  blokowaniu zrzutu ścieków do oczyszczalni w Niechcicach  przez p. Marcinkowskiego, 
   w związku z powyższym wskazana jest przebudowa rurociągu, 
-  ogłoszonym konkursie na stanowisko Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy  
   Rozprza, w związku z kończącą się 5- letnią kadencją,  
-  złożonym projekcie na dofinansowanie budowy sali zebrań w Truszczanku, 
-  otrzymanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na budowę przedszkola w  
    Rozprzy  w wysokości 2.210.000 zł. 
 
    Ponadto Wójt poinformował o: 
-   odbytym spotkaniu z udziałem Wojewody Łódzkiego na temat współpracy z samorządami, 
-   pismach kierowanych do gmin ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.  
    w sprawie określenia zasad  współpracy z samorządami gminnymi z terenu Powiatu  
    Piotrkowskiego przy realizacji  wspólnych  inwestycji drogowych  w latach 2009- 2010, 
-   organizowanym przeglądzie w gimnazjum w Rozprzy stołów wielkanocnych przez  
    Starostwo Powiatowe, 
-   stanowisku  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi  odnośnie   
    planowanej przebudowy Rynku Piastowskiego w Rozprzy, 
-   wykonywanym projekcie przez GDDKiA na budowę obwodnicy  Rozprzy  oraz przebudowę  
    drogi krajowej nr 91 Głuchów –Częstochowa. W związku z powyższym zablokowanie  
     zostaną  na naszym terenie niektóre inwestycje, między innymi oświetlenie uliczne w  
     Niechcicach na tzw. Bajanówce. 
     
 W dyskusji  do przedłożonego sprawozdania głos zabrali: 
 
Radny Jerzy Orzechowski pytał komu zlecono  wykonanie analizy dotyczącej ujęcia 
wodociągowego w Lubieniu. 
 Wójt Ryszard Witek zobowiązał się udzielić odpowiedzi w terminie późniejszym. 
 
Radny  Janusz Misztela  pytał od kogo wyszła inicjatywa przebudowy Rynku Piastowskiego w 
Rozprzy tj. od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych , czy Rady Gminy w Rozprzy. 
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Wykonane zostały przez Biuro Projektowe w Łodzi trzy koncepcje przebudowy Rynku wraz 
rozwiązaniami komunikacyjnymi poinformował Wójt. 
 
Ponadto Wójt przypomniał, że prowadzone były konsultacje odnośnie wykonanych koncepcji 
z radnymi oraz osobami zamieszkałymi w obrębie Rynku Piastowskiego. W wyniku 
konsultacji proponowano odtworzyć istniejący kształt chodników i ulic. 
Projekt wymagał uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.   
Dyrekcja wyraża zgodę  na wybudowanie bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej na wprost 
działki 22. Nie wyraża zgody w obrębie  skrzyżowania ulic Kościuszki i Świerczewskiego na 
funkcjonowanie piątego wlotu uliczki prowadzącej od kościoła do skrzyżowania.  
Aby zapewnić dojazd do posesji przy ulicy „od kościoła do skrzyżowania z ul. 
Świerczewskiego” należy ulicę wzdłuż kościoła zaprojektować jako dwukierunkową, 
skorygować wlot na prostopadły do drogi krajowej nr 91, a skrzyżowanie wyposażyć  w 
sygnalizację świetlną. 
  
Przygotowane są przez Biuro Projektowe rozwiązania zostaną przedłożone do wglądu i 
konsultacji w dalszej części obrad sesji. 
 
Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy radny Janusz Misztala proponował, aby w pierwszej 
kolejności renowację Rynku Piastowskiego rozpocząć od przyległych ulic gminnych ujętych w 
projekcie, na które nie są wymagane uzgodnienia GDDK i A w Łodzi. 
 
 

Punkt 4 

Zmiany budżetu i budżecie gminy. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały  
wraz z uzasadnieniem  na sesję. 
Komisja Finansowa Rady Gminy analizowana proponowane zmiany i wydała w powyższej 
sprawie pozytywną opinię.  Opinia w załączeniu  protokółu. 
W dyskusji poruszono sprawę dofinansowania 5.000 zł dla policji na dodatkowe patrole na 
teren gminy Rozprza. 
Radni zadawali pytania, na które Wójt i Skarbnik Gminy na bieżąco udzielali odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących 

  

                                                         Uchwałę XXVI/11/09 

                          w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia  taryf dla  zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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 Przedłożone do zatwierdzenia taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami  ustawy 
powołanej w podstawie prawnej projektu uchwały  oraz przepisami wykonawczymi do niej . 
Taryfy zostały  określone  na podstawie  ustalonych  przychodów dla prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania 
ścieków . 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół  przedstawił opinię Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska (…), która po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym zatwierdzenia taryf  dla 
zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków wnioskuje o 
ustalenie ceny wody dla gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych   
w wysokości 2,31 zł brutto za m³ dostarczonej wody, natomiast różnicę do obowiązującej 
taryfy tj. 0,45 zł, aby dotowała gmina obsługującemu  gospodarkę wodno-kanalizacyjną. 
Ponadto na ścieki komisja proponuje wprowadzić odpłatność w wysokości 3,21 zł, natomiast  
dotację w wysokości 0,21 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do odprowadzania 1m³ 
oczyszczonych ścieków. 
 
Opinia komisji w załączeniu protokółu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał z notatką służbową sporządzoną przez Bożenę 
Nagrodzką – głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej. Notatka została sporządzona  na 
okoliczność weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy w Rozprzy, pod względem celowości ich podnoszenia. 
Notatka w załączeniu protokółu. 
W dyskusji zdania były podzielone odnośnie ceny wody. Radni zadawali pytania, na które 
dodatkowo wyjaśnień udzielał Dyrektor ZGK Jan Życiński.  
 
Podsumowując Radca Prawny Ewa Góral – Zielonka wyjaśniła, że Rada Gminy nie ma 
kompetencji zmiany ceny taryfy wody, natomiast ma wpływ na cenę dla mieszkańców 
poprzez wprowadzenie dopłat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt  uchwały. 
 
Przy jednym głosie przeciwnym i czterech wstrzymujących  przyjęto  

   
                                                                Uchwałę XXVI/12/09 
 
Uchwała w załączeniu. 
 
 
                                                                   Punkt 6 

                  Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do sprzedaży wody oraz odprowadzania               

                              oczyszczonych ścieków na terenie Gminy Rozprza. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół poinformował, że zgodnie z opinią Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska( … ), przygotowany został projekt uchwały na sesję.  
Komisja wnioskuje o wprowadzenie dopłat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy 
- 0,45 zł, do sprzedaży 1m³wody, 
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- 0,21 zł, do odprowadzania 1m³ oczyszczonych ścieków. 

 
 W dyskusji  głos zabrali: 
 
Radny Józef Bielas – wnioskował, aby dopłata do 1 m³ wody wynosiła 0,62 zł, a cena dla 
mieszkańców niższa.  
 
Rada Teresa Mazerant  


