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Protokół 

z XXXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 23 kwietnia 2010r. 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 w Rozprzy (pok. Nr 3). 

 

Punkt 1 

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół. 

Powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji.  

W związku z tragedią, jaka wydarzyła się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010, w której zginął 

prezydent Lech Kaczyński, Przewodniczący Rady Gminy poprosił zebranych o uczczenie minutą 

ciszy pamięci ofiar tego tragicznego wypadku, a takŜe o uczczenie pamięci zmarłego radnego 

poprzedniej kadencji. 

 

Stwierdził, Ŝe w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady Gminy 

wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  

Nieobecny na posiedzeniu był radny Janusz Misztela. 

Lista obecności radnych Rady Gminy w Rozprzy w załączeniu protokółu 

 

W obradach uczestniczyli równieŜ: 

1. Ryszard Witek - Wójt Gminy 

2. Halina Filipek - Zastępca Wójta 

3. Janusz Jędrzejczyk - Skarbnik Gminy 

4. Ewa Góral Zielona - Radca Prawny 

5. Jan śyciński - Dyrektor ZGK 

 

Licznie udział wzięli takŜe mieszkańcy gminy 

 

W trakcie omawiania punktów porządku obrad na posiedzenie byli zapraszani pracownicy, 

którzy przygotowywali projekty uchwał na sesję. 
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Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu 

XXXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół skierował zapytanie do radnych o propozycje 

zmiany porządku obrad sesji. 

Wójt Ryszard Witek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako 3, odrębnego punktu 

w brzmieniu: Wnioski mieszkańców gminy Rozprza dotyczące konsultacji społecznych   

w sprawie obwodnicy Rozprzy oraz wprowadzenie 3 projektów uchwał począwszy od punktu 5, 

w związku z czym pozostałe punkty porządku zmieniły liczbę porządkową. 

 

Przy jednym głosie przeciwnym przyjęto porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.  

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXXV sesji Rady Gminy.  

3. Wnioski mieszkańców gminy Rozprza dotyczące konsultacji społecznych w sprawie 

wariantów obwodnicy Rozprzy 

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

5. Podjecie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1515E w m. Bazar”, wspólnie z Zarządem Powiatu Piotrkowskiego 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na 

dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej Nr 1514E Laski – 

Niechcice w m. Niechcice - ul. Zakładowa” 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach 

Poddziałania 7.1.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu za 2009 rok oraz 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie Gminy Rozprza na 2010 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Rozprza.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rozprzy za 2009 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2010 rok.  



 3 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.  

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny  wniosków  

 o realizację zadania publicznego Gminy Rozprza w ramach inicjatywy lokalnej.  

15.  Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.  

16.  Zakończenie  obrad.   

 

 Następnie Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne uwagi do treści protokółu XXXV sesji 

Rady Gminy. 

Po naniesieniu drobnych poprawek zgłoszonych przez wójta gminy Ryszarda Witka protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Punkt 3 

Wnioski mieszkańców gminy Rozprza dotyczące konsultacji społecznych w sprawie 

wariantów obwodnicy Rozprzy. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy i odczytał notatkę słuŜbową sporządzoną z przeprowadzonych na 

prośbę Firmy Scott Wilson, działającej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych      

i Autostrad 20 kwietnia konsultacji społecznych, podczas których przedstawione zostały 4 

projektowane warianty budowy obwodnicy Rozprzy ( 2 wschodnie i 2 zachodnie).   

Mieszkańcy nie wnieśli uwag do treści zawartych w notatce. Nie zgadzają się natomiast   

z Ŝadnym z 4 wariantów zaproponowanych przez Firmę Scott Wilson i GDDKiA, gdyŜ kaŜda   

z przedstawionych wersji budowy obwodnicy negatywnie wpłynie na mieszkańców 

miejscowości, przez które miałaby przebiegać, gdyŜ: 

-trasa kaŜdego z zaproponowanych wariantów przebiega przez prywatne posesje, co skutkuje 

koniecznością wyburzeń. 

-podzieli miejscowości 

-utrudni dzieciom dotarcie do szkoły 

-spowoduje utrudnienia w uprawie gruntów i przeprowadzaniu bydła na pastwiska 

 

Ponadto Mieszkańcy pytali, dlaczego zostali tak późno poinformowani o konsultacjach i od 

kiedy władze gminy miały wiedzę nt. proponowanych wariantów budowy obwodnicy. 
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Wójt Gminy Ryszard Witek ustosunkowując się do pytań mieszkańców, podkreślił, Ŝe to nie 

gmina jest inwestorem budowy obwodnicy Rozprzy. A szczegółowe mapy zostały publicznie 

udostępnione przez inwestora (GDDKiA) po raz pierwszy podczas konsultacji społecznych   

w dniu 20 kwietnia 2010r. Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe nie jest prawdą, Ŝe informacja o mających 

się odbyć konsultacjach nie została rozpowszechniona, gdyŜ taką informację otrzymali sołtysi  

z 34 sołectw, radni, zaproszenia zostały takŜe rozwieszone w gablotach urzędowych, sklepach. 

Pojawiła się równieŜ informacja radiowa i internetowa. A dotarcie do wszystkich z osobna było 

niemoŜliwe. Poza tym na spotkaniu, które miało charakter informacyjny, pojawiło się ok. 200 

osób, co świadczy o szerokim rozpowszechnieniu wiadomości o konsultacjach społecznych. 

 Wyjaśnił równieŜ, Ŝe dotychczas inwestor przedstawiał jedynie koncepcje przystanków 

autobusowych w związku przebudową drogi krajowej 91, które były omawiane przez radnych 

podczas posiedzeń sesji i komisji Rady Gminy. 

Dodał równieŜ, Ŝe pełna dokumentacja z 4 wariantami przebiegu obwodnicy od 21.04 przez 

okres dwóch tygodni znajduje się, na jego prośbę, w Urzędzie Gminy i moŜna wypowiedzieć się 

na ten temat za pośrednictwem ankiety (opowiedzieć się za jedną z propozycji, bądź 

zaproponować inną wersję przebiegu obwodnicy). 

 

Zaniepokojeni mieszkańcy zauwaŜyli, Ŝe podczas konsultacji społecznych projektanci 

powiedzieli, Ŝe tzw. „wariant A zachodni” jest najbardziej preferowany ze względów 

ekonomicznych, wyrazili zatem obawę czy inwestor weźmie pod uwagę ich plany i propozycje?  

 

Wójt Gminy Ryszard Witek wyjaśnił, Ŝe o wyborze danego wariantu decydują cztery aspekty: 

- społeczny 

- techniczny 

- ekonomiczny 

- przyrodniczy 

 W dalszej części mieszkańcy wnioskowali o wypracowanie wspólnego stanowiska, 

uwzględniającego ich bezpieczeństwo, interesy i potrzeby. 

W wyniku dyskusji zadecydowano, Ŝe podczas posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy  

z przedstawicielami mieszkańców w dniu 29 kwietnia br. wypracowane zostanie wspólne 

stanowisko w sprawie budowy obwodnicy, które nie wprowadzi podziałów miejscowości i nie 

będzie powodowało konieczności wyburzeń budynków mieszkalnych. 
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Wójt gminy Ryszard Witek zapytał mieszkańców, jak ich zdaniem powinna przebiegać trasa 

obwodnicy Rozprzy 

Mieszkańcy zaproponowali zwiększenie długości obwodnicy od strony zachodniej 

Na argumenty przytoczone przez mieszkańców, jakoby projektant otrzymał stosowne materiały 

od gminy zareagował Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół i uściślił, Ŝe do tej pory 

nikt ze strony inwestora z radą gminy nie konsultował propozycji budowy obwodnicy. Dodał 

równieŜ, Ŝe do tej pory gmina miała udostępnić jedynie mapki wysokościowe. 

Radna Teresa Mazerant potwierdziła, Ŝe mapy z wariantami przebiegu obwodnicy zostały 

wyłoŜone po raz pierwszy podczas spotkania konsultacyjnego. 

A radny Michał Kardas wyjaśnił natomiast, Ŝe kilka lat temu podjęta została inicjatywa ujęcia  

w planie rozwojowym gminy przebiegu obwodnicy po zachodniej stronie, w układzie, który nie 

niszczyłby domów, ale projekt został zaniechany w 2008 po piśmie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad informującym, Ŝe to ona jest inwestorem i projektantem obwodnicy  

 

Radni oraz wójt gminy zadeklarowali, Ŝe opinia mieszkańców zostanie sprecyzowana na piśmie, 

na wniosek społeczności gminy poparta przez Radę Gminy i przekazana do GDDKiA. 

Zaapelowali o to, Ŝeby spotkania organizowane przez Inwestora w sprawie budowy obwodnicy  

odbywały się w godzinach popołudniowym. 

 

Mieszkańcy podziękowali za moŜliwość wypowiedzenia się na sesji nt. obwodnicy 

 

Punkt 4 

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami  

oraz realizacji uchwał 

 

Wójt Ryszard Witek przedstawił bieŜące sprawy gminy. 

Mówił między innymi o: 

• realizowanych inwestycjach tj. 

- budowie sali gimnastycznej w Milejowie, gdzie połoŜone zostały juŜ tynki, a obecnie trwają 

prace polegające na układaniu pytek ściennych i podłogowych w zapleczu socjalnym, trwa 

budowa ogrodzenia, układanie drogi dojazdowej.  

- oczyszczalni ścieków w Niechcicach, gdzie nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy  

• rozstrzygnięciach przetargowych na: 
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-   budowę drogi w Łochyńsku. Nowym wykonawcą została Firma Peuk, której przekazano juŜ 

plac budowy. 

- podobnie w Mierzynie droga nad zalew, wkrótce wykonawca (Firma z Częstochowy) przystąpi 

do budowy 

Mówił takŜe, Ŝe rozstrzygnięto przetarg na: 

- dostawę kruszywa na drogi gruntowe i naprawę dróg publicznych,  

- na projektowanie sali gimnastycznej w Nowej Wsi 

- koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości, które zrzut ścieków miałyby 

w oczyszczalni ścieków w Rozprzy,  

- dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę schodów i podjazdów dla 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Rozprzy,  

- opracowanie projektu parkingu i chodnika koło cmentarza i drogi do Nowej Wsi, 

- projekt na w wykonanie zaplecza przy boisku Mierzynie 

-  projektowanie drogi w miejscowości Pieńki 

Wójt zakomunikował równieŜ o wznowieniu prac na boisku w Mierzynie przez ZGK 

 

Poinformował radnych, Ŝe w przygotowaniu są przetargi na:  

- przebudowę drogi Rajsko DuŜe-Bryszki,  

- adaptację budynku komunalnego Rozprzy, 

- wykonanie studni wierconej w Lubieniu,  

- modernizację stadionu w Niechcicach 

Następnie wójt gminy Ryszard Witek przedstawił bieŜące sprawy gminy oraz podjęte na jej rzecz 

działania i rozmowy; 

Zakomunikował tu o: 

• przystąpieniu do robót po rozstrzygnięciu przetargu na naprawę dróg i dostawę 

kruszywa. 

• spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu przebudowy Rynku Piastowskiego.  

• spotkaniu z inicjatywy radnej Teresy Mazerant z wiceprzewodniczącym Sejmiku 

Województwa Łódzkiego Markiem Grynkiewiczem, na temat moŜliwości pozyskania 

środków unijnych na budowę kanalizacji w północnej części gminy. 

• zatrudnieniu nowej grupy staŜystów i pracowników interwencyjnych. 
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• rozstrzygniętej sprawie sporu między dwoma sąsiadami w Cekanowie- w co niesłusznie 

została włączona gmina. Gmina wydzierŜawiła od kolei teren na przeprowadzenie 

nowego odcinka drogi 

• o rozmowach z sołtysami nt. zbiórki odpadów wielkogabarytowych  

• o przyspieszeniu terminu obchodów VII Dni Rozprzy o tydzień, ze względu na 

zaplanowane na 20 czerwca wybory prezydenckie. Dodał tu równieŜ, Ŝe podczas VII Dni 

zaprezentowane zostaną tylko dokonania lokalnych twórców.  

• konsultacji nt. obwodnicy 

• godnym uczczeniu pamięć osób, które zginęły pod Smoleńskiem. W ich intencji 

odprawiona została uroczysta msza święta. 

•  negatywnej odpowiedzi na temat moŜliwości wznowienia przejazdu przez tory kolejowe 

linii bełchatowskiej Piotrków – Biały Łuk ze względu na kolizyjność przejazdów oraz o 

moŜliwości wydzierŜawienia pasa drogowego, który przebiega przez teren kolejowy w obszarze 

gminy Wola Krzysztoporska z przeznaczeniem na drogę z miejscowości Glina do miejscowości 

Longinówka -w tym celu przeprowadzone zostaną z początkiem maja rozmowy z wójtem gminy 

Wola Krzysztoporska Romanem Drozdkiem. 

• o rozmowach nt. uregulowania spraw związanych z drogami, które uznawane są za drodi 

gminne. Dotyczy to drogi dojazdowej do stacji kolejowej w Rozprzy i drogi wzdłuŜ 

Tartaku. Mówił równieŜ o konieczności podjęcia działań, zmierzających do 

uregulowania prawnie ich statusu. 

Dyskusja do przedłoŜonego sprawozdania: 

Radny Michał Kardas 

Pytał o ustalenia dotyczące przebudowy Rynku Piastowskiego w Rozprzy. 

Wójt Ryszard Witek ustosunkowując się do pytania odpowiedział, Ŝe po spotkaniu z udziałem 

mieszkańców Rynku padło kategoryczne nie na temat zmian w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych zaproponowanych przez projektanta i uzgodnionych z Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad.  

W ciągu dwóch dni zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami biura projektowego, 

podczas którego prowadzone były rozmowy na temat podziału projektu, jego częściowego 

wykorzystania i przygotowania dokumentacji na remont. 

 

 Radny Jerzy Orzechowski pytał o projekt na wykonanie studni wierconej w Lubieniu. 

Wójt odpowiedział, Ŝe w przygotowaniu jest przetarg na wykonanie studni wierconej. 
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Punkt 5 

Przyjęcie uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej NR 1515 E w m. Bazar, wspólnie z Zarządem Powiatu Piotrkowskiego 

 

Radny Michał Kardas zapytał o dokładny przebieg chodnika? 

Wójt wyjaśnił, Ŝe chodnik będzie przebiegał od końca istniejącego (chodnika) przy drodze 91 

lewą stroną do m. Bazar na wysokości kapliczki. Będzie to zadanie zlecone Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej w Rozprzy 

 

Radny Krzysztof Pawelec zapytał czy inwestycja będzie realizowana ze środków gminnych oraz 

dlaczego inaczej brzmią zapisy uchwał (pkt. 5 i 6 porządku obrad) 

Na pierwsze przedstawione przez radnego pytanie odpowiedzi udzielił wójt Ryszard Witek i 

wyjaśnił, Ŝe ww. realizowane będzie w 50% ze środków pochodzących z budŜetu gminy. 

 Na drugie pytanie odpowiedzi udzieliła Marzena Kacperczyk – Kierownik Referatu 

Infrastruktury i Rozwoju Gminy wyjaśniła, Ŝe w wypadku Bazaru my przejmiemy funkcję 

inwestora, a w przypadku remontu chodnika w Niechcicach przekaŜemy środki finansowe. 

Zastosowana została zatem inna podstawa prawna i inaczej zostały sformułowany zapis uchwały 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr XXXVI/15/10 

w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 

1515 E w m. Bazar, wspólnie z Zarządem Powiatu Piotrkowskiego 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 6 

Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na 

dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej NR 1514 E Laski-

Niechcice w m. Niechcice-ul. Zakładowej 

 

Radny Józef Bielas zapytał czy chodnik będzie wykonywał Powiat? 
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Wójt Ryszard Witek wyjaśnił, Ŝe remont chodnika będzie współfinansowany ze strony gminy 

Rozprza 

Rada Gminy przy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr XXXVI/16/10 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie 

zadania pn. „Remont chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej NR 1514 E Laski-Niechcice w m. 

Niechcice-ul. Zakładowej 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach 

Poddziałania 7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

W związku z tym, Ŝe nikt nie miał pytań przystąpiono do głosowania 

 

Rada Gminy przy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr XXXVI/17/10 

Uchwała w załączeniu protokółu . 

 

W sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach Poddziałania 7.1.1 

Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Punkt 8 

Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu za 2009 rok oraz 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rozprza 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Zdzisława Wójcika o przedstawienie prac komisji, uchwał i wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Wójcik odczytał protokół z posiedzenia komisji oraz opinię, 

w której pozytywnie opiniuje wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium wójtowi 

gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół odczytał uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

- pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy, 

- pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budŜetu za 2009 

rok. 

I otworzył dyskusję 

Ponownie głos zabrał  radny Zdzisław Wójcik i dopowiedział, Ŝe w 2009 roku na terenie 

gminy Rozprza zrealizowanych zostało wiele kosztownych inwestycji  

 

Wniósł równieŜ drobne uwagi dotyczące trudności wyegzekwowania od pracownika treści  

porozumienia z Nadleśnictwem dotyczącego drogi w Straszowie  

Wysunął zastrzeŜenia dotyczące wysokości nagród przyznanych pracownikom 

Poza tym nie wniósł zastrzeŜeń do wykonywania budŜetu 

Podziękował za pracę Komisji Rewizyjnej, skarbnikowi Januszowi Jędrzejczykowi za 

udostępnienie materiałów, a wójtowi gminy Ryszardowi Witkowi i zastępcy wójta Halinie 

Filipek za wspomaganie prac komisji. 

W dalszej części poprosił o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. 

 

Radny Jerzy Orzechowski 

ZauwaŜył, Ŝe w związku z zadłuŜeniem pracownicy powinni otrzymać niŜsze nagrody. 

 

Radny Pawelec 

Podziękował za pracę Komisji Rewizyjnej 

 

Rada Gminy przy jednym głosie przeciwnym przyjęła 

Uchwałę nr XXXVI/18/10  sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu  

za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rozprza 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Głos zabrał wójt gminy Ryszard Witek: podziękował, Ŝe radni udzielili absolutorium  

z przekonaniem. Podzielił zdanie radnego Zdzisława Wójcika, Ŝe analiza budŜetu była 

wnikliwa. Podziękował równieŜ za wkład pracy ze strony pracowników Urzędu. Odniósł się 

równieŜ do nagród i powiedział, Ŝe są one przemyślane, zasłuŜone i sprawiedliwe. 
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Powiedział, ze realizowanych jest wiele zadań inwestycyjnych, oraz Ŝe gmina po raz 

pierwszy zaistniała w aspekcie pozyskiwania środków unijnych, a wszystkie kontrole w tym 

aspekcie są zakończone pozytywnie. 

Podziękował radnym za dobrą współpracę, a pracownikom podziękował za profesjonalizm, 

który ciągle wzrasta. 

Punkt 9 

Podjecie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie na 2010 rok 

 

Radny Michał Kardas skierował pytanie do radnego Stanisława Bory 

Prosił o wyjaśnienie sprawy drogi Rajsko DuŜe-Bryszki, dlaczego zwiększony został zakres 

prac i środków mimo, Ŝe w konkurs obejmował realizację krótszego odcinka drogi. 

Radny Stanisław Bora wyjaśnił, Ŝe na wniosek radnych z tamtego okręgu, aby nie zostawiać 

niewielkiego fragmentu brakującej drogi, podjęta został decyzja o realizacji zadania  

z uwzględnieniem całości drogi.  Zaznaczył, Ŝe stanowisko komisji było takie, Ŝeby tam 

gdzie wskazuje logika wykonywać drogę w całości i omijać konkurs. 

 

Rada Gminy przy dwóch głosach przeciwnych przyjęła 

Uchwałę nr XXXVI/19/10  sprawie zmian budŜetu i w budŜecie na 2010 rok 

 

 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   

i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Rozprza 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół poinformował, Ŝe Komisja Rolnictwa 

podjęła uchwałę rozpatrując wniosek dyrektora ZGK o zmianę taryf (uchwała w załączeniu) 

W dyskusji głos zabrali:  

Radny Michał Kardas zapytał dlaczego zwyŜka ceny ścieków dotyczy tylko kanalizacji 

sanitarnej, a nie wzięto pod uwagę zwyŜki ścieków dowoŜonych  

Radny Zdzisław Piątek  zauwaŜył, Ŝe ścieki dowoŜone i tak są nieporównywalnie droŜsze, 

niŜ ścieki dostarczane przez kanalizację. NaleŜy, zatem jak najszybciej podłączać odbiorców 

do sieci kanalizacyjnej. 

Radny Jerzy Orzechowski równieŜ zauwaŜył, Ŝe cena ścieków nie jest wysoka, a wręcz 

naleŜy podłączać kolejne posesje do sieci kanalizacji sanitarnej. Nadmienił takŜe, Ŝe za kilka 
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lat cena ścieków dowoŜonych znacznie wzrośnie ze względu na obostrzenia. Mówił równieŜ 

o trudnościach związanych z dowoŜeniem ścieków do oczyszczalni. I podkreślił, Ŝe cena za 

ścieki zwiększyła się ze względu za wzrost kosztów energii i wzrost zuŜycia energii przez 

nową oczyszczalnię. Dodał takŜe, Ŝe obecnie proces oczyszczania ścieków przebiega w 

sposób właściwy, a gmina nie mogła prowadzić takiej gospodarki ściekowej jak dotychczas-

modernizacja oczyszczalni była konieczna i uzasadniona, a ta zatem cena za ścieki nie jest 

wygórowana. 

Rada Gminy przy jednym głosie przeciwnym uchwałę przyjęła 

Uchwałę nr XXXVI/20/10 sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Rozprza 

 

Punkt 11 

Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rozprzy za 2009 rok 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół odczytał uchwałę Komisji Oświaty( . ...) – 

w załączeniu 

W związku z tym, Ŝe nie było pytań do projektu uchwały podjęto głosowanie 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

Uchwałę nr XXXVI/21/10 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2009 rok 

 

Punkt 12 

Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół wyjaśnił, Ŝe słuŜby nadzoru Wojewody 

uznały, Ŝe Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Program Przeciwdziałania Narkomanii naleŜy przyjąć w dwóch odrębnych uchwałach, a nie 

tak jak dotychczas jedną uchwałą. 

Radny Zdzisław Piątek i Józef Bielas prosili o wyjaśnienia, czy z puli pieniędzy tzw. 

kapslowych, moŜna finansować obydwa programy. 

Ewa Szczegodzińska- Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odpowiedziała, Ŝe pieniądze na walkę z narkomanią wyodrębnione są  

z pieniędzy kapslowych. Na razie te środki wydatkowane są w sposób prawidłowy. 
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Dotarła takŜe do źródeł informujących, Ŝe gdyby problem narkomanii nasilił się, gmina 

musiałby wyodrębnić na walkę z narkomanią środki własne, jednak ten problem na naszym 

terenie na razie nie istnieje. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr XXXVI/22/10 sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 

 

Punkt 13 

Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

Uchwałę nr XXXVI/23/10 sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Punkt 14 

Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

 o realizację zadania publicznego Gminy Rozprza w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Przewodniczący Tomasz Odrzywół powiedział, Ŝe program był przedstawiony i omawiany 

podczas posiedzenia Komisji Oświaty. Został opracowany w związku z nowelizacją Ustawy 

o poŜytku publicznym i wolontariacie. W związku z tym, Ŝe jest to nowe przedsięwzięcie  

w  trakcie realizacji programu mogą być wprowadzane zmiany. 

Dodał równieŜ, Ŝe pierwszą sprawą byłaby realizacja muszli koncertowej w m. Truszczanek, 

gdzie mieszkańcy zebrali środki, które zostały przekazane gminie. Z tych środków został 

wykonany projekt. Jeśli zatem nie zostanie przyjęta uchwała, społeczność nie będzie mogła 

wykonywać prac. 

Radny Michał Kardas wnioskował o wycofanie tego punktu z porządku obrad, poniewaŜ jest 

to sprawa nowa, nie ma odpowiednika i naleŜy ją dokładnie przeanalizować. 

Nadmienił równieŜ, Ŝe po raz kolejny jesteśmy stawiani pod ścianą z powodu Truszczanka 

Radny Zdzisław Wójcik nie zgodził się ze zdaniem przedmówcy, mówiąc, Ŝe nie jest to 

uchwała podejmowana tylko w związku z Truszczankiem. 
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Radna Teresa Mazerant dodała, Ŝe zawsze moŜna wprowadzić zmiany w trakcie realizacji 

programu, podkreśliła takŜe, praca społeczna jest niezwykle waŜna, zasadne jest zatem 

podjecie uchwały. 

 Radny Krzysztof Pawelec był za wnioskiem radnego Michała Kardasa o przeniesieniu 

uchwały na obrady komisji, gdyŜ nie ma w regulaminie wyodrębnienia zasad, na jakich 

realizowana będzie inicjatywa społeczna. A poza tym komisja nie stanowi większości rady 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół powiedział, Ŝe w regulaminie 

wyszczególnione zostały wszystkie sprawy dotyczące trybu rozpatrywania wniosków. 

Głos zabrał skarbnik gminy Janusz Jędrzejczyk i wyjaśnił, Ŝe w tej sprawie został powołany 

zespół, który opracował program i strategię następnie program został przekazany na 

właściwą komisję Rady Gminy.  

Radny Jerzy Orzechowski takŜe uwaŜał, Ŝe program nie był analizowany i nic nie stoi na 

przeszkodzie, Ŝeby przełoŜyć uchwałę na inne obrady 

Radny Stanisław Bora  powiedział , Ŝe program dyskutowany był na wspólnej komisji 

Finansów i Oświaty. Uchwała nie jest przygotowywana pod kontem Truszczanka. Po za tym 

uchwała zalegalizuje społeczne inicjatywy mieszkańców. 

Radny Zdzisław Wójcik podkreślił, Ŝe odtrącenie uchwały stawia społeczników bez wyjścia. 

 

Radny Michał Kardas wyjaśnił, Ŝe nie jest przeciwko uchwale, ale zauwaŜył, Ŝe nie kaŜda 

działalność społeczna jest dobra. Podstawą jest przyjęcie dokumentu, czyli tego, co o nim 

myślimy, wnioskował o odsunięcie go z głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół zauwaŜył, Ŝe wnioski o projekty uchwał 

składa wójt i komisja naleŜy je więc przyjąć. Ponadto program jest do dopracowania i 

zweryfikowania w drodze realizacji. 

Wójt Ryszard Witek nawiązał do konkursu drogowego, zgodnie z którym kaŜdorazowo, 

ostatecznie o rozstrzygnięciach decyduje rada gminy. 

Radna Teresa Mazerant podsumowując dyskusję wokół uchwały powiedziała, Ŝe radni są 

otwarci na dyskusję i wprowadzenie poprawek. 

Rada Gminy stosunkiem głosów: 11 za, braku głosów wstrzymujących, braku głosów 

przeciwnych przyjęła  

Uchwałę nr XXXVI/24/10 sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Rozprza w ramach inicjatywy 

lokalnej 
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Punkt 15 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół kolejno udzielał głosu radnym zgłaszającym 

interpelacje i wnioski oraz Wójtowi Gminy.  

 

Radny Zdzisław Wójcik odnosząc się do regulaminu konkursu drogowego zauwaŜył, Ŝe 

regulamin jest łamany. Wniosek mieszkańców o wybudowanie drogi danej długości jest 

łamany przez zwiększenie jej długości, gdyŜ koszt wybudowania takiej drogi zdecydowanie 

wzrasta 

Radny Józef Bielas zawnioskował o to, Ŝeby w Niechcicach równieŜ odbyły się konsultacje 

społeczne odnośnie rozwiązań komunikacyjnych w związku z przebudową drogi krajowej nr 

91 

Zwrócił uwagę, Ŝe samochody cięŜarowe wjeŜdŜające na parking w Niechcicach niszczą go, 

wnioskował zatem o umieszczenie w tym miejscu znaku zakazu. 

Radne Teresa Mazerant, Józef Bielasa i Jerzy Orzechowski zgłosili wspólny wniosek o zakup 

pojemników na segregację śmieci do miejscowości Milejów, Ignaców i Lubień. 

Radna Teresa Mazerant ponownie zawnioskowała o połączone posiedzenie wszystkich 

komisji w spawie wypracowania wspólnego nowego wariantu budowy obwodnicy Rozprzy. 

Radny Michał Kardas zapytał, czy pobierane są płaty targowe od właścicieli obiektów 

handlowych (straganów)? 

Radny Stanisław Bora zapytał jak zostanie naprawiona ulica Północna w Milejowie, która 

jest w bardzo złym stanie,  

Radny Krzysztof Pawelec czy są podjęte działania zmierzające do załoŜenia oświetlenia we 

Wronikowie. 

Radny Zdzisław Wójcik zgłosił prośbę o poprawienie nawierzchni drogi w Bagnie 

w kierunku ZmoŜnej Woli. 

Radny Jerzy Orzechowski zgłosił wniosek o naprawę i udroŜnienie drogi Lubień-Stobnica. 

Prosił o odpowiedź pisemną w tej sprawie 

Radny Bogdan Zięba wnioskował o naprawę drogi Nowa Wieś-Budy, czy wojewoda dał 

odpowiedź w sprawie wójta i czy przyszedł wyrok 
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Odpowiedzi Wójta na zadane pytania 

Na pytanie radnego Józefa Bielasa- Konsultacja musiałaby się odbyć z Inwestorem. Wójt 

wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie spotkania. Poza tym na spotkaniu konsultacyjnym byli 

obecni mieszkańcy Niechcic. Gdy zadano pytanie czy będzie budowana obwodnica Niechcic. 

Odpowiedź inwestora była negatywna. 

Rany Zdzisław Piątek zapytał, czy GDDKiA wykona drogę bez zgody Urzędu. Wójt 

odpowiedział, Ŝe jest to pytanie do Inwestora.  

Na pytanie radnego Michała Kardasa–Wójt Ryszard Witek odpowiedział, Ŝe właściciele 

stoisk handlowych nie wnoszą opłat. 

Przewodniczący Tomasz Odrzywół wskazał, Ŝe uiszczenie takiej opłaty jest zasadne.  

Na pytanie radnego Stanisława Bory - Prace zostały rozpoczęte w złym momencie, poza tym 

w podłoŜu drogi jest glina. Wykonawca zostanie jednak zobowiązany do naprawy drogi. 

Zaznaczył jednak, Ŝe względu na porzeczne przekopy nie powróci ona do takiego stanu jak 

pierwotnie. 

Na pytanie radnego Krzysztofa Pawelca- W odpowiednim czasie oświetlenie we Wronikowie 

zostanie wykonane. 

Na pytanie radnego Jerzego Orzechowskiego-Podjęte zostaną działania. 

 Na pytanie radnego Bogdana Zięby-Droga jest w stanie przyzwoitym, jest utwardzona. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół zapoznał radnych z pismami, które 

wpłynęły do biura Rady Gminy w sprawie: 

 

-  ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad 

powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim  

- Z powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – podziękowanie i kolejna prośba  

o wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego – temat zostanie 

przeanalizowany.  

- pismo od mieszkańca Gdańska, posiadającego siedlisko w Bęczkowicach  

z zapytaniem, kiedy zostanie naprawiona droga nad zalew w Mierzynie. W powyŜszej 

sprawie udzielono odpowiedzi, iŜ zgodnie z budŜetem został wpisana w plan 

 i rozstrzygnięty został przetarg na jej wykonanie 

- pismo Wojewody wzywające do podjęcia uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia 

mandatu wójta.  

W tej sprawie skierowano wniosek do Sądu Okręgowego o doręczenie wyroku. 



 17 

Punkt 15 

Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował za udział w obradach XXXVI sesji Rady 

Gminy w Rozprzy. 

 

Obrady zakończono o godzinie 15.15. 

 

Protokołowała:          Przewodnicz ący Rady Gminy 

Anna Kleska        /-/Tomasz Odrzywół  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


