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Protokół 

z XXVII sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu  29 kwietnia 2009 roku. 

 

Obrady rozpoczęto  o godzinie  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 14 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego  15 osób  stanowi  quorum pozwalające  
podejmowanie  prawomocnych uchwał. 
Nieobecny na posiedzeniu był radny Janusz Misztela.  
Lista obecności w załączeniu protokółu. 
 
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  

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

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad  oraz przyjęcie protokółu 

z XXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół  skierował pytanie 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 XXVI  sesji Rady Gminy. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  budżetu za 2008 rok 

oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rozprza. 

5. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 
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6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/13/09 z dnia 30 marca 2009 roku  

w sprawie stawek dopłat do sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  pomocy finansowej 

Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie kosztów dodatkowych 

patroli policyjnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rozprzy za 2008 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rozprzy. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dodatków oraz  niektórych  składników wynagradzania    

wypłacanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych  przez 

Gminę Rozprza. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności gruntowej. 

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie  obrad.                                                                                                                         

 
Odnośnie protokółu z XXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy, radny  Bogdan Zięba zgłosił, że nie 
zapisany został jego wniosek naprawy drogi Budy – Nowa Wieś. 

 
Uwaga radnego została przyjęta. Wniosek zostanie dopisany w punkcie  
13 – interpelacje,  wolne wnioski i zapytania w protokóle XXVI sesji Rady Gminy. 
Protokół przyjęto jednogłośnie. 

 
Punkt 3 

Informacja  z działalności wójta między sesjami 

oraz realizacji uchwał. 

 

Wójt Gminy Ryszard Witek przedstawił bieżące sprawy gminy. 
Mówił między innymi o: 
-  utwardzaniu placu wokół  wybudowanego przedszkola w Rozprzy, 
-  prowadzonych robotach wykończeniowych wewnątrz hali na oczyszczalni ścieków w   
   Rozprzy,  
-  układaniu warstwy ścieralnej na  drogach osiedlowych w Rozprzy przy ul. Sportowej, 
-  zakończonym remoncie  oraz odbiorze wykonanych robót w Szkole Podstawowej w    
    Mierzynie, 
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 -  remoncie cząstkowym dróg bitumicznych na terenie gminy,  
-  ogłoszonym przetargu na budowę sali gimnastycznej w Milejowie, który odbędzie się  
   15 maja br. oraz pozyskanej dotacji w wysokości 500.000 zł na jej budowę,   
-  bieżących naprawach dróg gminnych - równanie i nawożenie tłuczniem, 
-  wykonywanych projektach na budowę boiska w Mierzynie, Rynku Piastowskiego w Rozprzy 
    oraz poddasza w budynku komunalnym w Rozprzy Rynek Piastowski 10 pod potrzeby    
    Ośrodka Pomocy Społecznej,  
 
-  przeznaczeniu mieszkań nad apteką w Rozprzy na potrzeby Gminnego Zespołu Oświaty, 
-  rozpoczęciu budowy sali zebrań w Bagnie,   
-  planowanym oddaniu do użytku sali zebrań w Magdalence, 
-  rozstrzygniętych konkursach na Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, zmiany personalne  
   nastąpiły w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w  
   Niechcicach, 
-  planowanych obchodach VI DNI Rozprzy 13-14 czerwca 2009 roku  - głównie będzie 
    prezentacja lokalnej twórczości artystycznej  tj. szkoły,    przedszkola, koła   
    gospodyń wiejskich, orkiestry dęte itp., 
-  zatrudnieniu pracowników interwencyjnych, którzy zajmują się między innymi pracami  
   porządkowymi  w gminie . 
-  nielegalnym wywozie  śmieci przez mieszkańców gminy.  
 
W d y s k u s j i : 
 
Radny Zdzisław Wójcik poruszył  sprawę zanieczyszczania terenu gminy przez nielegalne 
wysypiska śmieci. Uważał, że powodem jest wprowadzona opłata za wywóz śmieci na 
wysypisko śmieci własnym  transportem. 
Ponadto radny zgłaszał uwagi do pracy równiarki, która pracuje na drogach na terenie gminy. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół w nawiązaniu do wypowiedzi radnego powiedział, że 
zniesienie opłaty za wywóz śmieci na wysypisko będzie to nierówne traktowanie mieszkańców 
gminy. Mieszkańcy, którzy  podpisali umowy na pojemniki z  Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Rozprzy muszą płacić za wywóz nieczystości. 
Opłata za wywóz pojemników na terenie naszej gminie nie jest wysoka w stosunku do gmin 
sąsiednich gdzie opłaty są o wiele wyższe. 
 
Radny Stanisław Bora – Przewodniczący Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska…  
powrócił do wniosków już wcześniej podjętych przez Komisję. Uważał, że nie powinno się 
dyskutować o odpłatności  za wywóz nieczystości na wysypisko, ponieważ zasadne jest jej 
naliczanie. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy, który zajmuje się obsługą wysypiska ma naliczane 
wysokie opłaty środowiskowe, w związku z powyższym ustalona odpłatność za wywóz 
nieczystości od mieszkańców jest zasadna. 
Natomiast chcąc uniknąć dzikich wysypisk,  wskazana jest edukacja począwszy od młodzieży w 
szkołach, jak również poprzez sołtysów należy dotrzeć do mieszkańców. 
Proponowany przez Komisję Rolnictwa… zakup worków oznakowanych z logo ZGK  powinien 
być zrealizowany, aby można było nieczystości nie mieszczące się do pojemnika ustawić obok. 
 



4 
 

Powielały się wnioski radnych o zmobilizowanie sołtysów, aby przekazywali informacje 
mieszkańcom na zebraniach sołeckich.  
 
Podsumowując powyższe radni uznali, aby przejściowo nie rezygnować z opłat, natomiast 
należy prowadzić egzekucje zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą. 
            
Wójt Ryszard Witek ustosunkował się do uwagi radnego Zdzisława Wójcika odnośnie pracy 
równiarki. Uważał, że powodem jest susza, natomiast mokre podłoże bardziej sprzyja 
wykonywaniu takich prac. 
 

Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Rozprzy Zdzisław Wójcik poinformował, że 
Komisja na posiedzeniach:  
-  analizowała wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,  
-  skontrolowała  wykonanie  dochodów i wydatków  budżetowych,  
-  przeprowadziła kontrolę  inwestycji tj: przebudowa drogi przez wieś Bagno, modernizacja   
    placu przy budynku Urzędu Gminy oraz pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Rozprzy, 
-  analizowała działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz   
   Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, 
-  skontrolowała dochody majątkowe i stan środków trwałych gminy, 
-  analizowała Zarządzenia Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy   
   na 2008 rok, 
-  zapoznała się z zasadami przyznawania stypendiów szkolnych i socjalnych. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wypracowaną opinię komisji z odbytych trzech 
posiedzeń komisji oraz wniosek  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
Opinia w załączeniu protokółu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół odczytał z 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 budżetu za 2008 rok.  
 
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w załączeniu protokółu. 
 
W dyskusji: 
 
Radny Zdzisław  Wójcik  podkreślił, że wykonanie budżetu to nie tylko ocena pracy Wójta,  
jest to również  ocena Rady Gminy, ponieważ Rada podejmuje ważne decyzje. 
Zwrócił się do Rady z prośbą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Radny Michał Kardas  podziękował Skarbnikowi Gminy Januszowi Jędrzejczykowi za dobrą 
współpracę z Komisją Rewizyjną podczas posiedzeń, na których analizowane było 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. 
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Wójt Gminy Ryszard Witek podsumował miniony rok. Uznał go za trudny ze względu na 
problemy związane z salą  gimnastyczną w Straszowie oraz trąbę powietrzną, która  nawiedziła 
Gminę Rozprza 15 sierpnia 2008 roku. 
Wykonywane były trzy duże inwestycje, których realizacja kontynuowana jest w roku 
bieżącym tj. 
-  budowa przedszkola w Rozprzy, 
-  rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Rozprzy, 
-  przebudowa ulic na osiedlu  w Rozprzy.   
W załączniku inwestycyjnym jest 28 pozycji inwestycyjnych, które są  już zrealizowane lub 
będą. 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały. 
Rada przy 3-ch głosach wstrzymujących przyjęła  

 
Uchwałę XXVII/20/09 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania wykonania budżetu za 2008 rok 

oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rozprza. 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium w imieniu 
swoim oraz pracowników urzędu. 

 
Punkt 5 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 

 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Finansowej Rady  Gminy. 
Komisja pozytywnie opiniuje  projekt zmian budżetu i w budżecie gminny na 2009 rok. 
 

W związku z tym, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do każdego punktu 
zmian, przystąpiono do dyskusji. 
Szczególnej dyskusji zostały poddane w planie wydatków dwie pozycje, dotyczące: 
-   budowy muszli koncertowej w Truszczanku – dział 921, 
-   zwiększenia nakładów na budowę drogi dojazdowej  do oczyszczalni ścieków w Rozprzy-  
    dział 600. 
 
Wójt Gminy Ryszard odczytał  pismo Rady Sołeckiej w Truszczanku w sprawie ujęcia budżecie 
gminy zadania pod nazwą „ Budowa muszli koncertowej w Truszczanku”. 
Rada Sołecka dokonała wpłaty darowizny w wysokości 1600 zł jako udział własny w tej 
budowie.  
Obecny na posiedzeniu sołtys sołectwa Truszczanek Marek Rakoczy zapewniał, że gmina nie 
będzie obciążona tą inwestycją. Ma zapewnienia sponsorów, którzy deklarują  
współfinansowanie budowy. 
Problem jest tylko w tym, że on jako sołtys nie może występować w imieniu sołectwa, które 
nie ma osobowości prawnej  przy opracowywaniu  dokumentów. 
 
Radni w dyskusji nie byli przekonani co do zasadności tej inwestycji.  
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W wypowiedziach swych powracali do  sytuacji związanej z budową sali zebrań w Truszczanku. 
 
Radny Zdzisław Wójcik uważał, że należy popierać prace społeczne oraz doceniać osoby 
angażujące się w te prace. Prace społeczne kosztują dużo zaangażowania i poświęcenia, 
a niejednokrotnie nie są doceniane. 
Uważał, że przeciwne pracom społecznym są te osoby co nigdy nie pracowały społecznie. 
Apelował o docenianie prac społecznych . 
 
Wypowiedź radnego uzyskała poparcie radnej Teresy Mazerant i radnego Józefa Bielasa. 
 
Radny Michał Kardas – nawiązał do  sytuacji związanej z budową sali  zebrań w Truszczanku i 
dokonywanych zmianach w budżecie. Pytał czemu będzie służyła muszla i ile będzie 
kosztowało jej wybudowanie. Dodał, że nie podoba mu się sposób załatwiania spraw sołeckich 
przez sołtysa. 
Proponował wyłączyć z uchwały  zapis dotyczący „ muszli koncertowej w Truszczanku”, 

ponieważ jest przeciwny budowie muszli. 
 
Radny Stanisław Bora - dyskusja na temat budowy muszli koncertowej w Truszczanku była 
również na Komisji Finansowej Rady Gminy. Wójt zapewnił, że Gmina do budowy  tego 
zadania nic nie dołoży, sołectwo ma sponsorów tej inwestycji. 
Wypowiedź radnego potwierdził i uzupełnił również obecny na sesji sołtys sołectwa 
Truszczanek. 
 
Radny Zdzisław Piątek uznał, że pieniądze  deklarowane przez  sponsorów mógłby sołtys 
wykorzystać na wyposażenie planowanej do budowy sali zebrań. 
 
Radny Krzysztof Pawelec -  poruszył sprawę wysokich kosztów planowanej  budowy drogi do 
oczyszczalni ścieków w Rozprzy. Uważał, że nie ma potrzeby budować tam tak kosztownej 
drogi. Proponował drogę o innej nawierzchni mniej kosztownej. 
Zdaniem radnego wskazane byłoby położenie drugiej warstwy  ścieralnej na drodze Stara Wieś 
– Gościnna . 
 
Wójt Ryszard  Witek  wyjaśnił, że droga jest o innych parametrach niż budowane drogi 
gminne. Przystosowana do ciężkiego sprzętu i dużego natężenia ruchu. 
 
Radny Wójcik Zdzisław –  obecnie jeżdżą tą drogą ciągniki, droga ma służyć przyszłości i 
powinna być przystosowana do ciężkiego sprzętu. 
 
Radny Stanisław Bora -   zaplanowano na drogę wcześniej 200.000 zł, dyskusja wywiązała się  
w momencie zwiększenia o 120.000 zł, ponieważ taki jest kosztorys inwestorski. 
Być może kiedy dojdzie  do  przetargu na budowę wystarczy zaplanowana kwota pierwsza 
200.000 zł. 
 
Radny Krzysztof Pawelec zgłosił wniosek  o zmianę standardu drogi na standard taki jak są 
robione drogi na terenie gminy z konkursu. 
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Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zwrócił uwagę sołtysowi M. Rakoczemu, że zaskakuje 
Radę Gminy swoimi pomysłami, bez  uzgodnienia. Takie zachowanie źle jest odbierane  przez 
radnych. 
Poparł radnego Zdzisława Piątka, który mówił że pozyskane środki od sponsorów można 
byłoby  wykorzystać  na wykończenie  sali zebrań, którą planuje się budować. 
 
Kończąc burzliwą dyskusję zgłoszono dwa wnioski: 
 
 
I  wniosek  zgłoszony przez radnego Michała Kardasa  

 

     Wyłączyć z projektu uchwały inwestycję pn. „Budowa muszli koncertowej w Tuszczanku”. 

 

W wyniku głosowania                za wyłączeniem było  -  2 radnych 

                                                        przeciw                        -  8 radnych     

                                                       wstrzymało się            -  4 radnych 

W wyniku głosowania  wniosek nie został przyjęty. 
 

II. wniosek zgłoszony przez radnego Krzysztofa Pawelca  

 

    Drogę do oczyszczalni wybudować o standardzie takim jak budowane są drogi gminne. 

 

W wyniku głosowania                  za zmiana kategorii dróg    -     10 radnych  

                                                          przeciw                                  -       1 radny  

                                                          wstrzymało się                     -       3 radnych                    

 
W związku  z tym, że wniosek został przyjęty  Skarbnik Gminy zaproponował pozostawienie w 
uchwale proponowanej kwoty, natomiast należy zrobić nowy kosztorys inwestorski  
dostosowany do innej kategorii drogi. 
Na podstawie nowego kosztorysu na następnej sesji dokonać zmiany dotyczącej 
zarezerwowania środków na budowę drogi do oczyszczalni ścieków w Rozprzy. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy trzech głosach wstrzymujących przyjęto 
  

Uchwałę nr XXVII/21/09 

 
Uchwała w załączeniu. 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/13/09 z dnia 30 marca 2009 roku 

w sprawie  stawek dopłat do sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków. 

 

W związku z przyjętą na poprzedniej sesji uchwałą o dotowaniu dla wszystkich odbiorców do   
1m³ dostarczonej wody i 1m³ odprowadzanych ścieków należy zatwierdzić  kalkulacje dotacji 
przedmiotowej  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
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Kalkulacja wynika z wniosku taryfowego przedstawionego przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Rozprzy.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Rada jednogłośnie przyjęła  

Uchwałę XXVII/22/09 

zmieniającą uchwałę  w sprawie  stawek dopłat do sprzedaży wody 

oraz odprowadzania ścieków 

 

Uchwała w załączeniu.  
 
 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie  pomocy finansowej  Komendzie 

Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie  kosztów dodatkowych patroli  

policyjnych. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, że na sesji w dniu  30 marca br. Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie. 
W ramach wprowadzonych zmian wydzielono w  planie wydatków środki finansowe w dziale 
754 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie  ponadnormatywnych  patroli 
policyjnych na terenie Gminy Rozprza. 
Przygotowany projekt uchwały na sesję będzie stanowił deklarację do zwarcia stosownej 
umowy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Tryb. a Gminą Rozprza, w której 
zostaną doprecyzowane zasady realizacji ww. zadania. 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących przyjęto  
 

Uchwałę nr XXVII/23/09 

                  w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie 

kosztów dodatkowych patroli policyjnych 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 
Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2008 rok. 

 
 
Dyrektor GBP w Rozprzy Marianna Cubała poinformowała, że instytucje kultury zgodnie 
zobowiązującymi przepisami o rachunkowości zobowiązane są do złożenia sprawozdania 
finansowego jednostki w Urzędzie Skarbowym w ciągu 7 dni od jego przyjęcia przez Radę 
Gminy. 
Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy składa się z bilansu jednostki 
na dzień 31 grudnia 2008 roku, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej, w której 
uwzględnione zostały informacje nieobjęte bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz 
wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Biblioteki. 
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Rada jednogłośnie  przyjęła 

Uchwałę nr XXVII/25/09 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

  
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 
 

Punkt 9 

Przyjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rozprzy. 

 

 
Kierownik OPS Ewa Szczegodzińska  poinformowała, że proponowana zmiana ma charakter 
porządkowy, związany  z wdrożeniem ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych, która wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych i przepisów 
wewnętrznych. 
Ze statutem ośrodka zapoznała się Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia …., która pozytywnie 
zaopiniowała zaproponowane zmiany w statucie. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła 
 

Uchwałę nr XXVII/25/09 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy 

 
Uchwała w załączeniu. 

 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu 

do projektu „ Teraz czas na Ciebie”. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Szczegodzińska poinformowała, że zespół 
pracowników OPS przygotował projekt „ Teraz czas na Ciebie” w ramach poddziałania 7.1.1 
Priorytet VII Programu Operacyjnego   Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
Program skierowany jest do 6 uczestników, którzy będą wytypowani spośród klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej. 
Planowane działania wobec uczestników projektu to: 
-  zajęcia z psychologiem, 
-  zajęcia z doradcą zawodowym, 
-  oferta szkoleniowa „ szkolenie spawalnicze typu mag-135 oraz TIG-141”. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  
 
Przyjęto jednogłośnie  
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Uchwałę XXVII/26/09 

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

poddziałania 7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
Ponadto Kierownika OPS Ewa Szczegodzińska przybliżyła sprawę udzielanej pomocy suszowej 
dla rolników. Są cztery postępowania administracyjne w Kolegium Samorządowym w 
Piotrkowie  Tryb. rolników z Wronikowa, w związku z powyższym przeprowadzane są 
dodatkowe wyjaśnienia. 
 
 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie dodatków oraz niektórych  składników wynagradzania 

wypłacanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach  prowadzonych 

przez  Gminę Rozprza. 

 

 W związku z nowelizacją art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły określa 
regulaminie warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach bez ograniczenia czasowego obowiązywania 
regulaminu  wyjaśniła  Zastępca Wójta Halina Filipek. Dotychczas regulamin obowiązywał na 
rok. 
 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę nr XXVII/27/09 

w sprawie dodatków  oraz niektórych składników wynagradzania wypłacanych 

nauczycielom  zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez szkołę. 

 

Uchwała w załączeniu. 
 

Punkt 12 

Ustanowienie służebności gruntowej. 

 
 
Kierownik Referatu  Podatków i Opłat Lokalnych Szymon Kozłowski  przybliżył Radzie Gminy 
potrzebę podjęcia uchwały. Poinformował, że budowę nowej oczyszczalni ścieków  w 
Niechcicach planuje się wykonać na działkach gminnych. Dostarczenie wody do nowej 
oczyszczalni wymaga wybudowania nowego przyłącza wodociągowego  przez grunty 
prywatne. W związku z powyższym należy ustanowić służebność gruntową zabezpieczając 
interes Gminy Rozprza przed potencjalnymi roszczeniami obecnego właściciela lub przyszłych. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  
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Uchwałę nr XXVII/28/09 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności  gruntowej 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
 
 
 
 

Punkt  13 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 
 
Radny Józef Bielas wnioskował o utwardzenie tłuczniem parkingu obok kościoła w 
Niechcicach. 
 
Radna Teresa Mazerant wnioskowała o : 
-  ustawienie więcej pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, 
-  informowanie poprzez sołtysów w terenie o szkodliwości palenia butelek plastikowych dla  
   środowiska,  
 - karanie  za wylewanie ścieków z posesji  do rowów przydrożnych. 
 
Radny Zdzisław Piątek poruszył sprawę nie egzekwowania  podjętej przez Radę uchwały 
dotyczącej karania osób, które nie podpisały z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rozprzy 
umowy na wywóz nieczystości. 
 
Radny Michał Kardas  pytał o następujące sprawy tj. o: 
-    zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprzy, 
-    likwidację  dzikiego przejścia do PGR-u obok ośrodka zdrowia w Rozprzy, 
-    roszczenia w stosunku do projektanta, który w pierwszej wersji miał wykonywać projekt    
     na  pompę ciepła dla przedszkola w Rozprzy, 
-    kanalizację  w ul. Parkowej w Rozprzy,  
-    projektowaniu Rynku Piastowskiego  w Rozprzy w formie zaakceptowanej przez  
      mieszkańców, co to znaczy. 
 
Radny Stanisław Bora – ponaglił swoje wcześniejsze wnioski dotyczące ustawienia  słupa 
betonowego na ogłoszenia oraz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów w Longinówce. 
 
Wójt Ryszard Witek ustosunkował się do poszczególnych zgłoszonych wniosków przez 
radnych: 
-  parking w Niechcicach zostanie naprawiony – dziury zostaną uzupełnione drobnym  
    tłuczniem, 
-  pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów będą sukcesywnie zwiększane o nowe gniazda, 
-  należy powrócić do przyjętej uchwały przez Radę Gminy i prowadzić egzekucję związaną  
    z nielegalnym wywozem nieczystości, 
-  projekt dotyczący zagospodarowania  terenu wokół gimnazjum jest opracowywany,  
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-  projekt przebudowy Rynku Piastowskiego w Rozprzy będzie realizowany zgodnie  z wolą  
    mieszkańców po odbytym spotkaniu w sali OSP w Rozprzy, prowadzone są rozmowy z   
    projektantem, 
-   podejmowano próby wyegzekwowania odszkodowania od osoby przedłużającej w czasie    
    wykonanie projektu na pompę ciepła do budynku przedszkola w Rozprza – pisma  
    wychodzące z Urzędu Gminy wracają z adnotacją „adresat nieznany”, 
-  dokonano zmian w budżecie gminy  przeznaczając  50.000 zł  na kanalizację w ul. Parkowej  
    w Rozprzy, w związku z powyższym zadanie będzie realizowane w bieżącym roku. 
 
Przedłużają się procedury dotyczące kanalizacji w północnej części gminy, obecnie wydawane 
są decyzje środowiskowe, ponieważ kanalizacja przechodzi przez tereny kolejowe.   
 
Radna Teresa Mazerant wnioskowała, aby jeszcze raz prześledzić sprawę przyłączy 
kanalizacyjnych  w m. Longinówka, Milejów, Janówka, Milejowiec, których jest znacznie więcej 
niż zakładano na początku. 
 
Radny Bogdan Zięba wnioskował o wykopanie rowu w Nowej Wsi za kapliczką w kierunku 
Białocina. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek zwrócił się do Rady Gminy o zajęcie stanowiska odnośnie 
składanych pism przez  Spółkę „ Krynica Witamin” w sprawie zaniechania podatku od 
nieruchomości. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa … Stanisław  Bora przypomniał, że sprawą podatku spółki 
zajmowała się już komisja. Członkowie Komisji  byli w zakładzie i nie wyrażają zgody na 
zaniechanie podatku od  spółki. 
 
 

Punkt 14 

Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji. Obrady zakończono o godzinie 14.30. 
 
 
 
Protokółowała:                                                                                               Przewodniczący Rady 

K. Dobrowolska 

                                                                                                                              Tomasz Odrzywół 


