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Protokół 

z XXXIV sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 29 stycznia 2010 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 Gminy Tomasz Odrzywół. Powitał radnych oraz  
osoby biorące udział w sesji. Stwierdził, że w obradach  uczestniczy zgodnie z listą obecności 
13 radnych. 
Nieobecni na posiedzeniu byli radni: Stanisław Bora i Artur Kropiś. 
Wobec powyższego składu Rady Gminy było quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych uchwał. 
Lista obecności w załączeniu protokółu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Ryszard Witek 
2. Halina Filipek 
3. Janusz Jędrzejczyk 

 
Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu 

z XXXIII sesji Rady Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół skierował zapytanie  do radnych o propozycje  
zmiany porządku obrad  sesji. W związku z brakiem uwag zapoznał z porządkiem obrad, który 
został przesłony radnym w materiałach w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad  oraz przyjęcie  protokółu z XXXIII sesji Rady Gminy. 
3. Informacja Wójta Gminy z działalności  między sesjami oraz realizacji  uchwał. 
4. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 

rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu 

budżetowego gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Rozprzy. 
7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
8. Zakończenie obrad. 

 
Następnie zapytał, czy są uwagi do protokółu z XXXIII sesji Rady Gminy. 
Uwagę do protokółu zgłosił Wójt Gminy Ryszard Witek do zapisu dotyczącego udzielenia jego 
odpowiedzi radnemu Michałowi Kardas na  zadane pytanie cyt. „Co to jest  aneks do 
umowy”. 
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Zapytanie radnego wynikło z zapisu w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmian w 
budżecie Gminy – „pomniejszenia dotacji z Unii Europejskiej na budowę przedszkola 
wynikającej z rozliczenia dotacji”  i wprowadzenia aneksu do umowy. 
Radny Michał Kardas stwierdził, że jego pytanie brzmiało cyt. „Czego dotyczył nowy aneks 
umowy”. 
Wójt odpowiedział radnemu na zadane pytanie w związku z powyższym radny Michał Kardas 
zaproponował wykreślenie zapisów dotyczących tej sprawy z protokółu. 
 
Następnie radny Bogdan Zięba zwrócił uwagę, że w punkcie 6 obrad dotyczącym 
wydzierżawienia mienia komunalnego w Starej Wsi, działka 157,  brak jest zapisu 
dotyczącego zadanego przez niego pytania. A pytanie brzmiało „Kto jest właścicielem  działek 
od nr 173 do nr 181 znajdujących się na przeciwko wydzierżawionej działki nr 157”. 
 
W związku z tym, że wymagało to sprawdzenia na mapie w Referacie Komunalnym i mogło 
to jakiś czas potrwać, radny Janusz Misztela zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku 
obrad. 
Zaproponował dokonać przyjęcia protokółu z XXXIII sesji po uwzględnieniu zgłoszonych uwag 
po punkcie 6 porządku obrad jako punkt 7 przesuwając następne punkty o jeden. 
 

Wniosek radnego został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących. 

 

W związku z powyższym przystąpiono do omawiana następnego punktu porządku obrad. 
 

Punkt 3 

Informacja Wójta  Gminy z działalności między 

 sesjami oraz realizacji uchwał 

 
Wójt Ryszard Witek rozpoczął swoje sprawozdanie od informacji  o zakończonym remoncie  
korytarzy w Urzędzie Gminy. Poinformował, że  obecnie usuwane są wady stwierdzone po 
odbiorze. 
Ponadto Wójt poinformował o wykonywanych pracach wewnątrz budynku sali 
gimnastycznej w Milejowie/ instalacje sanitarne, elektryczne i tynki/. 
 

Następnie omówił inwestycje  przewidziane do realizacji w 2010 roku. 
Są to między innymi: 

• budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach – ogłoszono przetarg na budowę , 
otwarcie ofert 15 lutego 2010 roku, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy – złożono wniosek o 
wydanie decyzji środowiskowej, 

• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie i w Rozprzy oraz 
budynku komunalnego w Rozprzy/apteka/, 

• przebudowa drogi w Łochyńsku zadanie przeniesione z roku 2009 w związku  
z rozwiązaniem umowy z wykonawcą, 

• przebudowa drogi Rajsko Duże – Bryszki – ogłaszając konkurs Rada Gminy musi 
określić długość przebudowy drogi, 

• przebudowa drogi w Mierzynie- projekt budowlano wykonawczy, 

• modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Rozprzy/ośrodek zdrowia/. 
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Ponadto Wójt poinformował  o: 

• uzgodnieniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w związku z 
przebudową trasy nr 91 w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych. 
Zgłoszono uwagi do projektu oświetlenia ulicznego dotyczące uzupełnienia projektu o 
odcinek  200 m w miejscowości Niechcice ul. Piotrkowska /Bajanówka/. 
Gmina odmówiła wystąpienia o warunki przyłączenia, ponieważ nie jest inwestorem 
przebudowy, 

• zmianie firmy odbierającej padlinę z terenu Gminy Rozprza. Obecna firma to 
Przedsiębiorstwo Handlowe „HETMAN” z powiatu kutnowskiego. Firma deklaruje  
bezpłatny odbiór wszystkich zwierząt padłych również poza gospodarskich w gminie, 

• wystąpieniu Gminy  z wnioskiem o pozyskanie  środków z Unii Europejskiej  na 
dofinansowanie projektu w zakresie usuwania pokryć dachowych wykonanych  z 
azbestu, natomiast nowe pokrycie mieszkańcy muszą wykonać we własnym zakresie,  

• zleceniu wykonania ekspertyzy dotyczącej wykonania drugiego odwiertu  studni 
głębinowej w Lubieniu szacunkowy koszt wykonania studni to koszt 138.000 zł,  

• zmianie organizacji policji, Gmina Rozprza podlegać będzie pod Komisariat w Woli 
Krzysztoporskiej, natomiast Posterunek Policji w Rozprzy pozostanie. Są to 
zapewnienia Komendanta Miejskiego Policji, 

• odśnieżaniu dróg gminnych i powiatowych -  wykorzystane już zostały środki 
przekazane przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. na zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych. W związku z powyższym Wójt będzie ubiegał się o dodatkowe 
środki na ośnieżanie. 

 
Następnie Wójt Ryszard Witek poinformował, że Rada Sołecka w Pieńkach złożyła pismo, w 
którym wnioskuje o uwzględnienie w planowanym do wykonania w bieżącym roku  projekcie 
na przebudowę drogi w Pieńkach uwzględnić o 200 m dłuższy odcinek drogi, który nie był 
uwzględniony w momencie przystępowania do konkursu/ 1400 z konkursu+ 200m/. Wniosek 
uzasadniają  tym, że dodatkowe 200 m byłoby łącznikiem drogi prowadzącej  do Krzyżanowa 
na terenie Wola Krzysztoporska, którą Gmina Wola Krzysztoporska planuje wykonać w 
najbliższym czasie. O powyższym Wójt informował radnych na Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska… . 
 
Członkowie Komisji  uznali, że jest zasadne aby projekt został wykonany na cały odcinek 

drogi. Proponowano również na Komisji, aby  drogi Rajsko Duże – Bryszki i Pieńki  zostały 

obejrzane przez radnych w terenie.  

 
W dyskusji do poruszanej sprawy zdania radnych były podzielone. Większość radnych 
uważała, że należy ująć w projekcie całość drogi, natomiast budowę realizować etapami.  
Osoby przeciwne twierdziły, że łamane są zasady regulaminowe konkursu na budowę dróg. 
Zobowiązano Wójta do przeprowadzenia rozmowy z Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska w 
sprawie uzyskania prawdziwych informacji dotyczących planowanej budowy drogi w 
Krzyżanowie.  
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W związku z tym , że zdania radnych były podzielone radny Krzysztof Pawelec zgłosił wniosek 

formalny o  przegłosowanie ujęcia w projekcie na budowę drogi w Pieńkach całego odcinka 

drogi. 

 
Wniosek został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących. 
 
Dyskusja do złożonego sprawozdania przez Wójta Gminy.  
 
Radny Janusz Misztela pytał o inwestycje dotyczącą przebudowy Rynku Piastowskiego  
w Rozprzy, ponieważ w sprawozdaniu złożonym przez Wójta nie było mowy o tej inwestycji.  
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że szeroko dyskutowano na ten temat na poprzedniej 
sesji. Natomiast projekt jest  opracowywany jeszcze przez projektantów zgodnie  
z istniejącym układem komunikacyjnym, tak jak sugerowali mieszkańcy na spotkaniu 
 w Rozprzy. 
 
Radny Michał Kardas uznał, że mieszkańcy są niezadowoleni z tego, że inwestycja dotycząca 
przebudowy  Rynku realizowana będzie etapami i odciągana jest w czasie. 
Zdaniem radnego łamane są zasady konkursu, ponieważ inwestycja ta była w konkursie 
ogłoszonym od 2006 roku  na drugim miejscu. 
 
Radny Janusz Misztela – uważał, że przebudowa centrum Rynku Piastowskiego powinna być 
inwestycją priorytetową, natomiast dołączone do tej inwestycji parkingi koło szkoły, ośrodka 
zdrowia i urzędu powinny być oddzielnymi inwestycjami. 
W związku z tym, że układ komunikacyjny pozostaje bez zmian proponował wymienić 
nawierzchnię ulic i chodników. Natomiast przy drodze krajowej wystąpić z prośbą do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wymianę chodników. 
 
Radny Krzysztof Pawelec uważał, że nie ma potrzeby na dzień dzisiejszy wykonywać 
zagospodarowania terenu obok ośrodka zdrowia. Zdaniem radnego można wykonać tylko 
drogę dojazdową do ośrodka. Poparł przedmówców, że centrum Rynku powinno być robione 
w pierwszej kolejności. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół  zapytał Wójta czy projekt podzielony jest na etapy. 
 
W związku z tym, że Wójt powiedział tak. Przewodniczący Rady zamykając dyskusję  
dotyczącą przebudowy Rynku stwierdził, że jak będzie  projekt wówczas Rada Gminy 
zdecyduje co będzie realizowane w pierwszej kolejności. 
 
Radny Jerzy Orzechowski poruszył sprawę odśnieżania dróg. Uznał, że niektóre odcinki dróg 
winny być odśnieżone szerzej, aby mogły minąć się dwa samochody. 
Ponadto widział potrzebę, aby Komisja Rolnictwa… Rady Gminy w terenie sprawdziła dla 
orientacji granice dróg Gminy Rozprza z Gmina Ręczno i Łęki Szlacheckie oraz ich stan. 
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                                                                   Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy 

na 2010 rok. 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał z pozytywna opinią Komisji Finansowej w 
sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy. Uchwała Komisji w załączeniu protokółu. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował o uwagach Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi.  Przekazał  materiały, które dotyczyły uwag RIO i nie zostały 
uwzględnione w materiałach przesłanych radnym. Zmiany dotyczyły załącznika nr 3 
inwestycyjnego oraz załącznika nr 11 dotyczące prognozy długu. 
Proponowane zmiany w załączeniu protokółu. 
 
Radny Janusz Misztela podziękował za dokładne opracowanie uzasadnienia do projektu 
uchwały. Poprosił, aby przy następnych zmianach do budżetu proponowane zmiany 
zaznaczać wytłuszczając druk.  
 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały. 
 
Przy czterech głosach wstrzymujących przyjęto  

 

Uchwałę nr XXXIV/1/10 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok 

 

Uchwał w załączeniu. 
 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy. 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących przyjęła  

 
Uchwałę nr XXXIV/2/10 

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego gminy 

        
 Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy 

Komisji Rady Gminy w Rozprzy 

                     
Pytań do projektu uchwały nie było. 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

 

Uchwałę XXXIV/3/10 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 7 

Przyjęcie protokółu z XXXIII sesji Rady Gminy 

 
W przerwie Wójt Ryszard Witek przeprowadził rozmowę telefoniczną z Wójtem Gminy Wola 
Krzysztoporska w sprawie drogi Krzyżanów –Pieńki. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska 
poinformował, że droga ta jest w planach Gminy do wykonania w tym roku. 
O powyższym Wójt poinformował Radę Gminy. 
 
W związku ze złożoną uwagą do protokółu z XXXIII sesji Rady Gminy przez radnego Bogdana 
Ziębę w sprawie jego zapytania odnośnie własności działek w Starej Wsi położonych po 
drugiej stronie drogi na przeciw działki 157 -  na posiedzenie przybyła Kierownik Referatu 
Komunalnego Małgorzata Wrzeszcz w celu złożenia wyjaśnień radnemu. 
Poinformowała, że trzy działki są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,  
natomiast pozostałe działki to działki prywatne.  
Powyższy zapis dotyczący pytania radnego oraz odpowiedź zostanie umieszczona w punkcie 
6 protokółu XXXIII sesji Rady Gminy.  
 
Przewodniczący Rady po naniesieniu poprawek poddał pod głosowanie ponowne protokół 
 z poprzedniej sesji. 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących się przyjęty został protokół z XXXIII sesji Rady Gminy 
odbytej w dniu 29 grudnia 2009 roku. 
 

Punkt 7 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz  Odrzywół odczytał pisma, które w płynęły do Rady 
Gminy  z: 
1/ Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w związku z przypadającymi  w bieżącym 
roku terminami wyborów na urząd Prezydenta RP oraz wyborów organów jednostek 
samorządu terytorialnego, 
 
2/ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uwag do uchwał Rady Gminy: 
    -  Uchwały Nr XXXI/58/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 
    -  Uchwały Nr XXXI/59/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Poproszono Kierownika Pana Szymona Kozłowskiego o wyjaśnienie  uwag Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w stosunku do powyższych uchwał. 
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3/  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszowie  kierowane do Wójta Gminy, a do 
wiadomości Rady Gminy w sprawie: 
-  układu wykonawczego do budżetu na 2010 rok, 
-  udostępnienia na piśmie informacji o niemożliwości zatrudniania na terenie  gminy  
   nauczycieli zwolnionych wcześniej na podstawie art.20 Karty Nauczyciela. 
 
Pisma zostały przekazane  do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych 
w celu analizy tych pism. 
 
Radny Krzysztof Pawelec zwrócił się z pytaniem o wysokość kosztów związanych z opieką nad 
dziećmi w czasie  transportu dzieci do szkoły w Straszowie.   
 
Liczbowa informacja zostanie przygotowana na piśmie odpowiedziała Pani Wójt Halina 
Filipek. 
 
Radny Michał Kardas zapytał, kto będzie sprawował opiekę przy dowozie dzieci do szkół 
jeżeli Dyrektor rozwiązała umowy o pracę z nauczycielami. 
 
Radny Zdzisław Wójcik ponowił swój wniosek dotyczący ustalenia jednakowej stawki 
godzinowej niezależnie od tego kto będzie opiekunem w autobusie. 
 
Wójt Ryszard Witek – odpowiedział, że temat dowozu dzieci został rozwiązany. 
Opiekę w autobusach dowożących dzieci przez ZGK w Straszowie przejęła  od 1 lutego br. 
Gmina. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół nawiązał do burzliwej dyskusji na posiedzeniu 
Komisji Oświaty dotyczącej ogłoszenia konkursu na działalność statutową klubów 
sportowych. 
Po posiedzeniu Komisji prawdopodobnie pracownik konsultował się w tej sprawie z Radcą 
Prawnym. W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienie, czy konkurs był ogłoszony 
prawidłowo. 
 
O złożenie wyjaśnień poproszono pracownicę Monikę Jażdż merytorycznie odpowiedzialną 
za te sprawy.  
Przewodniczący Rady zapytał Panią Jażdż, czy można było ogłosić konkurs na działalność 
statutową klubów na podstawie przyjętego projektu budżetu. 
 
Tak można było ogłosić wcześniej odpowiedziała Monika Jażdż. Natomiast dodała, że 
podmiot musi rozliczyć się z poprzedniej dotacji, aby mógł uzyskać nową na następny rok, 
ponieważ  tak jest zapisane w ustawie o finansach publicznych.  
Następnie Pani Jażdż poinformowała, że posiada informacje z ostatniego szkolenia, iż 
proponowana jest zmiana do ustawy i będzie można ogłaszać konkurs na podstawie projektu 
budżetu. Natomiast  podmiot ubiegający się o dotację będzie musiał złożyć sprawozdanie z 
wykonania poprzedniego budżetu za 10 miesięcy. 
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Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podsumowując powyższe potwierdził, że należało 
dać szansę klubom sportowym i ogłosić konkurs na podstawie projektu budżetu po 
posiedzeniu Komisji Oświaty… tj. 18 grudnia 2009 roku.  
Natomiast  umowy z poszczególnymi klubami należało podpisywać w momencie rozliczenia 
się z poprzedniej dotacji.  
 
Radny Józef Bielas uznał, że należy na przyszłość dopilnować i ogłosić  konkurs po przyjęciu 
projektu budżetu. 
 
 Wójt Ryszard Witek przeprosił za błędne interpretacje  dotyczące ogłoszenia konkursu.  
 
Radny Krzysztof Pawelec był zainteresowany planowanym przebiegiem obwodnicy 
miejscowości Rozprza. Pytał, czy do Gminy wpłynęła jakaś informacja w tej sprawie. 
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że oficjalnie do Gminy nie wpłynęło nigdy i żadne pismo z 
propozycjami rozwiązań budowy obwodnicy Rozprzy. 
Firma Projektowa wykonująca projekt na przebudowę drogi Nr 91 zwróciła się z prośbą o 
wydanie  opinii w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych. 
Wójt przekazał radnym do wglądu ksero mapki, na której zaznaczone są dwa warianty 
/wschodni i zachodni/ budowy obwodnicy. Mapka stanowiła jeden załączników przekazanej 
dokumentacji. 
Ksero przekazanej mapki radnym w załączeniu  protokółu. 
 
Wójt Ryszard Witek zobowiązał się na bieżąco informować Radę Gminy, jeżeli wpłyną do 
Gminy jakieś dokumenty dotyczące budowy obwodnicy. 
 
Radna Teresa Mazerant – poruszyła sprawę podpisywanych umów z mieszkańcami w 
związku z planowaną budową kanalizacji w północnej części Gminy. Pytała na jakim etapie są 
te działania. 
 
Radny Bogdan Zięba pytał, czy jest możliwość odzyskania starych drzwi wejściowych do 
budynku Urzędu Gminy wyjętych  podczas remontu. 
 
Wójt  w najbliższym czasie udzielił radnym odpowiedzi. 
 
 

Punkt 9 

Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował wszystkim obecnym za udział w sesji. 
Obrady zakończono o godzinie 12.50. 
 
 
Protokółowała:                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

K. Dobrowolska 

                                                                                                                  Tomasz Odrzywół 

 


