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Protokół 
z  XXXVIII sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 29 czerwca 2010 roku. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej  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 14 radnych , co wobec obecnego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  
prawomocnych uchwał. Nieobecny usprawiedliwiony na posiedzeniu był radny Zdzisław 
Wójcik. 
Lista obecności radnych Rady Gminy w załączeniu. 
 
W obradach uczestniczyli również: 

1. Ryszard Witek – Wójt Gminy 
2. Halina Filipek – Zastępca Wójta  
3. Janusz Jędrzejczyk – Skarbnik Gminy 
4. Ewa Góral –Zielonka  - Radca Prawny 
5. Jan Życiński – Dyrektor ZGK 

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

Punkt 2 
Przedstawienie porządku obrad  oraz przyjęcie protokołów 

z XXXVI i XXXVII sesji rady Gminy w Rozprzy. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół  zaproponował wprowadzenie do porządku obrad  
po punkcie 10 jako punkt 11 – podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na 
zarządzenie zastępcze. 
 
Po naniesieniu zmian przyjęto jednogłośnie porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXXVI i XXXVII 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. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie - przebudowa drogi gminnej Rajsko 

Duże-Bryszki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – przebudowa drogi gminnej  

w Mierzynie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie  Korzenna 

dotkniętej powodzią. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Rozprza na zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  dotacji dla OSP z Gminy Rozprza na zakup 

sprzętu przeciwpożarowego  i obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie skarg na działalność Wójta Gminy Rozprza. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Rozprza na lata 2010 -1013. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnie nabycie od Rzymsko- 

Katolickiej Parafii p.w. Św. Mikołaja Mierzynie części nieruchomości oznaczonej 

numerem 177/7 położonej  w miejscowości Mierzyn. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego  

w miejscowości Mierzyn, działka nr 167/2. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/69/08 Rady Gminy  

w Rozprzy z dnia 29 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doradcy metodycznego. 

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
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19. Zakończenie  obrad.  

 

Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy przyjęto przy 3-ch głosach wstrzymujących. 

Uwagi do protokółu z odbytej XXXVII sesji nadzwyczajnej  w dniu 25 maja 2010 roku zgłosił 

radny Janusz Misztela. Zarzucił brak w dyskusji jego głosu oraz radnego Józefa Bielasa i 

Bogdana Zięby. Proponował w głosowaniu wypowiedzieć się odnośnie przyjęcia protokółu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół  został przyjęty przy trzech głosach 

przeciwnych i jednym wstrzymującym. 

Punkt 3 
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami 

 
Wójt Ryszard Witek przedstawił bieżące sprawy gminy. 
Mówił między innymi o: 

• realizowanych inwestycjach tj. 

-  budowie sali gimnastycznej w Milejowie, gdzie trwają prace wykończeniowe budynku, 
natomiast wewnątrz budynku szkoły trwa przebudowa polegająca na adaptacji pomieszczeń 
na szatnię, pokój nauczycielski, klasę oddziału zerowego i salkę komputerową. 
Skierowano pismo do wykonawcy o przyspieszenie prac w celu zachowania terminów 
umownych zakończenia inwestycji. 
-   zakończono budowę i oddano do użytku drogę o dł. 595 m w Łochyńsku, 
- w trakcie realizacji jest droga w Mierzynie w kierunku zalewu oraz budowa boiska 
sportowego  w Mierzynie gdzie  opóźnienie prac utrudniały warunki atmosferyczne, 
- postępują prace przy budowie sali w Truszczanku, planowany termin zakończenia inwestycji 
do końca lipca br./ dofinansowanie z środków Unii Europejskiej/, 
Mieszkańcy we własnym zakresie zadeklarowali wykonanie ogrodzenia  oraz wyłożenie placu 
kostką. 
- kanalizacja w północnej części gminy -  wystąpił problem z umiejscowieniem trzech 
przepompowni. Zmienili się właściciele działek, którzy nie wyrażają zgody na lokalizację 
przepompowni na swoich działkach,  
 

      * przetargach na: 

-  odwiert studni w Lubieniu, 
-  remont w Szkole Podstawowej w Rozprzy polegający na: wymianie podłóg w korytarzach 
i hallu, przebudowie schodów zewnętrznych i budowie podjazdu  dla niepełnosprawnych, 
-   adaptację  budynku komunalnego w Rozprzy m. in. Przebudowa poddasza, 
-    budowę drogi Rajsko Duże – Bryszki, 
 
      *   wykonywanych projektach na: 

-   salę gimnastyczną w Nowej Wsi, 
-   budowę chodnika w kierunku Bazaru i  cmentarza w Rozprzy, 
-   budowę drogi w Pieńkach, 
Ponadto w ramach środków Szkoły Podstawowej w Rozprzy planuje się wykonanie projektu 
technicznego na przebudowę węzła żywieniowego i odwodnienia budynku. 
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      * podpisanych  umowach na dotacje  z: 

-   PROW  na modernizację stadionu sportowego w Niechcicach na kwotę 350.000 zł, 
( dwukrotnie ogłaszany przetarg nie rozstrzygnięty ze względu na to, że w budżecie 
zaplanowana kwota jest niższa od proponowanych przez oferentów. W związku z 
powyższym,  aby nie doszło do unieważnienia drugiego przetargu proponuje się zwiększenie 
planu wydatków. 
-   MEN w ramach programu „ Radosna Szkoła” na urządzenie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Rozprzy na kwotę ok. 45.000 zł 
 
Następnie Wójt przedstawił bieżące sprawy gminy oraz podjęte na jej rzecz działania  
i rozmowy. 
Poinformował o: 
- planowanym zakupie trzech samochodów strażackich typu lekkiego dla OSP Rozprza, 
Białocin i Straszów, 
- przeprowadzonych rozmowach  z Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie drogi 
Longinówka – Glina oraz przywróceniu przejazdu przez tory kolejowe, 
- prowadzonych rozmowach z Nadleśnictwem w sprawie naprawy drogi Lubień - Piła 
Stobnica. Nadleśnictwo prowadzi działania zmierzające do przejęcia drogi. 
-  pomocy powodzianom  w Baranowie Sandomierskim  zorganizowaną przez strażaków OSP 
Rozprza, 
-  dwóch spotkaniach odbytych na terenie gminy udziałem przedstawicieli Kół Łowieckich ze 
względu na interwencje mieszkańców w sprawie szkód wyrządzanych przez dziki, 
- zorganizowanym po raz pierwszy obwodzie zamkniętym w Domu Pomocy Społecznej  
w Łochyńsku na wybory Prezydenta RP, 
- uczestnictwie Gminy Rozprza podczas Pikniku Funduszy Europejskich, promowane były 
inwestycje zrealizowane  przy wsparciu środków unijnych pozyskanych w ramach Obszarów 
Wiejskich, w łącznej kwocie 2,5 mln. zł /budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja 
stadionu sportowego w Niechcicach oraz sala zebrań w Truszczanku/. 
 
Ponadto zapoznał z pismami jakie wpłynęły do Gminy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
 i Autostrad w Łodzi w sprawie: 
- obwodnicy Rozprzy i wydania opinii dotyczącej proponowanych wariantów budowy 
obwodnicy.  
W piśmie brak wariantu wypracowanego przez Radę Gminy i mieszkańców na sesji w dniu  
25 maja 2010 roku, który w dalszym ciągu jest podtrzymywany.  W związku z powyższym 
opinia gminy dotycząca przedstawionych wariantów będzie negatywna, 
-  negatywnego stanowiska GDDK i A w Łodzi  w sprawie  przebudowy Rynku Piastowskiego  
w Rozprzy według propozycji mieszkańców gminy. GDDK i A  nie wyraża zgody na zmiany do 
25 m od krawędzi jezdni. 
 
W dyskusji do przedłożonego sprawozdania przez Wójta Gminy głos zabrali: 
 
Radny Janusz Misztela – poruszył sprawę planowanego remontu w Szkole Podstawowej 
Rozprzy i co będzie obejmował remont.  
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że planuje się w okresie wakacji wymianę podłóg  
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w korytarzach i hallu, przebudowę schodów zewnętrznych i budowę podjazdu dla 
niepełnosprawnych. 
Zrezygnowano natomiast w bieżącym roku z wykonania termomodernizacji budynku szkoły 
ze względu na to , że Gmina nie pozyskała środków na ten cel z zewnątrz. 
 
Radny Krzysztof Pawelce poprosił o dokładną informację dotyczącą kierowanych pism przez  
Gminę do  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie przebudowy Rynku   Piastowskiego 
w Rozprzy. 
Wójt poinformował,  że udzieli odpowiedzi w sprawach różnych i zapozna Radę z całą 
dokumentacją. 
 
 
Radny Janusz Misztela zaproponował, aby wystąpić do Zarządcy Dróg Krajowych  
o przeprowadzenie remontu chodników wzdłuż dróg , które są ich własnością. 
Jeżeli odpowiedź będzie negatywna proponował wystąpienie do GDDK i A o wyrażenie zgody 
na przeprowadzenie remontu z własnych środków. 
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że wystąpi z propozycją radnego do GDDK i A w Łodzi. 
 
W nawiązaniu do wypowiedzi Wójta dotyczącej uczestnictwa strażaków z Gminy Rozprza 
wraz z łodzią podczas powodzi w południowej części Polski radny Janusz Misztela 
zaproponował w ramach współpracy między gminami przekazać łódź Gminie Baranów, 
ponieważ  zdaniem radnego naszej gminie jest ona  niepotrzebna. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odpowiedział, że łódź jest własnością Jednostki OSP 
Rozprza i gmina nie może ich własnością dysponować. 
 
Radny Jerzy Orzechowski – pytał, czy zaproszony został ktoś z Nadleśnictwa na sesję 
odnośnie naprawy drogi Lubień –Stobnica. 
 
Wójt zaproponował radnemu wspólny udział w Nadleśnictwie w sprawie powyższej drogi . 
 

 
Punkt 4 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 
 

W materiałach na sesję radni otrzymali uzasadnienie do projektu uchwały.  
Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Finansowej Rady Gminy, która stanowi 
załącznik do protokółu.  
Na posiedzeniach komisji, które odbyły się przed sesją Wójt omawiał propozycje zmian, w 
związku z powyższym przystąpiono do dyskusji. Radni pytali, a Skarbnik i Wójt udzielali 
odpowiedzi.   
 
Radny Michał Kardas zwrócił uwagę na 50%  zwiększenie w planie wydatków budżetowych 
na modernizację dróg dojazdowych do pól.  
Zaplanowano wstępnie na dwie drogi 200.000 zł tj. na drogę Cekanów  - Milejów  90.000 zł, 
natomiast Wroników  110.000 zł.  
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Obecnie w zmianach proponowane jest zwiększenie o 100.000 zł. Radny uznał, że jest duże 
niedoszacowanie inwestycji przy planowaniu. 
 
Wójt Ryszard Witek wyjaśnił, że na drogi te podpisana został umowa na dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81 .000 zł i kwota jest 
już ujęta w budżecie.  Wysokie koszty związane są z wymogami Wojewódzkiego Funduszu,  
a drogi te są tak modernizowane, że w przyszłości będzie można je pokryć tylko dywanikiem 
asfaltowym. 
 
Skarbnik Gminy potwierdził,  że w kwocie 100.000 zł ujęte są  środki wysokości 81.000 zł 
pozyskane z WFOGR-u,  natomiast  pozostałe środki w kwocie 19.000 zł to środki gminne. 
 
Radny Janusz Misztela zwrócił uwagę, że w załączniku inwestycyjnym zrezygnowano 
w bieżącym roku z zadań związanych z termomodernizacją budynków szkolnych w Rozprzy 
 i Milejowie. Pytał na co zostały przekazane te środki, ponieważ przeprowadzenie remontu 
budynku wewnętrznego i  zewnętrznego szkoły w Rozprzy jest konieczne. 
W związku z tym, że nie otrzymała gmina dofinansowania na termomodernizację budynków 
szkolnych, o które ubiegaliśmy się, inwestycje te zostały przesunięte na rok następny 
odpowiedział Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk.   
Natomiast  w szkole w Rozprzy prowadzone będą w okresie wakacji remonty, o których Wójt 
mówił wcześniej. 
Ponadto Skarbnik dodał, że planowane jest umorzenie około 40 tys. zł pożyczki w WFOŚ i GW 
pozyskanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Al. 900 – lecia w Rozprzy i te środki można 
będzie wykorzystać na termomodernizację budynków. 
 
Radny Michał Kardas był poruszony planowanym zakupem trzech samochodów strażackich. 
Dodał, że OSP Rozprza otrzymała dofinansowanie do zakupu małego samochodu ratowniczo- 
gaśniczego w kwocie 50.000 zł, a wkład gminy to kwota 190.000 zł. 
 
Przyznanie przez gminę dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozprza 
w kwocie 190.000 zł warunkuje uzyskanie przez jednostkę dodatkowego dofinansowania do 
zakupu samochodu w kwocie  160.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej poinformował Wójt Ryszard Witek. 
Ponadto Wójt dodał, iż w budżecie były planowane środki w wysokości 300.000 zł dla OSP 
Rozprza, a obecnie kwota ta jest zmniejszona do 190.000 zł, ponieważ jednostka we 
własnym zakresie pozyskała środki z zewnątrz.  
Zdaniem Wójta  zakup samochodów strażackich dla Białocina i Straszowa to rzecz niezbędna 
i konieczna w celu odnowienia  taboru tych jednostek. 
 
Radny Jerzy Orzechowski uznał, że zakup samochodów  dla małych jednostek jest potrzebny  
i celowy.      
 
Radny Bogdan Zięba proponował zakup jednego samochodu z wysięgnikiem  do prac na 
wysokościach .  
 
Radny Krzysztof Pawelec poruszył sprawę dotyczącą ubiegania się przez jednostkę OSP 
Rozprza o dodatkowe środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska na zakup 
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samochodu strażackiego. Zapytał Przewodniczącego Rady jaka będzie decyzja w momencie 
kiedy nie uzyskają dofinansowania.          
 
Gmina przekazuje jednostce dotację, natomiast  o dofinansowanie ubiega się jednostka,  
jednostka  podpisuje z WFOŚ i GW umowę i staje się właścicielem samochodu.  
O ile dotacji nie otrzymają to samochodu nie zakupią - odpowiedział radnemu 
Przewodniczący Rady. 
 
Radny Michał Kardas -  poruszył sprawę planowanego remontu związanego z przebudową 
bloku żywieniowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Remont miał 
być wykonany szybko w czasie wakacji, natomiast  w zamianach jest propozycja przesunięcia 
środków na wykonanie tylko projektu. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek odpowiedział, że jest to zadanie długoterminowe i w pierwszej 
kolejności wymaga wykonania projektu oraz wielu uzgodnień z różnymi instytucjami. Samo 
wykonanie projektu może potrwać do końca bieżącego roku. 
 Na tym dyskusję zakończono. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
 
Przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym przyjęto 

 

Uchwałę nr XXXVIII/26/10 
w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 5 
Zaciągniecie kredytu ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

 w Warszawie na przebudowę drogi gminnej Rajsko Duże –Bryszki . 
 

Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej Rajsko 
Duże –Bryszki. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
W powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie  

 
Uchwałę nr XXXVIII/27/10 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 6 
Zaciągnięcie kredytu ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  

Warszawie na przebudowę drogi gminnej  w Mierzynie. 
 
Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu z EFRWP w Warszawie na przebudowę drogi w 
miejscowości Mierzyn w kwocie 480.000 zł. 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
 
Przyjęto jednogłośnie  

Uchwałę nr XXXVIII/28/10 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
 
 
 

Punkt 7 
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Korzenna dotkniętej powodzią. 

 
Komisje Rady Gminy wyraziły zgodę na udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy w 
formie dotacji celowej w kwocie 30.000 zł dla Gminy Korzenna w województwie 
małopolskim z przeznaczeniem na infrastrukturę. 
Deklaracja  pomocy finansowej jest wyrazem solidarności samorządu Gminy Rozprza z Gminą 
Korzenna. Na skutek tegorocznych powodzi w Gminie Korzenna zostały zniszczone m.in. 
drogi, przepusty i mosty. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały 
 
Przyjęto jednogłośnie  

 

Uchwałę nr XXXVIII/29/10 
w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Gminie Korzenna w województwie małopolskim 

 
Uchwała w załączeniu. 
 
Ponadto Wójt Ryszard Witek dodał, że sołtysi zebrali od mieszkańców gminy około 56.000 zł  
i na najbliższym spotkaniu z sołtysami zaproponuje przekazanie środków pieniężnych i darów 
Gminie Ciężkowice, ponieważ duże straty wyrządziła tam rzeka Biała. 
 
                                                      

Punkt 8 
Udzielenie dotacji dla OSP Rozprza na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

 
W związku z tym, że odnośnie dotacji dla OSP Rozprza dyskutowano w punkcie 4 porządku 
obrad, dyskusji nie było. 
Przewodniczący zapoznał z projektem uchwały. 
 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  

 

Uchwałę XXXVIII/30/10 
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Rozprza na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
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Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 9 
Udzielenie dotacji dla OSP z Gminy Rozprza na zakup sprzętu przeciwpożarowego. 

                                            
 
Poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozprza złożyły 
wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP w Łodzi i takie dofinansowanie w 
wysokości 40% wartości sprzętu otrzymali. W związku z powyższym w celu zapewnienia 
gotowości bojowej wskazane jest, aby gmina udzieliła dotacji na pokrycie pozostałej wartości 
planowanego zakupu sprzętu. 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół wyjaśnił w jaki sposób jednostki rozliczają się z 
otrzymanej dotacji. 
Ponadto ZWOSP w Łodzi organizuje obóz szkoleniowy, do którego zakwalifikowane zostały 
dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z tereny Gminy Rozprza tj. OSP Stara Wieś  
i OSP Rajsko Małe.    
Koszt jednego uczestnika  obozu wynosi 1.000 zł, z czego: 

•  500  zł dofinansowuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP w Łodzi, 

•  200 zł płacą uczestnicy obozu, 

•  pozostałą kwotę w wysokości 300 zł proponuje się dofinansować z budżetu gminy. 
 
Pytań nie było ze strony radnych. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada przyjęła jednogłośnie  
 

Uchwałę nr XXXVIII/31/10 
w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych  Gminy Rozprza. 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 10 
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Rozprza 

 
Skargi rozpatrzone były przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy na posiedzeniu w dniu  
16 czerwca 2010 roku. Komisja  rozpoznała skargi z dnia 19 kwietnia i 10 maja 2010 roku 
złożone przez Państwo Krystynę i Zygmunta Michalaków zam. Cekanów. 
W trakcie rozpatrywania  zapoznano się z zebraną dokumentacją oraz wyjaśnieniami Wójta  
i pracowników. Komisja przeprowadziła oględziny w terenie i uznano skargę za bezzasadną 
Przygotowano na sesję Rady Gminy projekt uchwały wraz uzasadnieniem, który to radni 
otrzymali w materiałach. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały: 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  
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Uchwałę nr XXXVIII/32/10 
sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
 
 
 
 

Punkt 11 
Podjęcie uchwały wsparcie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał Radę Gminy  z pismami, które kolejno 
kierował do Sądu i Wojewody w związku z wystąpieniem Wojewody Łódzkiego do podjęcia 
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta  Gminy Rozprza Ryszarda Witka. 
Pisma wysłane do Sądu pozostają w dalszym ciągu bez odpowiedzi, a Rada Gminy  nie 
posiadania prawomocnego wyroku, upoważniającego Radę do podjęcia uchwały 
stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Wójta. 
Poinformował, że w dniu 14 czerwca br. do Rady Gminy w Rozprzy wpłynęło Zarządzenie 
zastępcze  Wojewody Łódzkiego  stwierdzające wygaśniecie mandatu Wójta Gminy Rozprza 
Ryszarda Witka.  
W zarządzeniu jest pouczenie, że Rada Gminy ma możliwość w ciągu 30 dni Zarządzenie 
zaskarżyć  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Wojewody 
Łódzkiego. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia  skargi na Zarządzenie zastępcze, ponieważ  
Rada może zgodnie z pouczeniem Wojewody z prawa tego skorzystać.  
 

W dyskusji głos zabrali: 

 
Radny Krzysztof Pawelec – stwierdził, że przepisy są niespójne,  Rada Gminy nie powoływała 
Wójta na to stanowisko, aby go móc odwoływać. 
 
Radny Janusz Misztela  nawiązał do informacji  prasowych, które informowały o wyroku 
Wójta Gminy w związku z budową sali gimnastycznej w Straszowie. 
Ponadto poinformował, że według jego wiedzy każdy pracownik samorządowy powinien być 
niekarany i z takim zapytaniem pracodawca występuje odnośnie każdego pracownika do 
Centralnego Rejestru Skazanych. Jak również obowiązkiem pracownika, czyli w tym 
przypadku Wójta Ryszarda Witka jest niezwłoczne powiadomienie pracodawcy  
i Przewodniczącego Rady Gminy. 
Radny zwrócił się z pytaniem do Wójta Ryszarda Witka o potwierdzenie  informacji 
prasowych tj. czy jest skazany prawomocnym wyrokiem i czy powiadomił o fakcie 
pracodawcę. 
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Głos zabrała i odpowiedzi radnemu udzieliła Zastępca Wójta Halina Filipek.  
Poinformowała, że według nowej ustawy o pracownikach samorządowych pracodawcą 
Wójta Gminy jest Urząd Gminy. 
O skazaniu Wójta Urząd Gminy został poinformowany zawiadomieniem, do którego 
załączono wyrok. 
Obydwa te dokumenty zawierają nieprawidłowości. Niezgodności dotyczą imienia matki i 
miejsca urodzenia Ryszarda Witka. Ponadto w zawiadomieniu Sąd wymienił dziewięć 
środków karnych, na  które jakoby skazany został Ryszard Witek, a załączony wyrok ich nie 
potwierdza.  
Zastępca Wójta zapoznała z pismem, które zostało przesłane do  Sądu w celu wyjaśnienia 
zaistniałych błędów. Poinformowała, że do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi z Sądu. 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół natomiast dodał, że wystąpił pisemnie o 
wyjaśnienie, czy Wójt został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego do Prezesa Sądu Okręgowego. 
Sąd Okręgowy przekazał pismo według właściwości Prezesowi  Sądu Rejonowego. 
Do tej pory Sąd Rejonowy nie uwzględnił prośby Rady Gminy w Rozprzy i nie  doręczył 
wyroku.  O powyższych działaniach radni byli informowani na posiedzeniach i popierali   
podejmowane działania. Ponadto Przewodniczący dodał, że każdorazowo informował  
o wszystkim Wojewodę Łódzkiego. 
 
Radny Stanisław Bora – potwierdził wypowiedź Przewodniczącego Rady, że Rada była o 
wszystkim informowana. Natomiast dodał, iż dobrze się stało, że nieprawidłowości w wyroku  
zostały zauważone i wytknięte Sądowi. 
Uważał, że o ile nie ma właściwego wyroku to nie ma podstaw do podjęcia uchwały o 
wygaśnięciu mandatu wójta. 
 
 Radna Teresa Mazerant –  poparła przedmówcę, że nie ma właściwego dokumentu, to nie 
ma nad czym głosować.  
 
Radny Janusz Misztela uznał, że jest jeszcze możliwość wystąpienia o kasację wyroku . 
Jednak miał wątpliwości co do restrykcji w momencie, jeżeli wyrok zostanie utrzymany w 
mocy. Czy podejmowane decyzje w tym okresie przez Wójta będą prawomocne i czy nie 
będzie musiał zwracać poborów. 
Nawiązał do podobnych sytuacji, z którymi można zapoznać się na stronach internetowych. 
 
Radny Krzysztof Pawelec uważał, że o ile nie ma właściwej interpretacji wyroku, to należy 
wystąpić do Sądu jeszcze raz o odpis. 
 
Radny Michał Kardas –zapytał, czy w momencie wydania Zarządzenia zastępczego przez 
Wojewodę Łódzkiego decyzje wydawane przez Wójta będą prawomocne. 
 
Radca Prawny Ewa Góral Zielonka nawiązała do art. 98 ustawy o samorządzie gminnym, 
który mówi o rozstrzygnięciach organu nadzorującego. Poinformowała radnych, że skutek 
wygaszenia mandatu następuje w momencie rozpatrzenia odwołania przez wszystkie 
instancje i decyzje podejmowane przez Wójta są w tym czasie prawomocne. 
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Radny Józef Bielas potwierdził, że zasięgał opinii prawnej u innych prawników w kwestii 
dotyczącej wygaszenia mandatu Wójta. Informacje się pokrywają w związku z powyższym 
poprze przygotowany projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przy jednym głosie  przeciwnym i czterech 

wstrzymujących,  przy 14 obecnych  -    przyjęto 
 

Uchwałę nr XXXVIII/33/10 
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 12 
Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Rozprza na lata 2010 - 2013 
 
Rada Gminy w Rozprzy w 2005 roku uchwaliła Program Ochrony Środowiska i Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Rozprza na lata 2005-2007, który podlega aktualizacji nie 
rzadziej niż co 4 lata zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami ustawy  Prawo ochrony 
środowiska.   Wykonując ustawowy obowiązek obecnie został zaktualizowany na lata  
2010-2013. 
 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
 
Przy trzech głosach wstrzymujących Rada przyjęła  

 
Uchwałę nr XXXVIII /34/10 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Rozprza na lata 2010 – 2013 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie  od Rzymsko –

Katolickiej Parafii p.w. Św. Mikołaja w Mierzynie. 
 
Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości wystąpił Proboszcz Parafii Rzymsko –
Katolickiej w Mierzynie. Przekazana nieruchomość wykorzystana będzie na poszerzenie drogi 
dojazdowej do osiedla oraz wykonanie  zatoki parkingowej. 
 
Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości. 
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Przyjęto jednogłośnie 

 

Uchwałę nr XXXVIII/35/10 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Rzymsko –Katolickiej Parafii p.w. 
Św. Mikołaja w Mierzynie części nieruchomości oznaczonej numerem 177/7 położonej 

w miejscowości Mierzyn. 
 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
 
 
 

Punkt 14 
Zbycie mienia komunalnego w miejscowości Mierzyn, działka nr 167/2 

 
Rada Gminy wyraziła zgodę na przeniesienie przez Gminę Rozprza w drodze przetargu 
własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyn oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 167/2 o pow. 0,14 ha. 
 
Przyjęto jednogłośnie    

 
Uchwałę nr XXXVIII/36/10 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego   
miejscowości Mierzyn, działka nr 167/2 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

 
Punkt 15 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultowania 
 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami społecznymi. 
                                                                  
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nałożyła na organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia, w drodze uchwały 
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

                                                                 
Uchwała nr XXXVIII/37/10 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 
Uchwałą w załączeniu. 
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Punkt 16 
Uchylenie uchwały nr XXI/69/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 października 2008 roku 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rozprzy. 
 
Nowelizacja ustawy o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów pozwala na 
podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie upoważnienia  
organu właściwego dłużnika, czyli Wójta Gminy Rozprza, bez konieczności podejmowania 
stosownej uchwały przez Radę Gminy. W związku z powyższym uchwałę przyjętą w 2008 
roku proponuje się uchylić 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

 

Uchwałę nr XXXVIII/38/10 
w sprawie uchylenia  uchwały nr XXI/69/08 Rady Gminy w Rozprzy z dni a  29 października 

2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika  OPS w Rozprzy. 
 
 

Punkt 17 
w sprawie  powołania doradcy metodycznego 

 
Wójt Gminy zaproponował powierzenie obowiązków doradcy metodycznego Pani Teresie 
Augustyn przedłużając funkcję na okres od 1 września 2010 roku  do 31 sierpnia 2013 roku.  
  
 

Rada jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę XXXVIII  39/10 

w sprawie powołania doradcy metodycznego 
 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt  18 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 
Wójt Ryszard Witek poinformował, że od 1września 2010 roku przeprowadzony zostanie spis 
rolny. Informacje podawane przez rolników według stanu na dzień 30 czerwca br.  
Powołane zostało biuro spisowe, którego kierownikiem została  Pani Małgorzata Wrzeszcz 
Do przeprowadzenia spisu powołanych zostało na teren naszej gminy 9 rachmistrzy 
spisowych, którzy byli przeszkoleni i zdawali egzamin w Urzędzie Statystycznym. 
 
W związku z pytaniem w punkcie 3 radnego Krzysztofa Pawelca odnośnie pism 
wychodzących z Urzędu Gminy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 



15 
 

przebudowy Rynku Piastowskiego Rozprzy, Wójt zapoznał z korespondencją w powyższej 
sprawie  pomiędzy Urzędem Gminy  i Generalną Dyrekcją Dróg. 
 
Radny Janusz Misztela uznał, że Generalna Dyrekcja używa stwierdzeń dotyczących raczej 
aglomeracji miejskich. Mieszkańcy są za tym, aby ulice pozostały w układzie 
dotychczasowym, który istnieje od lat i nie było żadnych kolizji. 
Proponował remont nawierzchni na istniejących ulicach, jak również wystąpić do GDDK i A  
o naprawę nawierzchni na drogach będących  ich własnością.  
O ile odmówią ze względu na brak środków proponować udział własny Gminy.     
Radny zobowiązał się rozeznać w powyższej sprawie, w związku z powyższym poprosił  
o kserokopię pisma, które wpłynęło do Urzędu Gminy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad  w Łodzi. 
 
Radny Stanisław Bora – przewodniczący Komisji Rolnictwa…  poinformował, że  członkowie 
komisji byli w terenie i zwrócili uwagę na nowo powstające osiedle przy ulicy Północnej w 
Milejowie.  Właściciele działek przy tej ulicy wykonując ogrodzenie posesji umiejscawiają je 
w granicach działek, natomiast skrzynki elektryczne znajdują się w pasie drogowym, co 
powoduje znaczne zwężenie drogi. 
Radny wnioskował, aby zwrócić uwagę by nie popełnić błędu przy wydawaniu decyzji  
o warunkach zabudowy kolejnym właścicielom działek. 
Natomiast wnioskował o podjęcie działań w celu usunięcia z pasa drogowego  
umieszczonych skrzynek. 
 
Radny Jerzy Orzechowski podziękował za wykonane prace porządkowe wokół budynku po 
byłej szkole podstawowej w Lubieniu. 
 
Następnie głos zabrał Wójt Ryszard Witek i skierował pytanie do radnego Janusza Miszteli. 
Poinformował, że pytanie kieruje do radnego nie jako wójt tylko jako wyborca. 
Zapytał, czy dotychczasowe oświadczenia majątkowe z poprzednich lat Pana Miszteli były 
prawidłowe, ponieważ dopiero w bieżącym roku w oświadczeniu opublikowanym w 
internecie ukazała się wartość kwot uzyskanych ze sprzedaży gruntów, a w poprzednich 
latach takich kwot nie było. 
 
Radny Janusz Misztela odpowiedział, że udzieli odpowiedzi zainteresowanemu po sesji. 
 
Radny Krzysztof Pawelec – zapytał na jakim etapie realizacji jest oświetlenie uliczne we 
Wronikowie, ponieważ pojawiły się na to zadanie w budżecie środki. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół  odpowiedział radnemu, że rozmawiał z Dyrektorem 
ZGK Janem Życińskim i okazuje się, iż nie jest to taka prosta inwestycja jak by się wydawało. 
Wymagana jest przebudowa linii energetycznej, a z tym związane są uzgodnienia z Zakładem 
Energetycznym w celu uzyskania warunków technicznych przebudowy linii. W związku z 
powyższym inwestycja przeciągnie się w czasie. 

 
Ponadto radny Krzysztof Pawelec – poruszył sprawę nie sfinalizowanej sprawy dotyczącej 
przejęcia studni głębinowej od Pana Stanisława Burzy - Karlińskiego. 
Pan Karliński wyraził zgodę 2 lata temu i należało temat drążyć, ponieważ było to w interesie  
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Gminy. 
 
Radny Józef Bielas – podziękował za budowę pomnika na cmentarzu  w Niechcicach . 
 
Następnie zapytał na jakiem etapie jest wykonanie projektu na budowę ulic na osiedlu  
w Niechcicach  oraz kanalizacji  w ul. Częstochowskiej. 
 
Wójt Ryszard Witek udzielił odpowiedzi na poruszane sprawy przez radnych: 
 

ad.-  przejęcia działek od Pana Burzy- Karlińskiego 

 

Wójt uznał, że błędem było sprzedanie w 1994 roku Panu Karlińskiemu działek w 
Magdalence, na których znajdują się droga i studnia głębinowa. Ponadto obecnie okazuje się, 
że akt sporządzony przez notariusza przy sprzedaży zawiera błędy, które sądownie Pan 
Karliński powinien sprostować. 
Natomiast sprawa zaniedbanej przez 2 lata  zamiany działek jest nieprawdą. Pan Karliński nie 
reagował na nasze prośby, ponieważ zmienił plany co do użytkowania gruntu. Planuje 
budowę osiedla i uznał, że studnia w tym przypadku jest mu niezbędna.   
 
ad. - poruszanych spraw przez radnego Józefa Bielasa 

  
Projekt na budowę kanalizacji w ul. Częstochowskiej jest w trakcie realizacji. Był problem  
z uzgodnieniami w  GDDK i A ze względu na położenie przy drodze krajowej.   
Natomiast odnośnie projektu na budowę dróg na osiedlu w Niechcicach  Wójt udzieli 
odpowiedzi radnemu  w najbliższym czasie. 
 
ad. – uwaga radnego Stanisława Bory ustawianych skrzynek energetycznych w pasie 

drogowym 

Wójt odpowiedział, że przesłane zostało pismo do Zakładu Energetycznego w sprawie 
przesunięcia skrzynek energetycznych w linię ogrodzenia. 
 
Radny Krzysztof Pawelec wnioskował o zwrócenie uwagi przy  wydawaniu opinii odnośnie 
przebudowy drogi krajowej nr 91,  aby uwzględnić w projekcie przebudowy  drogi, ścieżki 
rowerowe w kierunku Ignacowa i Romanówki. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał z pismami jakie wpłynęły do Rady Gminy 
 w ostatnim czasie: 
1/ Państwa Marii, Tadeusz i Doroty Środa dotyczące przeprowadzenia kontroli punktu 
sprzedaży napoi alkoholowych  przez Państwo Budzisz w Rozprzy przy ul. Świerczewskiego. 
Pismo Rada Gminy otrzymała do wiadomości. O sposobie załatwienia sprawy Wójt 
poinformuje Radę. 
 
2/  Pana Henryka Kowalczyka zam. Rajsko Duże w sprawie przejętego gospodarstwa rolnego 
za emeryturę. 
 
3/  Pana Tadeusza Odrzywolskiego zam. Rozprza na działalność  Wójta Gminy w związku  
z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
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Skargę rozpatrzyła Komisja Rewizyjna i uznano, że zarzut bezczynności organu Gminy 
Rozprza jest nieuzasadniony. 
 

Punkt  19 
Zakończenie obrad. 

 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim  obecnym za udział w sesji. 
Obrady  zakończono o godzinie 14.30. 
 
Protokółowała:                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
K. Dobrowolska 

                                                                                                         Tomasz Odrzywół 


