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Protokół 

z XXXIX sesji Rady Gminy  w Rozprzy odbytej w dniu 25 sierpnia 2010 r. 

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

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  uczestniczą wszyscy radni.  
Lista obecności w załączeniu protokółu. 
 
Ponadto w obradach uczestniczyli: 

1. Ryszard Witek -  Wójt Gminy 
2. Halina Filipek -  Zastępca Wójta Gminy 
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  protokółu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

 
Uwag do przesłanego z materiałami radnym porządku obrad nie było. 
Realizowano prządek obrad w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXXVIII 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 zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków  w Niechcicach”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji pn. „ Budowa stadionu sportowego  w Niechcicach”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

budżetu gminy za I półrocze. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości 

oznaczonych numerami 91/32 i 91/36 położonych w obrębie Ignaców. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania  

i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadający  jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania na 

terenie Gminy Rozprza. 

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

16. Zakończenie  obrad.  

Po naniesieniu drobnych poprawek zgłoszonych przez radnego Janusza Misztelę protokół 
został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. 
 

Punkt  3 

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

 
Wójt Ryszard Witek przedstawił bieżące  sprawy gminy. 
Mówił między innymi o: 
1/  wykonanych inwestycjach tj. 

-  budowa drogi w Mierzynie w kierunku zalewu, 
-  przebudowa hallu i schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy, 
-  budowa sali zebrań w Truszczanku, 
 
2/ realizowanych inwestycjach tj. 

-  budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach, 
W nawiązaniu do oczyszczalni  ścieków w Niechcicach , Wójt zapoznał z pismem Spółki  
z o.o Krynica Vitamin, w którym to szantażuje się władze gminy  zamknięciem oczyszczalni 
i wstrzymaniem odbioru ścieków od mieszkańców Niechcic. Powodem szantażu jest brak 
umorzenia zaległości podatkowych. 
-  remont kotłowni w budynku komunalnym w Rozprzy, 
-  budowa drogi o nawierzchni bitumicznej Rajsko Duże – Bryszki, 
-  przebudowa  stadionu sportowego w Niechcicach przy wsparciu środków unijnych, 
-  budowa boiska piłkarskiego w Mierzynie – termin zakończenia przedłuża się ze względu na  
   warunki atmosferyczne, 
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-  budowa studni głębinowej  w Lubieniu, 
-  montaż nagłośnienia w sali gimnastycznej w Milejowie. 
Ponadto  Wójt mówił o dużym zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa przy budowie 
świetlic w Bagnie i  we Wronikowie przy wsparciu środków Gminnych. Wskazane jest dalsze 
wsparcie finansowe. 
Rozpoczęto budowę chodnika przy drodze powiatowej  w Niechcicach przy 50% wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. 
 Przy współfinansowaniu Starostwa realizowany będzie chodnik przy drodze powiatowej  
 w miejscowości Bazar. Zadanie zostanie powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
w Rozprzy za kwotę zaplanowaną w budżecie na tę inwestycję. 
 
3/ wykonywanych projektach na : 

-  remont węzła żywieniowego wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej w Rozprzy, 
-  budowę sali gimnastycznej w Nowej Wsi, 
-  przebudowę dróg osiedlowych w m. Mierzyn przy cmentarzu, 
-  budowę  parkingu przy cmentarzu w  Rozprzy oraz chodnika w kierunku Nowej Wsi. 
 
4/ wykonywanych pracach na drogach gminnych 

-   zakończonych pracach związanych z budową drogi dojazdowej do pól we Wronikowie o dł. 
1500 m przy dofinansowaniu z środków FOGR-u, 
-   droga w kierunku Adolfinowa – drogę okopano rowami i utwardzana jest tłuczniem, 
-   budowa drogi dojazdowej do pól pomiędzy Cekanowem, a Milejowem  dł.1300 m – środki 
FOGR-u, 
-  wyrównano pobocza przy drodze w Mierzynie do kopalni piasku, 
- modernizowane będą drogi polne w Rajsku Dużym i Mierzynie z materiału odzyskanego  
(tłucznia) z drogi Rajsko Duże - Bryszki, 
-  odmulono rów przy drodze gminnej w Cieślinie, 
-  założono przepust na  drodze w Woli Niechcickiej Starej, 
-  równane są drogi gruntowe równiarką, prace utrudniają warunki atmosferyczne, 
-  dokonano wymiany znaków drogowych, 
-  wycięto krzaki w rowach melioracyjnych w celu ich udrożnienia, 
- naprawiony został dach na budynku komunalnym w Niechcicach, położono papę  
termozgrzewalną, 
- na bieżąco wykaszane są parkingi , pobocza i rowy przy drogach gminnych. 
 
Ponadto Wójt zapoznał z wnioskiem  Ochotniczej Straży Pożarnej w Longinówce w sprawie 
dofinansowania  wyjazdu  przez gminę do Rzymu na przegląd orkiestr dętych z prośbą  
o podjęcie decyzji.  
 
Wójt Ryszard Witek mówił również o interwencji mieszkańców Rozprzy w sprawie 
zachowania przejścia dla mieszkańców wzdłuż placu OSP w Rozprzy od ul Pawlikowskiego. 
Obawy mieszkańców wiążą się z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy. 
Wójt poinformował, że przejście pozostanie nienaruszone taką deklarację złożył również 
mieszkańcom. 
 
Następnie Wójt Ryszard Witek złożył sprawozdanie z przekazanych środków dla powodzian. 
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Zgodnie z uchwałą Rady Gminy środki z budżetu gminy w wysokości 30.000 zł zostały 
przekazane Gminie Korzenna na poprawę infrastruktury w gminie. 
Natomiast środki zebrane przez sołtysów przekazano sześciu rodzinom w Gminie Ciężkowice. 
Wójt dodał, że przekazując środki  dowiedział się, że była to jedyna pomoc jaką otrzymała 
Gmina Ciężkowice, natomiast w Gminie Korzenna, Gmina Rozprza była drugą gminą, która 
udzieliła wsparcia finansowego poszkodowanym. 
 
Obecnie wpłynęły kolejne wnioski o wsparcie gmin dotkniętych powodzią tj. z Gminy 
Bogatynia i Gminy  Gąbin. 
 
Ponadto Wójt nawiązał do pożaru jaki miał miejsce w ostatnim czasie w Ignacowie, gdzie 
spłonęła słoma gromadzona przez firmę, która zajmuje się produkcja  brykiety. 
Mieszkańcy zarzucają, że gmina jest odpowiedzialna za występujące zagrożenie w Ignacowie 
w związku ze składowaniem słomy  w sąsiedztwie  rozlewni gazu. 
Wójt poinformował, że działalność prowadzona jest na gruntach prywatnych Pana 
Tarnowskiego, z którym to właściciel firmy podpisał umowę i gmina w tym nie ma żadnego 
udziału. 
Natomiast z urzędu zostanie wystosowane pismo o likwidację składowiska słomy ze względu 
na występujące zagrożenie. 
 
Do informacji przedstawionych przez Wójta Gminy pytań nie było. 
 
                                                                 

Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał z pozytywną opinią Komisji Finansowej 
Rady Gminy, a następnie zwrócił się do radnych o pytania dotyczące przygotowanego 
projektu uchwały. 
 
Wójt Ryszard Witek poruszył sprawę zaplanowanych środków po 10.000 z na budowę studni 
głębinowych na stadionie sportowym w Rozprzy i Niechcicach/ załącznik inwestycyjny Nr 3 
poz. 44 i 45/.  
Wójt proponował zmianę przeznaczenia tych środków, ponieważ planowane do budowy 
studnie okazuje się, że są o małej wydajności 5 m3 na dobę. 
Budowa studni o większej wydajności wymaga poniesienia większych nakładów finansowych 
między innymi wykonania projektu. 
W związku z tym Wójt wnioskował aby: 
* poz. 44 zapisać - zakup bramek posiadających atest na boisko treningowe na stadion  

w Rozprzy, 

* poz. 45 zapisać -  budowa boksu dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym  

w Niechcicach. 
 
Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZGK Jan Życiński potwierdził, że takie studnie można 
wykonywać tylko w gospodarstwach prywatnych. Nawiązał do wykonanej instalacji przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej pod ziemią na boisku sportowym w Mierzynie.  Instalacja 
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podłączona jest do wodociągu gminnego i ustawiona  na taryfę nocną. Płyta boiska zraszana 
będzie co 15 minut.  
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół dodał, że projektant wykonując projekt na budowę 
stadionu w Niechcicach nie przewidział boksu dla zawodników rezerwowych, które są 
niezbędne, aby obiekt został oddany do użytku. Proponował wykonanie boksu  w ramach 
tych środków. 
Natomiast w Rozprzy istniejące bramki nie mają atestu stąd pomysł zakupu nowych bramek 
w ramach środków przeznaczonych na budowę studni.  
 
Radny Michał Kardas uważał, że jeżeli nie będą budowane studnie to pieniądze powinny 
wrócić do budżetu ze względu na zadłużenie gminy. 
Wniosek został poddany pod głosowanie. 
W wyniku głosowania przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym dokonano 
zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych  na budowę studni na stadionie w Rozprzy 
 i w Niechcicach / punkt 44 i 45 załącznika inwestycyjnego /nr 3- wniosek Wójta Gminy. 
 
Radny Krzysztof Pawelec - pytał : 
-  co oznacza skrót w dz. 852 wynagrodzenia osobowe –POKL 
-  czy wpłynęła dotacja na budowę sali zebrań w Truszczanku, 
-  w dz. 801 w par. 6060 wydatki inwestycyjne ( sala gimnastyczna w Milejowie) zwiększa się 
wydatki o 7.000  zł , czy to dotyczy nagłośnienia sali, 
- za jaką kwotę została ustalona budowa chodnika w kierunku Bazaru z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Rozprzy. 
 
Odpowiedzi radnemu udzielił  na pytania Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk. 
Poinformował, że: 
-  skrót POKL to Program Operacyjny Kapitał Ludzki to szkolenia dla osób bezrobotnych 
realizowany w ramach programu Kapitał Ludzki (środki unijne). Program realizowany jest 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 
-  środki na budowę sali zebrań w Truszczanku nie wpłynęły jeszcze do gminy. Zapisane są  
w planie dochodów ze zmianą klasyfikacji budżetowej  uwzględniającej podział środków na 
źródła wydatkowania ( ostatnia cyfra „7”- wydatki ze środków UE, ostatnia cyfra „9”- wkład 
własny, ostatnia cyfra ,,0”- pozostałe środki realizację inwestycji niewchodzące  do 
realizowanego programu), 
-  zwiększenie  wydatków o 7.000 zł dotyczy doposażenia sali gimnastycznej w Milejowie 
(zakupu materaca i dwóch bramek), natomiast nagłośnienie sali wykonane jest w ramach 
środków przyznanych na budowę sali, 
-   budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Bazar,  
Wykonywany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy za kwotę 77.385 zl. 
Zadanie dofinansowane będzie w 50% przez Starostwo Powiatowe. 
 
Radny Michał Kardas zwrócił uwagę, że w załączniku inwestycyjnym w poz. 25 zadanie  pn. 
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy” realizowane w ramach programu 
„Radosna Szkoła” planowane jest zwiększenie o kwotę 22.275 zł. 
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Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, że wprowadzone zostały środki 
pochodzące z dotacji celowej  w związku z przystąpieniem do programu „Radosna Szkoła” 
w ramach, której gmina dostała dofinansowanie  w wysokości około 45.000 zł na realizację 
planowanego zadania. Kwota ta stanowi 50% przyznanej dotacji i została wprowadzona 
Zarządzeniem Wójta Gminy.  
 
Radny Krzysztof Pawelec zapytał, czy w ramach urządzania placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Rozprzy zostanie ogrodzony cały teren szkoły. 
 
Budowa dotyczy wschodniej części działki, natomiast pozostanie jeszcze nie 
zagospodarowany teren pomiędzy szkołą w kierunku północnym, a z działką Pana Szulca 
odpowiedział Wójt Ryszard Witek. 
Radny  Janusz Misztela  proponował w ramach długów jakie posiada Krynica Vitamin 
prowadzić rozmowy z przedstawicielami Spółki w sprawie przejęcia studni głębinowej w celu 
zasilenia gminnych wodociągów. 
  
Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 

Przy czterech głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących  przyjęto   

 

Uchwałę nr XXXIX/40/10 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

 

Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk  poinformował, że proponowane zmiany w załączniku 
mają charakter porządkowy i stanowią uaktualnienie planu wydatków na poszczególne 
zadania inwestycyjne, które wyniknęły ze zmian załącznika inwestycyjnego od marca do 
chwili obecnej. Zmiany dotyczą tylko planowanych wydatków na 2010 rok. 
 
Pytań do projektu uchwały nie było . 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku głosowania przy dwóch głosach przeciwnych przy 14 obecnych na sali  
przyjęto  
 

Uchwałę nr XXXIX/41/10 

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rozprza na lata 2009-2013 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego 
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pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach ”. 

 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk przypomniał, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
oczyszczalni ścieków w Niechcicach” realizowane jest przy udziale środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej. Pożyczkę planuje się zaciągnąć z budżetu państwa  z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, pożyczka ma charakter pomostowy. Wysokość pożyczki 
uwarunkowana jest wysokością otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 
które bezpośrednio po uzyskaniu wpływają na spłatę pożyczki. 
 
Radny Janusz Misztela zapytał, dlaczego Gmina nie złożyła wniosku o pożyczkę  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w tym zakresie. 
 
Obecnie Gmina jest w trakcie składania dokumentów o udzielenie dotacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, która przysługuje do 10 % 
wartości zadania. 
Jest problem z uzyskaniem danych do wniosku dotyczącego oczyszczalni, które są w 
posiadaniu Spółki Krynica Vitamin. 
Wniosek o dotację jest korzystniejszy niż pożyczka, gdyż prawdopodobnie w sytuacji gdy 
korzystamy  ze środków unijnych to oprocentowanie pożyczki jest wyższe w granicach 4,5% 
i może  dotyczyć tylko wkładu własnego do projektu – wyjaśnił Skarbnik Gminy Janusz 
Jędrzejczyk.  
Więcej pytań nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy dwóch głosach przeciwnych przyjęto 

 
Uchwałę nr XXXIX/42/10 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. ,, Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach ”. 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające 

finansowanie  zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja stadionu sportowego 

 w Niechcicach”. 

 

Zaciągnięcie pożyczki odbywać się będzie na takich samych zasadach jak na budowę 
oczyszczalni ścieków w Niechcicach w związku z powyższym pytań nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy dwóch głosach przeciwnych przyjęto  

 
Uchwałę nr XXXIX/43/10 

   w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie  

zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach”. 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągniecie kredytu długoterminowego. 

 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk uzasadnił potrzebę zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w wysokości 4.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu 
budżetowego. Poinformował, że przy wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na 2010 
rok ustalona została wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 
9.101.249,38 zł, z czego 1.764.348,00 zł to planowane pożyczki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Łodzi na wyprzedzające  finansowanie zadań realizowanych  przy udziale  
środków z Unii Europejskiej. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011 – 2018, natomiast  koszt 
kredytu szacowany jest na kwotę ok. 1. 500.000 zł, przy oprocentowaniu ok.6,5 %. 
 
W dyskusji do projektu uchwały głos zabrali: 
 
Radny Michał Kardas – powrócił do sesji grudniowej, na której uchwalany był budżet gminy  
i wtedy już zwracał uwagę, że planuje się dużo inwestycji przez co wzrasta zadłużenie gminy. 
Zwrócił uwagę na wysokie koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu ok. 1.500.000 
złotych. Radny był przeciwny zaciąganiu nowych zobowiązań. Proponował rezygnację bądź 
wstrzymanie  się z realizacją niektórych inwestycji ze względu na duże zadłużenie gminy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół w nawiązaniu do wypowiedzi radnego 
Michała Kardasa powiedział, że każda kadencja pozostawia po sobie długi. 
Jest demokracja i większość Rady decyduje co robić. Dodał, że można nic nie robić i wtedy 
nie korzystać z dotacji i kredytów. 
 
Radny Michał Kardas uważał, iż należało podejmować decyzje rozsądnie, aby zmniejszać 
zadłużenie. Jako radny jest zaniepokojony zaistniałą sytuacją. 
Wymienił inwestycje ze swojego okręgu wyborczego, z których  można było zrezygnować.  
Są to  między innymi chodnik do miejscowości  Bazar i do  cmentarza w Rozprzy  oraz plac 
zabaw przy Szkole w Rozprzy. 
 
Wójt Ryszard Witek wyjaśnił powód  wysokiego zadłużenia, który zaistniał w momencie 
przesunięcia środków w wysokości 2.500.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków na rok 
bieżący. Powodem jest oddanie w terminie do 30 marca 2011 roku oczyszczalni ścieków. 
W roku 2011 zadłużenie się zmniejszy o środki pozyskanie  z Unii Europejskiej na 
oczyszczalnię ścieków. 
Ponadto Wójt przypomniał, że przy uchwalaniu budżetu zwrócił się do radnych o wskazanie 
inwestycji, z których  należy zrezygnować i wtedy nie padły ze strony radnych żadne sugestie. 
Co oznaczało, że akceptowane są wszystkie inwestycje w załączniku inwestycyjnym. 
 
Radny Janusz Misztela uważał, że należało realizować inwestycje, które są niezbędne, 
natomiast z drobnych  można było zrezygnować. A obecnie zadłużenie jest bardzo poważne.  
Zarzucał, że nie skorzystano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 
budowę oczyszczalni , gdzie pożyczki są umarzane w 50%. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół poparł Wójta, że przy uchwalaniu budżetu nikt  
z radnych nie wskazał z której inwestycji zrezygnować, aby zmniejszyć deficyt budżetowy. 
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Ponadto Przewodniczący Rady dodał, że w ostatnim czasie powstało wiele dużych inwestycji 
tj. gimnazjum, przedszkole, dwie oczyszczalnie ścieków, sale gimnastyczne i drogi, które 
pozostaną  i będą służyć mieszkańcom.  
Program Rozwoju Lokalnego istnieje do  2013 roku i należało z niego korzystać, aby  
wykorzystać co było możliwe dla gminy. 
Rada Gminy w nowej kadencji będzie miała łatwej, ponieważ najważniejsze inwestycje już 
zostały zrealizowane i skupi się na spłacie kredytów.  
 
 
 
 
 
Radny Jerzy Orzechowski zarzucił, że nie wszystkie rejony gminy są jednakowo traktowane. 
Nawiązał do swojej miejscowości Lubień gdzie zdaniem radnego nic dla tej miejscowości nie 
zrobiono. Nie są realizowane zgłaszane przez niego wnioski dotyczące  budowy oczyszczalni 
ścieków, zagospodarowania budynku po byłej szkole jak również remont dróg. 
Więcej pytań nie było. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy przy trzech głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym przyjęła  

 
Uchwałę nr XXXIX/44/10 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 
Uchwała w złączeniu protokółu. 

 

Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Rozprza za I półrocze. 

 
W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. 
 
Radny Janusz Misztela wnioskował, aby w informacji dotyczącej wykonania budżetu  
za I półrocze uwzględniane były  krótkie opisy dotyczące realizacji wydatków w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 
Po wyjaśnieniach skarbnika Gminy, że zapis taki istnieje w uchwale i będzie realizowany 
radny wniosek wycofał. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt  uchwały. 
 

Rada Gminy przy jednym głosie  wstrzymującym przyjęła  

 
Uchwałę nr XXXIX/45/10 

w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
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budżetu gminy za I półrocze 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie  trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej gminy. 

 

Nowa ustawa o finansach publicznych zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego do przyjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

 

Uchwałę nr XXXIX/46/10 

                             w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
Przewodniczący Rady zapoznał z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 
i Spraw Socjalnych Rady Gminy w sprawie proponowanych zmian w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę nr XXXIX/47/10 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 

Punkt 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości 

oznaczonych  numerami 91/32 i 91 /36 położonych w obrębie Ignaców. 
 
W związku  z koniecznością regulacji granic drogi Cekanów- Ignaców właściciele działek nr 
91/32 i 91/36 wystąpili z wnioskiem o wykup przez Gminę Rozprza części nieruchomości 
usytuowanych w pasie drogowym. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt  
Rada jednogłośnie przyjęła  

 

 

Uchwałę nr XXXIX/48/10 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości oznaczonych  

numerami 91/32 i 91/36 położonych w obrębie Ignaców 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 13 

Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadający jednostce samorządu terytorialnego 

 lub jej jednostkom podległym. 

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany ustawą o finansach 
publicznych do określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadający jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym. 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących przyjęto  

 
                                                            Uchwałę nr XXXIX/49/10 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający jednostce 

samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym. 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w opisie granic stałych 

obwodów głosowania na terenie Gminy Rozprza. 

 
Rada Gminy dokonała zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy 
Rozprza. 
Przyjęto jednogłośnie   

Uchwałę XXXIX/50/10 

w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Rozprza 

  
Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 15 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 
Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które wpłynęły w ostatnim czasie do Rady Gminy: 
 
1/ Pismo Państwa Anny i Kazimierza Świstak zam. Niechcice ul. Sadowa 27 w sprawie 
zamontowania trzech lamp oświetlenia ulicznego, 
2/ Pismo Pani Sekuła Stefani zam. Bazar w sprawie drogi dojazdowej do posesji oraz 
odpowiedź  jaką zainteresowana otrzymała z Urzędu Gminy, 
 
3/  Pismo Społecznego Komitetu Budowy  Drogi na Osiedlu w Mierzynie w sprawie realizacji 
uchwały z 2006 roku dotyczącej budowy dróg w gminie Rozprza w ramach konkursu, 
4/  Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Longinówce w sprawie dofinansowania wyjazdu 
Orkiestry Dętej do Rzymu. 
Wójt Ryszard Witek zapoznał z programem wyjazdu orkiestry do Włoch i zaproponował 
dofinansowanie z promocji Gminy. 
Odnośnie dofinansowania wyjazdu radny Michał Kardas uznał, że w piśmie brak podanych 
całkowitych kosztów wyjazdu. W związku z powyższym nie wiadomo o jakie chodzi 
pieniądze. 
 
Radny Janusz Misztela stwierdził, że budżet został uchwalony przez Radę Gminy, a Wójt go 
realizuje. 
Podsumowując powyższe Przewodniczący Rady uznał, że Rada Gminy została o powyższym 
poinformowana, natomiast Wójt w ramach posiadanych środków w dziale promocja udzieli 
dofinansowania orkiestrze do wyjazdu. 
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o otrzymanym piśmie od Wójta Ryszarda Witka 
w sprawie ponownej analizy oświadczeń majątkowych z lat 2006-2008 radnego Janusza 
Miszteli. 
W związku z powyższym Przewodniczący uruchomił dalszą procedurę. 
Następnie Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół przypomniał radnym o składaniu do  
12 września br. oświadczeń majątkowych w związku z kończącą się kadencją Rady Gminy. 
 
Radny Bogdan Zięba wnioskował o: 

• naprawę drogi gminnej od Nowej Wsi w kierunku Bud, 

• dowóz dzieci do Gimnazjum w Rozprzy, rozszerzając dotychczasowy kurs autobusu 
przez miejscowość Budy, 

• tablice z oznaczeniami budynków. 
Ponadto radny pytał również o płyty betonowe, które miały być położone na rowie przy 
wejściu do szkoły w Nowej Wsi. 
 
Radny Józef Bielas – podziękował za sfinalizowanie budowy pomnika na cmentarzu w 
Niechcicach, natomiast wnioskował o upamiętnienie cmentarza w Gieskach  korzystając z 
dotacji takiej jak na pomnik na cmentarzu. 
Ponadto radny pytał na jakim etapie są  inwestycje w Niechcicach tj. kanalizacja w ul. 
Częstochowskiej i drogi na Osiedlu/z konkursu/. 
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Radny Jerzy Orzechowski  poruszył sprawę remontu drogi Lubień –Stobnica – Piła 
zadeklarowanego przez Nadleśnictwo i udostępnienie drogi do użytku publicznego.  
Sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ Straż Leśna nie pozwala mieszkańcom jeździć tą  drogą. 
Zwrócił się do Wójta o pomoc w tej sprawie. 
Ponadto radny zarzucił Wójtowi, że obiecał wspólne spotkanie w Nadleśnictwie dotyczące tej 
drogi, do którego do dnia dzisiejszego  nie doszło. 
  
Radny  Zdzisław Wójcik zgłosił potrzebę naprawy mostu na rzece Luciąży między Bagnem a 
Cekanowem. 
Ponadto nawiązał do wcześniejszej burzliwej dyskusji dotyczącej zadłużenia Gminy. 
Radny dodał, że w Gminie realizowane były inwestycje duże i drogie, które pozostaną i służyć 
będą mieszkańcom. 
 
Radna Teresa Mazerant dodała, że mieszkańcy innych gmin nam zazdroszczą, że w naszej 
gminie tak dużo się robi.  Za przykład podała Gminę Grabica gdzie nic się nie robi i nie ma 
zadłużenia. 
 
Radny Michał Kardas nawiązał do pisma mieszkańców z osiedla w Mierzynie w prawie 
budowy dróg z konkursu. Przyznał mieszkańcom tego osiedla rację, ponieważ taka sama 
sytuacja jest z Rynkiem Piastowskim Rozprzy. 
Ponadto radny poruszył sprawę prowadzonego remontu budynku w Rozprzy, w którym 
mieściło się przedszkole. Poruszony był również informacją w internecie, że jest to pierwszy 
krok do stworzenia domu kultury. 
 
Radny Krzysztof Pawelec – wnioskował o : 

• wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. o odwodnienie drogi 
przy ul. Kościuszki w Rozprzy obok posesji Pana Furczyńskiego, 

• zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Al. 900-lecia i przeniesienie targowiska ze 
względu na bezpieczeństwo przy ul. Kościuszki w Rozprzy. 

 
 
Wójt Ryszard Witek na bieżąco udzielił radnym odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone 
wnioski. 
 
 ad. wniosków radnego Bogdana Zięby 
 
-  droga na odcinku Nowa Wieś  - Budy,  jeżeli jest w złym stanie zostanie naprawiona, 
-  dowóz dzieci do gimnazjum poddany zostanie analizie, 
-  odnośnie tablic informacyjnych poproszono radnego o sprecyzowanie informacji na piśmie,  
    
  ad. – radnego Józefa Bielasa  
 
- projekt na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach jest w 
trakcie realizacji.  
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Natomiast na Osiedlu budowa dróg zdaniem Wójta powinna być poprzedzona budową 
kanalizacji sanitarnej i burzowej, oświetleniem ulicznym i chodnikami – inwestycja 
kompleksowa tak jak to było realizowane na innych osiedlach. 
W  związku z powyższym zaplanowane środki w budżecie są za małe na taką inwestycję  
i decyzja należy do Rady Gminy. 
-  na renowację cmentarza w Gieskach potrzebne są pieniądze. 
  
Następnie Wójt podziękował radnemu Zdzisławowi Wójcikowi za racjonalne myślenie 
dotyczące zadłużenia Gminy, które powstało w związku z realizacją drogich inwestycji tj. 
przedszkole, gimnazjum, oczyszczalnie ścieków. 
Podziękował również radnemu za wskazanie potrzeby naprawy mostu między Cekanowem a 
Bagnem. 
 
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Michała Kardasa o łamaniu zasad konkursowych 
budowy dróg gminnych, Wójt przypomniał, że w regulaminie jest zapis, który mówi że Rada 
Gminy podejmuje ostateczną decyzję o kolejności realizowanych inwestycji drogowych czy 
odstępstw od zasad „Regulaminu konkursu”. 
Wójt przypomniał, że nie wykonano w całości  drogi na ul. Północnej w Milejowie / drogi  
z konkursu/  ze względu na planowaną tam budowę kanalizacji . 
Natomiast odnośnie informacji dotyczącej domu kultury, Wójt uspokoił radnego, że podana  
informacja to sprawa przyszłościowa i marzenia.   
 
ad. wniosków radnego Krzysztofa Pawelca  
Wójt odpowiedział, że zostanie przesłane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie 
Tryb. w sprawie odwodnienia drogi przy ul. Kościuszki obok posesji Pana Furczyńskiego. 
Natomiast plac obok Urzędu Gminy był zakupiony pod kątem zagospodarowania go na 
potrzeby parkingowe. 
 
 

Punkt 16 

Zakończenie obrad. 

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

                                                                                                                     /-/Tomasz Odrzywół               


