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Protokół 

z odbytej XLII sesji Rady Gminy w Rozprzy w dniu 4 listopada 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, ze w obradach uczestniczy 14 radnych . Nieobecny 
był radny Janusz Misztela.  Lista obecności w załączeniu. 
 
Ponadto w obradach  udział wzięli: 

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 protokółów z XL i XLI sesji Rady Gminy. 

 

Zmian do porządku obrad nie zgłoszono, w związku z powyższym realizowany był w 
następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie  protokółów z XL i XLI 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 na 2010 rok. 
5. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 

rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dotyczących  podatku od nieruchomości. 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się  

o uzyskanie  zezwolenia  na świadczenie  usług w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Rozprza. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnej Gminy  
           w Rozprzy. 

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
11. Zakończenie obrad.  
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Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokółu z  sesji XL Rady Gminy. 
 
Radny Jerzy Orzechowski zwrócił uwagę na zapis w punkcie 3 protokółu odnośnie  
prowadzonych rozmów z Nadleśnictwem w sprawie drogi. Rozmowy dotyczyły drogi Lubień - 
Stobnica Piła, a nie Lubień - Bilska Wola. 
Po naniesieniu poprawki protokół z XL sesji przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z sesji XLI nadzwyczajnej przyjęto również jednogłośnie.  
 

Punkt 3 

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

 

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

-  świetlica w Bagnie , 
-  stadion sportowy w Niechcicach- współfinansowany z środków UE, 
-  studnia głębinowa w Lubieniu, 
-  chodnik do miejscowości Bazar – współfinansowany przez Starostwo Powiatowe, 
-  wiata na rowery przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, 
-  boisko sportowe w Mierzynie , 
-  plac zabaw  przy Szkole Podstawowej w Rozprzy w ramach „Radosna Szkoła”, 
-  droga w Cieślinie i we Wronikowie - utwardzone destruktem, 
-  przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Rozprzy. 
 
Ponadto Wójt poinformował o: 
-  zakupionych samochodach strażackich dla OSP w Rozprzy, Straszowie i Białocinie, 
-  o wykonanej w 90%  oczyszczalni ścieków w Niechcicach, 
-  złożonym wniosku do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na    
    budowę kanalizacji w północnej części gminy, 
-  prowadzonych bieżących naprawach dróg gminnych, 
-  przekazaniu pomieszczeń w budynku po byłym przedszkolu w Rozprzy-  
   Stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie gminy. 
 
Następnie Wójt wymienił inwestycje, na które zostały wykonane projekty. 
Są to: 
-  oświetlenie uliczne we Wronikowie, 
-  sala  gimnastyczna w Nowej Wsi, 
-  przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy, 
-  droga w miejscowości Pieńki, 
-  droga na Osiedlu w Mierzynie, 
-  przebudowa węzła żywieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy oraz   
   odwodnienie budynku szkoły, 
-  zagospodarowanie  terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie. 
 
Wójt poinformował, że w trakcie realizacji i uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
jest projekt na wykonanie kanalizacji przy ulicy Częstochowskiej w Niechcicach . 
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W ostatnim czasie odbyła się konsultacja z mieszkańcami w sprawie budowy obwodnicy 
Rozprzy i Niechcic. 
 
W dyskusji do przedłożonego sprawozdania: 
 
Radny Józef Bielas – zapytał, czy w budżecie na 2011 rok będą zaplanowane środki 
na kanalizację przy ulicy Częstochowskiej w Niechcicach i na budowę dróg na Osiedlu  
w Niechcicach. 
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że środki w budżecie na powyższe zadania będą 
zarezerwowane. Inwestycja związana z wykonaniem  kanalizacji przy ul. Częstochowskiej  
w Niechcicach jest projektem trudnym ze względu na położenie przy drodze krajowej  
i dlatego nie została zrealizowana w bieżącym roku. 
Natomiast na budowę dróg na Osiedlu w Niechcicach zaplanowano za małe środki. Zdaniem 
Wójta projekt powinien zawierać całą infrastrukturę tj. kanalizację sanitarną i deszczową, 
chodniki, oświetlenie w związku z powyższym zadanie zostało przesunięte w czasie. 
 
Radna Teresa Mazerant przypomniała o nie wykonanych drogach z konkursu w Milejowie ze 
względu na planowaną budowę kanalizacji, a które należy wykonać. 
 
Radny Krzysztof Pawelec  pytał na czym będzie polegała przebudowa Rynku Piastowskiego 
 w Rozprzy według ostatecznego projektu. 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że poprosi Panią  Kacperczyk w punkcie 10 interpelacje, 
wolne wnioski, która zapozna z  ostateczną wersją przebudowy Rynku Piastowskiego. 
 
Natomiast burzliwą dyskusję wywołał destrukt, który pozyskano od Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad na naprawę dróg gminnych.  
Były uwagi do jakości materiału. Radni  mieli wątpliwości czy nie jest to   materiał szkodliwy.  
Po pewnych wyjaśnieniach i wymianie zdań jednak uznano, że za niewielkie pieniądze 
zostaną naprawione niektóre drogi gminne. Wnioskowano, aby wziąć pod uwagę drogi, 
które nie mogą uczestniczyć w konkursie. 
 

Punkt 4 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2010 rok 

 

Radni w materiałach otrzymali projekt uchwały na sesję wraz  z uzasadnieniem. 
Komisja Finansowa  analizowała zaproponowane zmiany.  
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji, która stanowi załącznik do 
protokółu. 
Następnie Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk zgłosił potrzebę  wprowadzenia zmiany do 
projektu uchwały. 
Zmiana dotyczyła § 13 uchwały z 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w 
budżecie gminy. Powyższy paragraf dotyczy upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania 
kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku, deficytu budżetowego do 
wysokości 1.700.000 zł. Powyższy zapis będzie upoważniał Wójta do zaciągnięcia pożyczki 
krótkoterminowej do momentu podpisana umowy z ING Bankiem Śląskim, który został 
wyłoniony w przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu.  
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Warunki zawarte w umowie przez wyżej wymieniony Bank były niekorzystne dla Gminy,  
w związku z czym trwają negocjacje i dlatego też podpisanie umowy przeciąga się w czasie. 
Kredyt taki nie wpływa na zadłużenie Gminy i nie wymaga opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
Skarbnik dodał, że obecnie zadłużenie gminy wynosi 47%. 
 
Pytań ze strony radnych nie było. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwał, 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

 
Uchwałę nr XLII/58/10 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku  

od nieruchomości na 2011 rok. 

 
Stawki podatków analizowane były na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Podatki 
utrzymane zostały na poziomie bieżącego roku za wyjątkiem  § 1 punkt 2c, który dotyczył  
„budynków zajętych  na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym”- 9,82 zł od 1m2. 
Natomiast radni wyrazili zgodę na zlikwidowanie odrębnych stawek podatku od garaży oraz 
budynków gospodarczych i komórek ze względu na trudności w zakwalifikowaniu budynków 
przy opodatkowaniu. 
 
Radny Józef Bielas wnioskował, aby powyższą stawkę również utrzymać na poziomie 
bieżącego roku  tj. w wysokości 9,57 zł. 
 
Wniosek radnego został poddany pod głosowanie i przyjęty przy jednym głosie przeciwnym  
i jednym wstrzymującym. 
 
Po uwzględnieniu wniosku radnego Przewodniczący Rady odczytał w całości projekt uchwały. 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto 

 

      
Uchwałę nr XLII/59/10 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa, w drodze 
uchwały, wzory formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. Od 
1 stycznia 2011 roku nowa uchwała wprowadzająca stawki podatku nie przewiduje 
odrębnych podmiotów opodatkowania w postaci garaży oraz budynków gospodarczych  
i komórek. Dlatego wzory informacji i deklaracji należy dostosować do obowiązującej od 
1 stycznia uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę nr XLII/60/10 

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych dotyczących podatku 

od nieruchomości. 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2010 rok. 

 
Gmina pobiera od przedsiębiorców  opłatę  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi. W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 125.000 zł, natomiast do końca 
października wpłynęły środki w wysokości 128.500 zł. 
W związku z powyższym potrzeba wynika z wprowadzenia dodatkowych środków do 
budżetu. 
Zaproponowane zmiany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy, która 
pozytywnie ustosunkowała się do  zaproponowanych zmian. 
Uchwała komisji w załączeniu protokółu. 
 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę nr XLII/61/10 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych  na 2010 rok 

 

 Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców  

ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych  zwierząt, grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich  części z terenu Gminy Rozprza 

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozbawia wójta 
kompetencji do określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami. Według nowych przepisów rady są upoważnione do określenia takich 
wymogów w drodze uchwał. 
W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w powyższej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  

 

Uchwałę nr XLII/61/10 

w powyższej sprawie. 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 9 

Uchwalenie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy 

 

Zmiana Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej uchwalonego w 2007 roku jest wynikiem 
zmiany Ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym Samorządnych Zakładów 
Budżetowych.  
Zmiana dotyczy paragrafu 2 punkt 2 – zmiana nazwy  
cyt. „Zakład” jest samorządnym  zakładem budżetowym Gminy Rozprza. 

 

W dyskusji: 
 
Radny Stanisław Bora – zapytał czy istnieje możliwość, aby Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej był wyłaniany w drodze konkursu tak jak dyrektorzy innych jednostek 
organizacyjnych. 
 
Jest to zgodne z ustawą o samorządzie gminnym odpowiedziała Radca Prawny Ewa Góral – 
Zielonka. 
 
Radny Michał Kardas zapytał, dlaczego Dyrektorzy Szkół są wyłaniani w drodze konkursu. 
 
W tym przypadku obowiązuje ustawa o systemie oświaty - odpowiedziała Halina Filipek 
Zastępca Wójta. 
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Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zaproponował przyjęcie statutu, ponieważ zmiana 
dotyczy tylko zmiany nazwy. Natomiast samo przekształcenie zakładu jest sprawą otwartą 
dla przyszłej Rady Gminy i Wójta zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce komunalnej. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy czterech głosach wstrzymujących przyjęto 

 

Uchwałę nr XLII/63/10 

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 10 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy. 
Były to: 
1/   pismo mieszkańców  ul. Leśnej w Rozprzy w sprawie utwardzenia  ulicy Leśnej w Rozprzy. 
2/   pismo Koła Gospodyń w Romanówce w sprawie wsparcia finansowego  na remont Domu  
       Ludowego w Romanówce. 
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że  wystąpił do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi o uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia zgodnie  
z upoważnieniem Rady Gminy złożył odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na 
zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie  wygaśnięcia mandatu wójta. 
 
Radny Zdzisław  Piątek w nawiązaniu do pisma Koła Gospodyń Wiejskich  w Romanówce 
wnioskował do Wójta o udzielenie finansowego wsparcia w celu wykonania zaplanowanych 
prac  remontowych. 
 
Następnie zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Wójta  Pani Marzena Kacperczyk przedstawiła 
radnym ostateczną wersję projektu Rynku Piastowskiego w Rozprzy. 
Poinformowała, że po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami zmieniony został 
zakres projektowy Rynku Piastowskiego w Rozprzy na cześć remontową i przebudowywaną. 
W związku z powyższym wystąpiono z wnioskami o decyzje  lokalizacyjne dotyczące: 
1/ budowy sieci kanalizacyjno- sanitarnej, 
2/ częściowej przebudowy Rynku Piastowskiego. 
Przedmiotowe decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego były dwukrotnie uzgadniane 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i zostały wydane 12 i 19 października 2010 
roku. 
W ramach przebudowy będzie wykonana  kanalizacja deszczowa (w całości), przebudowa 
jezdni przy południowej pierzei Rynku, przebudowa ulicy prowadzącej do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i parking oraz przebudowa uliczki od kościoła do szkoły w kierunku 
północnym i parking przed szkołą. 
Natomiast centrum Rynku Piastowskiego wykonywane będzie w ramach remontu tj. 
wymiana chodników i nawierzchni dróg. 
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Podsumowując powyższe Wójt Ryszard Witek powiedział, że miał inną wizję przebudowy 
Rynku. Była to pierwotna wersja projektu przekazana mieszkańcom do konsultacji, która nie 
została zaakceptowana. Projekt ten obejmował między innymi odprowadzenie wód 
gruntowych z ulicy Piotrkowskiej i Rynku Piastowskiego. 
 
 

Punkt 11 

Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół poinformował, że w dniu  12 listopada 2010 roku 
kończy się V kadencja Rady Gminy  i w dniu tym odbędzie się ostatnia sesja.  
W związku na krótki termin międzysesyjny  przekazano radnym porządek oraz materiały na 
ostatnią sesję. 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim przybyłym na sesję. Obrady zakończono  
o godzinie 14-tej. 
 
 
Protokółowała:                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

K. Dobrowolska 

                                                                                                                       /-/    Tomasz Odrzywół 


