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Protokół 

z odbytego posiedzenia XLIII ostatniej  sesji  V kadencji Rady Gminy w Rozprzy 

w dniu 12 listopada 2010 roku. 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy. 

 

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 14 radnych.  

Nieobecny na sesji  był radny Janusz Misztela. 

 

Ponadto w obradach  udział wzięli: 

Ryszard Witek – Wójt Gminy 

Halina Filipek – Zastępca Wójta  

Janusz Jędrzejczyk – Skarbnik Gminy 

Jan Życiński – Dyrektor ZGK 

 

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Radni na sesji w dniu 4 listopada br. otrzymali zaproszenie oraz materiały na XLIII sesję Rady 

Gminy. 

Wójt Ryszard Witek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok, w związku z otrzymaną dotacją  na 

oczyszczalnię ścieków w Niechcicach w wysokości 287.500 złotych. 

 

Rada przychyliła się do prośby Wójta. Po naniesieniu zmiany porządek obrad przyjęto w 

następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rozprza 

              z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

              ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego im  

              o wolontariacie na 2011 rok. 

6. Podsumowanie działalności Wójta Gminy za okres kadencji 2006-2010. 

7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie  obrad. 
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Punkt 3 

Informacja Wójta Gminy z działalności miedzy sesjami. 

 
Wójt Gminy Ryszard Witek przedstawił bieŜące sprawy gminy. 
Mówił między innymi o: 
-  dokonanym odbiorze studni głębinowej w Lubieniu, 
-  zakończonej budowie płyty boiska w Mierzynie, 
-  zakończonej budowie chodnika w kierunku miejscowości Bazar, 
-  wykonanych wiatach dla zawodników rezerwowych na stadionie w Niechcicach, 
-  utwardzeniu dróg gminnych destruktem w Cieślinie i we Wronikowie oraz uwałowanie tych       
   dróg walcem wibracyjnym.    
-  budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach jest na ukończeniu. 
 
Następnie Wójt  poinformował,  Ŝe została  podpisana umowa na kredyt długoterminowy  
z ING Bankiem.   
Natomiast projekt odbudowy drogi powiatowej JeŜów – Bilska Wola (na odcinku od Bilskiej 
Woli do części Lubienia) nie uzyskał oceny formalnej na dofinansowanie tego zadania.   
W związku z powyŜszym pod znakiem zapytania jest realizacja tej inwestycji w przyszłym 
roku. 
 

Punkt 4 
Zmiany budŜetu i w budŜecie gminy na 2010 rok 

 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, Ŝe punkt dotyczący  zmian budŜetu  
i w budŜecie został wprowadzony do porządku obrad w  związku z tym, Ŝe wpłynęły do 
budŜetu środki na budowę oczyszczalni ścieków w Niechcicach w wysokości 287 500 zł,  
które pomniejszają wkład własny gminy na  to zadanie. 
Następnie Skarbnik Gminy przedstawił propozycje zmian w planie wydatków  budŜetowych. 
Odczytał wnioski złoŜone w ostatnim czasie, a  dotyczyły: 
-  budowy oświetlenia ulicznego we Wronikowie  - 10.000 zł, 
-  budowa  budynku gospodarczego w miejscowości Bagno - 1.000 zł, 
-  budowa boiska sportowego w Mierzynie - 1.500 zł 
Natomiast dodał, Ŝe proponuje się zmniejszyć środki o 20.000 zł z zadania pn. „Budowa  
studni wierconej w miejscowości Lubień” oraz o 9.000 zł –środki zarezerwowane na zadanie 
pn. „Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie”. 
 
Dyskusja do zaproponowanych zmian: 
 
Radny Józef Bielas pytał o zadłuŜenie Gminy. 
 
ZadłuŜenie Gminy wynosi 46% odpowiedział  Skarbnik Gminy. 
 
Radny Jerzy Orzechowski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego zmniejsza się środki na budowę 
studni głębinowej w Lubieniu. 
Skarbnik Gminy odpowiedział, Ŝe na powyŜsze zadanie zarezerwowano kwotę 245.000 zł, 
natomiast po oddaniu zadania i podsumowaniu wydatków kwota ta wynosi 215.562 zł. 
 
Radny Zdzisław Piątek pytał o przyczynę nie wykonania sieci wodociągowej w Ignacowie- 
kilka posesji za torami kolejowymi. 
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Wójt Ryszard Witek odpowiedział, Ŝe inwestycja przeciąga się w czasie, poniewaŜ właściciel 
tartaku nie wyraŜa  zgody na wejście na swój teren. W związku z powyŜszym naleŜy 
poczynić starania i dokonać podłączenia z drugiej strony tj. od miejscowości Ignaców. 
 
Radny Jerzy Orzechowski  wnioskował o wsparcie finansowe  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
w Lubieniu  w wysokości 10.000 zł na wymianę okien w budynku straŜnicy. 
 
Radna Teresa Mazerant zwróciła się z prośbą o przekazywanie właściwych informacji 
mieszkańcom w terenie dotyczących  między innymi o  inwestycji w północnej części gminy, 
Ŝe jest przygotowana dokumentacja i wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie 
pozwolenia na budowę. 
 
Radny Zdzisław Piątek zapytał, czy KGW w Romanówce otrzymało wsparcie finansowe na 
remont pomieszczeń w budynku wiejskim. 
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, Ŝe Romanówka otrzyma wsparcie finansowe na 
wykonanie niezbędnego remontu,  poniewaŜ jest to budynek  komunalny, natomiast straŜnica 
w Lubieniu nie jest budynkiem gminnym.  W związku z powyŜszym pomoc finansowa na taki 
budynek  byłaby sprzeczna z ustawą o finansach publicznych. Dofinansowanie jednostki ze 
strony gminy dotyczy jedynie części bojowej. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  
 

Uchwałę nr XLIII/64/10 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2010 rok 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

 
Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. 
 

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność  poŜytku publicznego. 
Na podstawie opracowanego Programu istnieje moŜliwość realizowania przez gminę zadań 
publicznych m.in. z zakresu kultury, sztuki ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  
 

Uchwałę nr XLIII/65/10 
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

 poŜytku publicznego i o wolontariacie  na 2011 rok” 
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Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

 
Punkt 6 

Podsumowanie działalności Wójta Gminy za okres kadencji 2006-2010 
 
Wójt Ryszard Witek podsumowując swoją działalność kadencyjną oraz okres 12 letniej 
swojej pracy w samorządzie stwierdził, Ŝe okres ten był okresem twórczym i owocnym. 
Współpracę Wójta z Radą Gminy uznał za bardzo dobrą, 
Powiedział, Ŝe w minionym okresie bardzo duŜo zostało zrobione.  DuŜa zasługa w tym jest 
równieŜ radnych, poniewaŜ podejmowane  uchwały przechodziły większością głosów. 
 
Wójt wymienił inwestycje, które udało się wykonać w minionym 12 - letnim okresie kiedy 
był Wójtem Gminy.  
Wykonane inwestycje w tym okresie to: 
-  gimnazjum w Rozprzy - obiekt realizowany i oddawany etapami , 
- trzy sale gimnastyczne przy szkołach w Straszowie, Milejowie i w Rozprzy oraz 
dokończono budowę sali gimnastycznej w Mierzynie, 
-  budowa dróg gminnych zgodnie z konkursem,  
-  budowa dróg osiedlowych w Rozprzy i Niechcicach z całą infrastrukturą, 
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szkolnej w Niechcicach z moŜliwością 
podłączenia przyległego osiedla, 
- wybudowano oczyszczalnię ścieków w Rozprzy oraz na ukończeniu jest budowana 
oczyszczalnia ścieków w Niechcicach, 
-   przedszkole w Rozprzy, 
-   kanalizacja sanitarna w północnej części gminy przygotowana dokumentacja, 
-  przy przebudowie mostów w ul. Świerczewskiego w Rozprzy wykonano odcinek drogi  
Białocin - Stara Wieś - Bryszki - Łochyńsko. Droga ta była drogą objazdową w okresie 
remontu mostów, a obecnie słuŜy mieszkańcom naszej gminy. 
Ponadto Wójt dodał, Ŝe  realizowane były inwestycje szkolne. Wymieniono we wszystkich 
szkołach okna, centralne ogrzewanie oraz inne inwestycje szkolne.  
Wójt podkreślił, Ŝe większość  wymienionych inwestycji to inwestycje duŜe i bardzo 
kosztowne, które pozostają i będą słuŜyć mieszkańcom całej gminy. 
Za poraŜkę swoją uznał Wójt przebudowę Rynku Piastowskiego w Rozprzy, którego nie 
wykonano. Realizacja zadania przełoŜyła się w czasie ze względu na prowadzone konsultacje 
z mieszkańcami i zmianę częściową projektu przez mieszkańców. 
 
Ponadto Wójt  dodał, Ŝe są juŜ wykonane projekty na inwestycje do realizacji w przyszłości.  
Są to projekt na: 
-   przebudowę Rynku Piastowskiego w Rozprzy,  
-   budowę dróg osiedlowych w Mierzynie , 
-   budowę chodnika do cmentarza w Rozprzy i parkingu obok cmentarza, 
-   przebudowę drogi w Pieńkach, 
-   budowę sali gimnastycznej w Nowej Wsi, 
-   przebudowę węzła Ŝywieniowego przy Szkole Podstawowej w  Rozprzy oraz odwodnienie    
    budynku, 
-   budowę zaplecza dla sportowców przy boisku w Mierzynie, 
-   wykonanie oświetlenia ulicznego we Wronikowie, 
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-   termomodernizację  budynku komunalnego ( apteka) oraz szkoły w Rozprzy i Milejowie.  
 
Następnie Wójt Ryszard Witek poinformował, Ŝe przygotowany został projekt budŜetu na 
2011 rok i przedłoŜony do biura Rady Gminy. 
W budŜecie załoŜono około 7.000.000 zł na inwestycje i w miarę posiadanych środków 
zaplanowano do realizacji następujące inwestycje: 
-  dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Niechcicach, 
-  budowa parkingu przy  cmentarzu w Rozprzy i chodnika w kierunku cmentarza, 
-  przebudowa bloku Ŝywieniowego  w Szkole Podstawowej w Rozprzy, 
-  przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy, 
-  adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Rozprzy, 
-  budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Milejów, Milejowiec Janówka,   
   Longinówka  ( zadanie 3-letnie), 
-  budowa zaplecza przy stadionie w Mierzynie, 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku wielorodzinnego przy  
   ul. Częstochowskiej w Niechcicach, 
-  budowa sieci wodociągowej w Ignacowie( 800 m) 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicach Rozprzy, 
-  budowa drogi przez wieś Pieńki, 
-  zakup samochodu straŜackiego dla OSP w Lubieniu, 
-  zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Milejowie- wykonanie projektu, 
-  budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych  w Niechcicach wraz  infrastrukturą    
    techniczną – wykonanie projektu, 
-  termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie i budynku komunalnego w  
    Rozprzy-apteka, 
-  adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy (OPS), 
-  budowa zaplecza przy boisku sportowym w Mierzynie- projekt budowlano-wykonawczy, 
-  przebudowa pomieszczeń na stadionie w Niechcicach.  
  
Ponadto Wójt Ryszard Witek mówił o rozwiniętej działalności kulturalnej tj. organizowanych 
Dniach Rozprzy, spotkaniach noworocznych, koncertach oraz innych imprezach. 
Podsumowując swoją działalność kilka razy podkreślał, Ŝe współpraca z Radą Gminy 
układała mu się bardzo dobrze. śegnając się wręczył kaŜdemu osobiście podziękowanie za 
współpracę. 
 

Punkt 7 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 
W związku z tym, Ŝe była to ostatnia sesja Rady Gminy  radni ponawiali wnioski zgłoszone  
w ostatnim czasie, a takŜe zgłaszali nowe: 
 
Radny Zdzisław Piątek - wnioskował o uzupełnienie ubytków destruktem przy przystankach 
autobusowych. 
 
Radny Zdzisław Wójcik ponowił swój wniosek odnośnie uzupełnienia szyb wybitych na 
przystanku w Bagnie. 
 
Radny Zięba Bogdan - zwrócił się z prośbą o uzupełnienie dziur destruktem na drogach  
w Starej Wsi, Nowej Wsi i Budach. 
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Radny Krzysztof Pawelec – widział potrzebę odwodnienia drogi we Wronikowie w kierunku 
Adolfinowa  ( za panią Sołtys). 
 
Radny Jerzy Orzechowski wnioskował o zwrócenie się z pismem do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Piotrkowie Tryb. o odwodnienie drogi w pierwszej części Lubienia. 
Następnie podziękował wszystkim radnym oraz pracownikom Urzędu za współpracę. 
 
 
Radny Józef Bielas – radny trzech ostatnich kadencji, podziękował  równieŜ wszystkim za 
współpracę. 
Był usatysfakcjonowany tym, Ŝe zaplanowane zadania będą realizowane, a niektóre z nich 
ujęte są juŜ w budŜecie na 2011 rok pomimo trudnej sytuacji finansowej. 
 
 

Punkt 8 
Zakończenie obrad. 

 
Na zakończenie Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował wszystkim radnym, 
wójtowi oraz pracownikom za współpracę wręczając jednocześnie  z tej okazji upominki. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 14.30. 
 
 
Protokółowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
K. Dobrowolska 
                                                                                                        /-/  Tomasz Odrzywół 
                                                             


