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Protokół 
z posiedzenia XIX sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej 

w dniu 9 lipca 2008 roku. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.10. 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. 
 
Zgodnie z listą obecności w sesji udział wzięło 14 radnych. 
Nieobecny na sesji był radny Janusz Misztela - nieusprawiedliwiony 
Lista obecności w załączeniu protokółu. 
 
Ponadto na sesji obecni byli:   
 
1.  Ryszard Witek               -        Wójt Gminy  
2.  Halina Filipek                -        Zastępca Wójta  
3.  Janusz Jędrzjczyk          -        Skarbnik Gminy  
4.  Jan Życiński                   -        Dyrektor ZGK 
5.  Ewa Góral - Zielonka     -        Radca Prawny     
 
W trakcie omawiania punktów porządku obrad w posiedzeniu uczestniczyli 
pracownicy Urzędu Gminy, którzy przygotowywali projekty uchwał na sesję. 

 
Punkt 2 

Przedstawienie porządku  obrad oraz przyjęcie protokółu 
z XVIII sesji Rady Gminy. 

 
Porządek obrad przyjęto bez uwag w następującym brzmieniu: 
1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2.  Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady    
     Gminy. 
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami. 
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego  
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     Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. 
 6. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek za 1/km przebiegu pojazdu będącego  
     podstawą zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Rozprza a  
      Miastem Piotrków Trybunalski w sprawie zwrotu dotacji udzielonych przez  
      Miasto Piotrków Tryb. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia  
      komunalnego w Rozprzy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia  
      komunalnego w Woli Niechcickiej Starej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności  
      gruntowej. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Teraz czas na Ciebie”  w  
      ramach Poddziałania 7.1.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał   
      Ludzki 2007-2013. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony ofiar  
       przemocy w rodzinie w gminie Rozprza na lata 2008-2012. 
15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
 
Protokół z XVIII sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. 
 

 
Punkt 3 

Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami. 
 

Wójt Ryszard Witek przedstawił Radzie bieżące sprawy gminy. 
Poinformował między innymi o: 
-  zatrudnieniu od 1 lipca br. pracownika ds. inwestycji i  zamówień  
-  rozpoczętej  budowie przedszkola w Rozprzy /wykonano przyłącze   
   wodociągowe i kanalizacyjne  oraz rozpoczęto roboty budowlane – ziemne/, 
- przekazaniu w najbliższych dniach placu budowy wykonawcy oczyszczalni   
   ścieków w Rozprzy, 
-  robotach dodatkowych dotyczących m.in.wymiany więźby dachowej na budynku  
   komunalnym w Milejowie,  
-  podpisanej umowie z wykonawcą na remont pomieszczeń w Niechcicach na  
   urządzenie świetlicy środowiskowej, 
-  potrzebie przedłużenia  budowanej sieci wodociągowej o kilka posesji przy ul.  
   Kolejowej  w Rozprzy /za tartakiem/, 
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-  naprawie dróg gminnych - nawożeniu tłuczniem, 
-  przygotowanych płytach  betonowych pod montaż przystanków autobusowych w  
   Truszczanku i Niechcicach, 
-  wykonywanej wycenie budynku komunalnego w Lubieniu, w najbliższym czasie  
    będzie można ogłosić przetarg na sprzedaż, 
-  wystąpieniu z wnioskiem do Instytutu  Meteorologii i Gospodarki Wodnej w  
    sprawie wydania ekspertyzy czy na terenie Gminy wystąpiła susza. 
 
Pytań do złożonego sprawozdania przez Wójta nie było. 
 
 

Punkt 4 
Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i G W  w Łodzi. 

 
Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3.200.000 zł  na 
pokrycie planowanego deficytu w roku 2008 – 1.500.000 zł i planowanego deficytu 
na rok 2009 – 1.700.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – 
„Oczyszczalnia ścieków w Rozprzy”. 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto w powyżej sprawie  
 

Uchwałę XIX/36/08 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 5 
Zaciągnięcie kredytu z EFRWP w Warszawie. 

 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto 

 
Uchwałę XIX/37/08 

w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej w Warszawie w kwocie 500.000 zł  na realizację zadania  
„ Przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy”. 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 6 
Zmiany budżetu i w budżecie gminy. 

 
W dyskusji: 
 
 Radny Michał Kardas poruszył sprawę zaplanowanych dodatkowych środków w 
dziale 900 w kwocie 280.000 zł na budowę sali zebrań w Truszczanku. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, że środki zostały 
zaplanowane w poz.32 załącznika inwestycyjnego jako inne źródła  finansowania. 
Zapisu dokonano warunkowo na wniosek sołtysa sołectwa Truszczanek, aby 
można było ubiegać się o środki z UE z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”  
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
Ponadto Skarbnik Gminy dodał, że nie blokujemy realizacji planowanych  
inwestycji w gminie oraz pozyskanie na nich środków zewnętrznych. 
 
Radny Zdzisław Piątek przypomniał, że na budowę sali zebrań w Truszczanku są 
przyznane warunkowo środki własne gminy w wysokości 20.000 zł . 
Warunkiem jest pozyskani środków zewnętrznych. Ponadto radny wniósł uwagę, 
że o ile budynek zostanie wybudowany to dojdzie gminie jeszcze jeden budynek 
komunalny do utrzymania. 
 
Radna Teresa Mazerant i radny Stanisław Bora byli za tym, aby dać szansę 
jeżeli jest możliwość pozyskania środków z zewnątrz. 
 
Radny Michał Kardas uważał, że gmina nie ma potrzeby budowy takiego 
budynku. Był zainteresowany kosztorysem budowy. 
 
Wójt Ryszard Witek uzupełniając dyskusję dodał, że sala zebrań w Truszczanku 
będzie na potrzeby kilku miejscowości / Świerczyńsko, Truszczanek, Gieski/. 
Przedstawił do wglądu kosztorys budowy sali w Truszczanku informując, że 
zaprojektowana powierzchnia  budynku wynosi 172 m², koszt budowy 311.000 zł /. 
 
Radny Józef Bielas był za przygotowywaniem wniosków do programów i 
korzystanie z środków zewnętrznych na potrzeby Gminy. 
 
Radny Zdzisław Wójcik uważał, że aktywnym sołectwom należy pomóc. 
 
 Radny Jerzy Orzechowski stwierdził, że planowana sprzedaż budynku byłej 
szkoły w Lubieniu jest błędem. W budynku tym powinno powstać przedszkole i 
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świetlica środowiskowa. Uznał, że o ile dajemy wszystkim szansę dlaczego ma jej 
nie dostać Lubień 
 
Radny Krzysztof Pawelec zwrócił uwagę na poz. 34 załącznika inwestycyjnego 
dotyczącego modernizacji płyty boiska w Mierzynie z pytaniem - na jaki zakres 
prac te środki są przeznaczone. 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że należy wypracować koncepcję modernizacji 
boiska. 
 
Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół 
powiedział, że był zatrudniony pracownik do pozyskiwania środków unijnych i nic 
dla gminy nie zrobił. Nie należy utrudniać osobom, które starają się o te środki i 
działają społecznie.   
Odczytał uchwałę Komisji Finansowej, która pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok. 
Uchwała w załączeniu protokółu.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciwnym przyjęła   
         

Uchwałę XIX/ 38/08 
                w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
                                                           Punkt 7  
               Podjęcie uchwały w sprawie stawek za 1/km przebiegu będącego  
               Podstawa zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 
 
Zastępca Wójta Halina Filipek poinformowała, że zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu 
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  reguluje zasady zwrotu kosztów 
podróży radnych, natomiast Rada Gminy winna określić jedynie  stawki za 1km 
przebiegu pojazdem samochodowym nie będącego  własnością gminy. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność uchylenia uchwał Rady Gminy 
podjętych w 1995 i 1999 roku, które są niezgodne z rozporządzeniem MSWiA  i 
podjęcie nowej. 
 
Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła  
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Uchwałę XIX/ 39/08 

                       w sprawie stawek za 1/km przebiegu pojazdu będącego  
                       podstawą zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół poinformował, że zostało znowelizowane  
rozprządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników  
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin. Zmieniły się widełki 
wynagrodzeń zasadniczych, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. 
Zaproponował zmianę wynagrodzenia Wójta Gminy tylko w składniku dodatku 
funkcyjnego oraz pochodnej tego składnika tj. dodatku specjalnego łącznie brutto o 
455 zł. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  
 

Uchwałę XIX/40/08 
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Uchwała w załączeniu. 
 

Punkt 9 
Porozumienie pomiędzy Gminą Rozprza a Miastem Piotrków Tryb. 

 
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Edyta Łukasik poinformowała, że zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem Gminy jest zwrot kosztów dotacji za 
każdego wychowanka przedszkola danej gminy uczęszczającego do przedszkola na 
terenie innej gminy lub miasta. 
W związku z tym, że dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w 
Piotrkowie Tryb. i o taki zwrot dotacji wystąpiło Miasto Piotrków Tryb. 
przygotowany został projekt uchwały. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
 
Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rozprza a 
Miastem Piotrków Tryb. w sprawie zwrotu kosztów dotacji przedszkolom – 
przyjmując jednogłośnie  



 7

Uchwałę XIX/ 41/08 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 10 
Wydzierżawienie mienia komunalnego w Rozprzy. 

 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z „RUCH” S.A 
w Warszawie Oddział w Łodzi Zespół w Piotrkowie Tryb. na część działki 291, w 
obrębie ewidencyjny  Rozprza, o powierzchni 8m²/zieleniec w Rozprzy 
 / na okres 3 lat . 
Przyjęto jednogłośnie     

Uchwałę XIX/42/08 
w sprawie  wyrażenia zgody  na wydzierżawienie  mienia komunalnego 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 11 
Wydzierżawienie mienia komunalnego w Woli Niechcickiej Starej. 

 
Rada wyraziła zgodę wydzierżawienie działek rolnych o powierzchni łącznej  
5,616 ha na okres 3-ch lat.  
Przyjęto w powyższej sprawie przy jednym głosie wstrzymującym 
 

Uchwałę XIX/43/08 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

Punkt 12 
Ustanowienie służebności  gruntowej. 

 
W  związku z planowną budową nowej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Niechcicach na działkach gminnych  w obrębie  ewidencyjnym PGR 
Niechcice. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni odbywać się 
będzie kolektorem do rowu przebiegającego przez działkę Pana Grzegorza 
Marcinkowskiego. W związku z powyższym koniecznym staje się ustanowienie 
służebności gruntowej, która ma zapewnić prawo korzystania przez Gminę z rowu i 
pasów gruntu o szerokości 5m z każdej jego strony położonych na nieruchomości 
obciążonych służebnością. 
Służebność gruntowa jest bezterminowa. Odszkodowanie zostanie wypłacone 
jednorazowo p. Marcinkowskiemu w kwocie 50.000 zł  co zostanie spisane aktem 
notarialnym, a ustanowienie służebności będzie wpisane do hipoteki 
nieruchomości. 
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Rada jednogłośnie przyjęła  
Uchwałę XIX /44/08 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 13 
Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia  programu 
„Teraz czas na Ciebie” w ramach  Poddziałania 7.1.1 

Projekt VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
Obecna na posiedzeniu Zastępca Kierownika OPS Krystyna Góra poinformowała, 
że projekt skierowany jest do 25osób bezrobotnych  posiadających niskie 
kwalifikacje zawodowe, uniemożliwiające  im podjęcie pracy. Projekt zakłada, że  
poprzez organizację  szkoleń i kursów nastąpi podniesienie bądź nabycie 
kwalifikacji co umożliwi powrót na miejsce pracy, a tym samym poprawi jakość 
ich życia .  
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy 
pozytywnie zaopiniowała projekt „Teraz czas na Ciebie ”. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  
                                                Uchwałę XIX/45/08 
           w sprawie przystąpienia  do projektu „ Teraz czas na Ciebie” 
           w ramach Podziałania 7.1.1 Priortet VII. 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
  

Punkt 14 
Uchwalenie Gminnego  programu  ochrony  ofiar przemocy  w 

rodzinie w gminie Rozprza na lata 2008-2012. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej przedłożył „Program ochrony  ofiar przemocy  w 
rodzinie” zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który  
ma za zadanie usystematyzowanie działań służących ochronie ofiar przemocy w 
rodzinie, podejmowanych przez gminę oraz inne podmioty na terenie gminy. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych pozytywnie 
zaopiniowała wyżej wymieniony program. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  
                                                   Uchwałę XIX/46/08 
      w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony ofiar przemocy  
      w  rodzinie. 
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Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 15 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 
Radny Józef Bielas podziękował za naprawę drogi dojazdowej do pół oraz za 
podjęte działania odnośnie planowanej budowy komunalnej oczyszczalni ścieków 
w Niechcicach. 
 
Radny Jerzy Orzechowski – wnioskował o: 
-  założenie oświetlenia ulicznego w Straszówku, 
-  wprowadzenie do załącznika inwestycyjnego budowę oczyszczalni ścieków w   
   Lubieniu. 
 
Radny Zdzisław Wójcik  - podziękował za wybudowaną drogę w Bagnie oraz 
pozytywne ustosunkowanie  się do  wykonania robót dodatkowych, które wynikły 
w trakcie budowy. 
 
Radny Stanisław Bora – poruszył sprawę niskiego ciśnienia wody w ujęciu 
wodociągowym w Longinówce. 
 
Radny Krzysztof Pawelec – wnioskował o: 
-  wystąpienie do Starostwa Powiatowego o ustawienie znaku na ul. Kościuszki w  
   Rozprzy „zakaz postoju nie dotyczący ruchu lokalnego”, 
-  naprawę zaniżonej jezdni koło posesji Pana Macherowskiego w Rozprzy przy  ul.  
   Kościuszki ze względu na zbierające się po opadach tam wody, 
-  wyznaczenie placu na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy na   
    parking dla tirów, 
-  przeniesienie targowiska z ul. Kościuszki w Rozprzy na plac komunalny przy ul.   
   Al. 900-lecia w Rozprzy. 
 
Radny Michał Kardas pytał  o: 
-   stan prawny ul. Polnej w Rozprzy,   
-   realizację programów opracowanych przez  Szkołę Podstawową w Rozprzy i   
    Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nichcicach, 
-   załatwieniu wniosku  Pana Szamańskiego i  Kowalskiego odnośnie wjazdu na  
    ich prywatne działki koło apteki w Rozprzy. 
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Na pytania radnych Wójt Gminy i pracownicy udzielali na bieżąco odpowiedzi, 
natomiast zgłoszone wnioski przez radnych zostaną w miarę możliwości przyjęte 
do realizacji w ramach obecnego budżetu. 
 

Punkt 16 
Zakończenie  obrad 

 
Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w sesji. 
Obrady zakończono o godzinie 13.30. 
 
 
Protokółowała:                                                         Przewodniczący Rady Gminy  
K. Dobrowolska 
                                                                                         Tomasz Odrzywół 

 


