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Protokół 
z posiedzenia XXII sesji Rady Gminy w Rozprzy 

odbytej w dniu  28 listopada 2008 roku. 
 
Obrady rozpoczęto o godzinie 10-tej  w sali nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy. 
 
 
                                                        Punkt 1 
                                       Otwarcie obr ad i stwierdzeni quorum. 
 
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół. 
Powitał radnych  oraz osoby biorące udział w sesji . 
Zgodnie  z lista obecności  w sesji udział wzięło 14 radnych. 
Nieobecny na sesji był radny Janusz Misztela. 
Lista obecności w załączeniu protokółu. 
 
 Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Ryszard Witek                  -    Wójt Gminy 
2. Halina Filipek                   -     Zastępca Wójta   
3. Janusz Jędrzejczyk          -    Skarbnik Gminy  
4. Jan śyciński                     -     Dyrektor ZGK 

 
Na sesję przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. w 
związku z punktem 4 porządku obrad  dot. dróg powiatowych na terenie Gminy 
Rozprza 

1.  Grzegorz Adamczyk        -    Członek Zarządu Powiatu       
2.  Jolanta Balcer                 -     Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych    
3.  Jerzy Owczarek              -      Radny Powiatu 

       
W trakcie omawiania punktów  porządku obrad  w posiedzeniu uczestniczyli 
pracownicy, którzy  przygotowywali  projekty uchwał na sesję. 
 

Punkt 2 
Przedstawienie obrad  oraz  przyj ęcie  protokółu 

z XXI sesji Rady Gminy 
 
 Porządek obrad przyjęto bez uwag  w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXI sesji Rady 

Gminy. 
3. Informacja z działalności Wójta Gminy  między sesjami. 
4. Dyskusja na temat dróg powiatowych na terenie Gminy  Rozprza. 
5. Zmiany budŜetu i w budŜecie  Gminy na 2008 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie  obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rozprza w 2009 
roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/6/08 Rady Gminy w  
Rozprzy z dnia 14 lutego 2008 roku. 
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8. Przyjęcie  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rozprzy. 
9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
10. Zakończenie obrad. 

 
Protokół z XXI sesji Rady Gminy przyjęto przy 2-ch głosach wstrzymujących. 
 

Punkt 3 
Informacja z działalno ści Wójta mi ędzy sesjami. 

 
Wójt Ryszard Witek  przedstawił bieŜące sprawy gminy. 
Poinformował między innymi o: 
-  postępujących pracach na trzech największych  inwestycjach w Rozprzy tj. 
    1/  budowa przedszkola w Rozprzy – trwają prace związane z ociepleniem  
         budynku oraz wykonywana jest instalacja elektryczna, 
    2/  budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy- wykonano stopy pod konstrukcję hali  
          i fundamenty pod  budynek techniczny, 
    3/  budowa dróg osiedlowych przy ul. Sportowej w Rozprzy - w bieŜącym roku  
         zostanie wykonania warstwa wiąŜąca, natomiast w 2009 roku planowana jest   
         do wykonania warstwa ścieralna. 
         Ponadto Wójt proponował wymianę nawierzchni parkingu na wysokości  
         stadionu z betonowego na kostkę. 
 
-   połoŜonej warstwie wiąŜącej na  drodze Stara Wieś – Gościnna i planowanej do  
    wykonania w przyszłym roku warstwy ścieranej, 
 
-    kontynuacji prac wykończeniowych w świetlicach środowiskowych w Lubieniu i  
     Niechcicach, 
 
-   robotach prowadzonych przez mieszkańców przy budowie sali zebrań w  
    Magdalence, 
 
-   złoŜonym projekcie budŜetu na 2009 rok do Rady Gminy,  
 
-   prowadzonych konsultacjach społecznych odnośnie projektu na renowacje Rynku  
    Piastowskiego w Rozprzy, 
 
-  utwardzeniu dróg gminnych tłuczniem oraz parkingu w Niechcicach, 
 
-  zamontowaniu siatek przeciwśnieŜnych przy drogach gminnych, 
 
-  organizowanych zebraniach wiejskich z mieszkańcami miejscowości północnej 
    części gminy w celu przekazywania do podpisu umów  dotyczących  wejścia  na  
    teren prywatny w związku z planowaną budową kanalizacji w tym rejonie. 
 
-  Ponadto Wójt dodał, Ŝe w trakcie realizacji są projekty na budowę czterech  dróg   
gminnych z konkursu, oraz Ŝe został wykonany projekt techniczny na salę   
gimnastyczną w Milejowie. 
 
-  w trakcie  wypowiedzenia jest umowa z dotychczasowym przewoźnikiem na dowóz 
dzieci do szkół z terenu Gminy Rozprza. 
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Po umownym okresie wypowiedzenia zadanie to zostanie powierzone przewoźnikowi 
z ubiegłych lat Państwowej Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Tryb. w formie 
wykupu biletów miesięcznych. 
 
- W ostatnim okresie zostały nawiązane umowy z nowymi pracownikami w Referacie  
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w Referacie 
Infrastruktury i Rozwoju Gminy. 
 
- Obecnie trwa nabór na stanowisko kasjera w związku z odejściem z dniem  
31 grudnia br. kasjerki na emeryturę. 
 
- Natomiast od 1 stycznia 2009 roku planowane jest  wzmocnienie  Referatu 
Infrastruktury i Rozwoju Gminy o stanowisko do zamówień publicznych. 
 
- Ponadto Wójt poinformował, Ŝe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy kontynuuje 
wypłatę drugiej transzy zasiłków dla rodzin ze Starej Wsi poszkodowanych przez 
trąbę powietrzną 15 sierpnia 2008 roku oraz o wizycie Pani Wojewody Jolanty 
Chełmińskiej, która była z wizytą roboczą w Starej Wsi, oglądała poszkodowane 
posesje i pozytywnie oceniła wszystkie prowadzone działania. 
 
W dyskusji radny Jerzy Orzechowski pytał o legalizację sali gimnastycznej w 
Straszowie, kiedy zostanie oddana do uŜytku.  
 
Warunkiem zalegalizowania sali jest zapłata kary w wysokości 150.000 zł narzuconej 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  
ZłoŜony został do Wojewody wniosek o umorzenie nałoŜonej kary. 
 
 

Punkt 4 
Dyskusja na temat dróg powiatowych 

na terenie Gminy Rozprza. 
 
 
Przewodnicz ący Rady Gminy Tomasz Odrzywół  poinformował, Ŝe do porządku 
obrad  wprowadzono punkt dotyczący dróg powiatowych  na terenie Gminy Rozprza 
ze względu na uwagi i dyskusje dotyczące stanu tych dróg. 
Zaproszono na sesję radnych Powiatu Piotrkowskiego z terenu Gminy Rozprza oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jarosa. 
Natomiast na sesję przybyli: 
- radny Jerzy Owczarek 
- członek Zarządu Grzegorz Adamczyk 
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  Jolanta Balcer. 
 
Wójt Ryszard Witek zapoznał z pismami jakie w ostatnim czasie  wpłynęły do Urzędu 
Gminy od Starostwa Powiatowego w sprawie: 
1/ rozwa Ŝenia mo Ŝliwo ści współdziałania gminy Rozprza z Zarz ądem Dróg 
Powiatowych w ramach zimowego utrzymania dróg powia towych. 
Starostwo proponuje na ten cel przekazać Gminie Rozprza kwotę 12.556 zł na 
realizację powyŜszego zadania  w sezonie 2008/2009. 
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W nawiązaniu do pisma Starostwa Wójt Gminy zwrócił się pismem o dookreślenie  
zasad  współdziałania  gminy Rozprza z Zarządem Powiatu Piotrkowskiego w 
zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Pytanie dotyczyło, czy 
deklarowana kwota ma stanowić całość kosztów zimowego utrzymania i czy będzie 
to oznaczać ,Ŝe gmina ponosi pełną odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych. 
Na powyŜsze Gmina dostała  odpowiedź, Ŝe akcję zimową będzie prowadził Zarząd 
Dróg Powiatowych  w Piotrkowie Tryb. 
 
2/ przebudowy drogi powiatowej  Je Ŝów – Rozprza- Lubie ń- Bilska Wola 
 
Wójt Ryszard Witek poinformował, Ŝe  zwrócił  się z prośbą do Przewodniczącego 
Rady Powiatu o włączenie do planu realizacji inwestycji  drogowych  powiatu 
piotrkowskiego na rok 2009 „ Przebudowę drogi powiatowej  nr 1520 E JeŜów – 
Rozprza- Lubień – Bilska Wola ”,która przebiega  przez teren trzech gmin  do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który Powiatowi daje 
moŜliwość  dofinansowania  dwóch projektów do kwoty 3 mln zł  kaŜdy. 
W odpowiedzi na powyŜsze pismo Przewodniczący Rady Powiatu przekazał uchwałę 
podjętą na sesji Rady Powiatu  w sprawie zagwarantowania  środków finansowych  
na realizację robót drogowych w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg  
Lokalnych 2008-2011” na realizację w 2009 roku dwóch dróg  między innymi na 
drogę Nr 1520 E w miejscowości  Bilska Wola. 
Całkowity koszt przebudowy tej drogi w 2009 r. wynosi 1.200.000 zł, zabezpieczenie 
ze strony Starostwa to kwota 600.000 zł. 
Wójt Gminy Ryszard Witek podkreślił, Ŝe w sumie zarezerwowano na dwie drogi w 
budŜecie Starostwa 1.300.000 zł. Całkowity koszt  budowy w 2009 r. to kwota 
2.800.000 zł.  Starostwo nie wykorzystało w pełni moŜliwości dofinansowania dwóch 
projektów do kwoty 3.000.000 zł zaznaczył Wójt.   
 
Następnie głos zabrał obecny na sesji  członek Zarządu  Powiatu Grzegorz 
Adamczyk. Mówił o problemach  i kłopotach finansowych Starostwa Powiatowego.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Wójta o niepełnym wykorzystaniu szans 
dofinansowania powiedział, Ŝe  na więcej Starostwo nie stać. Nie zaprzeczał, Ŝe  
wszystkie drogi są w złym stanie, ale w powiecie jest ich 530 km. 
Środki na ich utrzymanie są tak małe, Ŝe nie stać powiatu na większe inwestycje, 
poniewaŜ są równieŜ wydatki związane z naprawą tych dróg oraz zimowym 
utrzymaniem. 
Dlatego Starostwo niejednokrotnie zwraca się do Gmin o wsparcie finansowe 
budowy dróg jak i równieŜ innych zadań. 
Wymienił Gminy, które deklarują taką pomoc Starostwu Powiatowemu przy budowie 
dróg na swoim terenie. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół uzupełniając wypowiedź  Wójta dodał, Ŝe 
Gminy przekazując środki Starostwu dotują nie swoje zadania. Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym - gminy mają swoje zadania, za realizację których 
odpowiadają przed wyborcami. 
Nawiązał do kierowanych pism przez Starostwo Powiatowe odnośnie 
dofinansowywania zadań nie swoich  podając kwoty przypadające na Gminę 
Rozprza. Był oburzony podawaniem przez Starostwo błędnych informacji mediom o 
Gminie Rozprza. 
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Między innymi o tym, Ŝe Gmina Rozprza była jako jedyna Gmina przeciwna 
organizacji międzygminnego magazynu ds. zarządzania kryzysowego. 
 
Przewodniczący Rady poruszył równieŜ sprawę odśnieŜania dróg powiatowych na 
terenie gminy. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jolanta Balcer zapewniła Radę Gminy, Ŝe nie 
moŜe być takiej sytuacji, Ŝe jakaś droga będzie nieprzejezdna w okresie zimy.  
Obowiązują kategorie dróg ustalone przez Zarząd Powiatu. OdśnieŜane będą 
wszystkie drogi, natomiast posypywane miejsca niebezpieczne. 
Odnośnie zimowego utrzymania dróg potwierdziła, Ŝe zimowym utrzymaniem dróg 
powiatowych będzie zajmował się Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. 
Zarząd ogłosił przetarg  na ośnieŜanie. Do przetargu przystąpił między innymi Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Rozprzy, który zajmie się zimowym utrzymaniem dróg na 
terenie Gminy Rozprza.  
 
Dyrektor ZGK Jan śyciński dodał, Ŝe przystępując do przetargu miał na uwadze to, 
Ŝe chcąc dojechać do dróg gminnych i tak musi przejechać przez drogę powiatową.  
Będzie wykonywał usługę na rzecz Powiatu Piotrkowskiego, za którą będzie 
otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową. 
Pani Dyrektor ZDP w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy dodała, Ŝe dobrze się 
stało, Ŝe przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej, poniewaŜ bardzo dobrze 
zna drogi na swoim terenie. 
 
Wywiązała się burzliwa dyskusja w sprawie drogi JeŜów- Rozprza- Lubien –Bilska 
Wola.  
 
Radny Jerzy Orzechowski poruszył sprawę porozumienia Gminy Rozprza ze 
Starostwem Powiatowym w sprawie wykonania podkładów geodezyjnych i projektu 
na budowę drogi. Gmina Rozprza na ten cel przekazała 75.000 zł. 
Radny pytał dlaczego nie zwrócono się do Gminy odnośnie partycypowania w 
kosztach budowy drogi. 
Wnioskował, aby w przyszłości Gmina Rozprza była równieŜ brana pod uwagę. 
Ponadto zwrócił się z prośbą o: 
- zlikwidowanie rozlewiska wodnego przy drodze powiatowej koło budynku OSP w 
Lubieniu, 
- apelował o utwardzenie drogi Lubień – Łęczno, poniewaŜ za drodze tej 
nadleśnictwo zrobiło sobie skład drewna, 
- ustawienie siatek przeciwśnieŜnych przy drodze Rozprza - Lubień w 
miejscowościach Łochyńsko i Straszów. 
 
Radna Teresa Mazerant – pytała o losy pism skierowanych do Starostwa 
Powiatowego od mieszkańców Milejowa w sprawie  poszerzenia drogi i załoŜenia 
chodnika oraz bardzo złym stanie drogi z Milejowa do Milejowca i Łaz DuŜych. 
 
Radny Krzysztof Pawelec –poruszył sprawę złej jakości drogi powiatowej nr 1520 E, 
która nie jest przystosowana do ruchu cięŜkiego sprzętu. Budowana była 40 lat temu 
i nie jest dostosowana do obecnego obciąŜenia. 
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Droga na odcinku około 500 m w ul. Kościuszki w Rozprzy jest bardzo zaniŜona i 
stanowi kanał wodny. Ponadto brak jest poboczy i chodników.  Przy ruchu cięŜkich 
pojazdów jest niebezpieczna dla pieszych.  
Radny uznał, Ŝe to ten odcinek drogi powinien być priorytetem dla Starostwa 
Powiatowego ze względu na  łącznik od drogi krajowej.  
 
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół 
dodał, Ŝe na odcinku tej drogi mieszkańcy zasypali rowy. W związku z tym, Ŝe jest to 
droga powiatowa Zarząd Dróg Powiatowych powinien wyegzekwować od 
mieszkańców odtworzenie zasypanych rowów przy posesjach. 
 
Radny Józef Bielas uwaŜał, Ŝe powinny się zmienić priorytety budowy dróg w 
Starostwie. Priorytet, która gmina da więcej nie powinien być uznawany jako 
pierwszej kolejności.  Myśląc rozsądnie to priorytetem powinna być ul. Kościuszki w 
Rozprzy /łącznik z drogą  krajową/, a nie droga w Bilskiej Woli. 
 
Radny Zdzisław Wójcik uwaŜał, Ŝe brak jest współpracy pomiędzy Gminą a 
Starostwem w temacie dróg.  
 
Radny Stanisław Bora podkreślił, Ŝe główny problem to brak pieniędzy. 
W związku z powyŜszym stan dróg powiatowych jest bardzo zły. Starostwo powinno 
starać się o środki zewnętrzne.  
 
Radna Teresa Mazerant zwróciła się do radnego Powiatu Jerzego Owczarka o 
godne reprezentowanie wyborców i bliŜsze zainteresowanie się drogami 
powiatowymi na terenie  gminy. 
 
Radny Jerzy Owczarek stwierdził, Ŝe rolę radnego w Radzie Powiatu pełni godnie. 
Natomiast jako wyborca z Gminy Rozprza uwaŜa, Ŝe główny problemem to brak 
środków i współpracy z gminą. 
Zwrócił uwagę  Dyrektorowi ZGK, Ŝe przy robionych inwestycjach tj. wodociąg , 
kanalizacja droga powinna być przywrócona do stanu pierwotnego.  
 
Do wypowiedzi radnych ustosunkował się  Pan Grzegorz Adamczyk.  
Podziękował  za włoŜony wkład finansowy w budowę drogi nr 1520 E JeŜów- 
Rozprza- Lubien - Bilska Wola. 
 
Odnośnie drogi Lubień –Łęczno poinformował, ze trwają rozmowy odnośnie przejęcia 
tej drogi przez Nadleśnictwo. 
 
Radny Jerzy Orzechowski był przeciwny przekazywaniu drogi Nadleśnictwu.  
Droga okopana jest rowami, naleŜy przywrócić ją do stanu przejezdności – utwardzić 
tłuczniem. 
 
W nawiązaniu do wypowiedzi radnej Teresy Mazerant Pan Grzegorz Adamczyk 
poinformował, Ŝe na drogę Milejów - Kłudzice opracowano dokumentację.   
W dokumentacji uwzględniono poszerzenie drogi w Milejowie i wykonanie 
chodników. 
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Wójt Ryszard Witek podsumowując powyŜsze spotkanie uznał, Ŝe wkład Gminy w 
budowę drogi JeŜów –Lubień jest juŜ duŜy. W przyszłym roku planowana jest 
przebudowa Rynku Piastowskiego częściowo z ulicami przyległymi / ul. Kościuszki i 
Al. 900-lecia w Rozprzy/. Będzie to równieŜ wkład w budowę tej drogi. 
Wójt uznał, Ŝe wykonane przez Starostwo cztery dokumentacje  na budowę dróg 
powiatowych to nierealne zadania do wykonania w najbliŜszych latach. 
Droga powiatowa przebiegająca  przez Gminę Rozprza  długości 21 km, przy 
obecnych środkach Starostwa Powiatowego moŜliwa do zrealizowania za 15 lat. 
W związku z powyŜszym współpraca Starostwa z Gminami jest wskazana, aby 
wspólnymi siłami realizować rozpoczęte inwestycje. 
Drogi powiatowe to główny problem w całym powiecie. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował przedstawicielom Starostwa 
za udział w sesji. 
 

Punkt 5 
Zmiany bud Ŝetu i bud Ŝecie Gminy Rozprza na 2008 rok. 

 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, ze zmiany w planie dochodów 
budŜetowych dotyczą przede wszystkim wprowadzenia dotacji na: 
-  zwrot części podatku akcyzowego, 
-  remonty dróg dojazdowych  do pół z Urzędu Marszałkowskiego, 
-  zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn na pomoc dla poszkodowanych po       
   przejściu trąby powietrznej, 
-  pomoc materialna  dla uczniów  poszkodowanych podczas trąby powietrznej. 
 
Wprowadzenie powyŜszych zmian spowoduje  obniŜenie  planowanego deficytu o 
ponad 850.000 zł, a tym samym zmniejszy planowane zadłuŜenie Gminy na 2008 rok 
i lata następne. 
 
Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Finansowej Rady Gminy.  
Uchwała  w załączeniu protokółu. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  
                                                       Uchwał ę XXII/7/08 
                                     w sprawie zmia n bud Ŝetu i w bud Ŝecie Gminy  
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 
Punkt 6 

Podj ęcie uchwały w sprawie obni Ŝenia  ceny Ŝyta jako podstawa obliczania 
podatku rolnego na obszarze Gminy Rozprza w 2009 ro ku. 

 
               
Na wspólnym posiedzeniu  Komisji Rady Gminy w dniu 6 listopada 2008 roku padł 
wniosek o obniŜenie  stawki podatku rolnego na 2009 rok do kwoty 130 zł z 1 ha 
przeliczeniowego. 
Wniosek był poparty przez większość członków połączonych komisji, 
argumentujących  swoje stanowisko  istotnym obniŜeniem  cen zbóŜ po tegorocznych 
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Ŝniwach, jak równieŜ tym, Ŝe ceny produkcji zwierzęcej  z gospodarstw rolnych 
utrzymują  się na niezadawalających rolników poziomie, co przekłada się na niski 
poziom  dochodów  rolniczych oraz problem ze zbytem wytwarzanej produkcji 
roślinnej i zwierzęcej. 
 
Jednocześnie Komisje Rady Gminy zdecydowaną większością opowiedziały się za 
niepodwyŜszaniem innych stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących na 
obszarze Gminy Rozprza /podatku od nieruchomości, podatku od środków 
transportowych/.  Ustalono, aby pozostawić ww. podatki na poziomie 2008 roku. 
 
 
W dyskusji: 
 
Radny Zdzisław Wójcik wnioskował o pozostawienie ustawowej stawki podatku 
rolnego tj.139,50 zł 
 
Radny Stanisław Bora był za stawką 130 zł, propozycja większości radnych na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
  
Radnego Zdzisława Wójcika poprała radna Teresa Mazerant i radny Michał Kardas. 
 
Na sesję Rady Gminy został przygotowany projekt uchwały  w sprawie  obniŜenia 
ceny  skupu Ŝyta do kwoty 52 zł, aby wyjść na stawkę podatku rolnego 130 zł z ha 
przeliczeniowego .   
 
W związku z tym, Ŝe na sesji była zgłoszona propozycja przez radnego Zdzisława 
Wójcika, aby przyjąć stawkę ustawową podatku rolnego Przewodniczący Rady 
zaproponował o przegłosowanie w pierwszej kolejności przygotowany projekt 
uchwały. JeŜeli projekt uchwały nie uzyska większości głosów to obowiązywać 
będzie stawka ustawowa 139,50 zł z 1 ha. 
 
W wyniku głosowania: 
  
za przyj ęciem projektu uchwały było   -     6 radnych  
przeciw                                                     -    7 radnych 
 
Rada Gminy nie przyj ęła projektu uchwały. Obowi ązuje stawka ustawowa 
139,50 zł od 1 ha przeliczeniowego jako podstawa do  obliczenia podatku 
rolnego na 2009 rok. 
 
 

Punkt 7 
Podj ęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/6/08   

                          Rady Gminy z dnia 14 lute go 2008 roku. 
 
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, zmieniły się zasady odpłatności 
za korzystanie ze stołówek szkolnych tj. obecnie odpłatność ustala Dyrektor Placówki 
w porozumieniu z organem prowadzącym, a nie Wójt Gminy wyjaśniła  Pani Wójt 
Halina Filipek. 
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Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto  
 
                                               Uchwał ę XXII/71/08 
                w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/ 6/08 dotycz ącej 
                       zasad korzystania ze stołówe k szkolnych  
 
Uchwała w załączeniu. 
 
 

Punkt 8 
Przyj ęcie  statutu O środka  Pomocy Społecznej w Rozprzy. 

 
Projekt statutu Ośrodka Pomocy Społecznej analizowała Komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych, który został przez Komisję zaakceptowany pozytywnie. 
 
Pytań do projektu uchwały na sesji nie było.   
 
Jednogłośnie przyjęto 
 

Uchwał ę XXII/72/08 
w sprawie uchwalenia statutu O środka Pomocy Społecznej w Rozprzy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 
Punkt 9 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół odczytał pisma, które wpłynęły w 
ostatnim czasie do  Rady Gminy. 
 
Pisma dotyczyły: 
1/ udzielenia dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego w    
Piotrkowie Tryb., 
Stanowisko dotyczące wyŜej wymienionego pisma przedłoŜyła Wójtowi Gminy 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych  Rady Gminy. 
 
2/  zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2009 budynków lub ich części oraz 
gruntów zajmowanych przez policję na terenie gminy Rozprza, 
 
3/  umorzenia  zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za okres sierpień- 
grudzień 2008 roku dla Spółki KRYNICA VITAMIN sp. z o.o 
 
 
Radny Michał Kardas monitował sprawę naprawy chodników w Rynku w Rozprzy.                                  
 
Radny Zdzisław Wójcik wnioskował o naprawę drogi i mostu na  drodze  Cekanów –
Bagno. 
 
Radny Jerzy Orzechowski monitował o załoŜenie światła na Straszówku. 
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Radny Józef Bielas –  pytał o realizację inwestycji w 2009 roku tj. 
-  oczyszczalnia ścieków w Niechcicach, 
-  oświetlenie na  Bajanówce. 
 
Radny Bogdan Zięba wnioskował o naprawę drogi  Budy -  Nowa Wieś.  
 
 
Wójt Ryszard Witek ustosunkował się na bieŜąco do zgłoszonych wniosków. 
 
Skarbnik Gminy rozdał radnym projekt budŜetu  na 2009 rok w celu zapoznania się 
na Komisjach Rady Gminy. 
 
 
                                                           Punkt 10 
                                                  Zakończenie obrad. 
 
 
Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji. 
Obrady zakończono o godz. 14-tej. 
 
 
 
Protokółowała:                                                            Przewodnicz ący Rady Gminy 
K. Dobrowolska 
                                                                                               Tomasz Odrzywół    


