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Protokół 
                                   z posiedzenia XX sesji Rady Gminy w Rozprzy                
                                        odbytej w dniu 17 września 2008 roku. 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 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. 
 
Zgodnie z listą obecności w sesji udział wzięło 15 radnych. 
Lista obecności w załączeniu protokółu.  
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 
1.  Ryszard Witek               -     Wójt Gminy  
2.  Halina Filipek                -     Zastępca Wójta 
3.  Janusz Jędrzejczyk         -     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 XIX sesji Rady Gminy. 
 

Wójt Gminy Ryszard Witek zaproponował  wprowadzenie do porządku obrad uchwałę  
„w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lutomiersk”. Pomoc 
finansowa udzielona przez Gminę Lutomiersk w formie dotacji przeznaczona będzie na 
usuwanie skutków klęski żywiołowej w Starej Wsi. 
Wójt wnioskował o umieszczenie projektu uchwały po punkcie 6 porządku jako punkt 7 
przesuwając pozostałe punkty porządku obrad. 
 
Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian porządku obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie w następującym brzmieniu: 
 
  1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
  2.  Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy. 
  3.  Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami – między innymi informacja 
       o stanie zniszczeń po trąbie powietrznej w Starej Wsi. 
  4.  Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok. 
  5.  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Budowa 
Przedszkola         w Rozprzy”. 
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  6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej  
       w Milejowie na prace konserwatorskie kościoła. 
  7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy finansowej od Gminy   
       Lutomiersk. 
  8.  Uchwalenie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Rozprzy. 
  9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy   
       materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy. 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie drogi koniecznej. 
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie mienia 
komunalnego         w obrębie ewidencyjnym Kęszyn –Dzięciary. 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia komunalnego  
       we Wronikowie.  
13.  Podjęcie uchwały w sprawy wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia komunalnego  
       w Janówce. 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia komunalnego 
        w Woli Niechcickiej Starej. 
15.  Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.     
16.   Podjęcie uchwały w sprawie wniosków o zmianę rodzaju i nazwy części miejscowości  
        Mierzyn na terenie gminy Rozprza. 
17.   Podjęcie uchwały w sprawie wniosków o zmianę rodzaju i nazwy części miejscowości 
        Nowa Wieś na terenie gminy Rozprza. 
18.  Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Rozprza a Miastem     
       Piotrków Tryb. w sprawie zwrotu na zasadzie wzajemności – kosztów dotacji   
       udzielanych przez Miasto Piotrków Tryb. i Gminę Rozprza. 
19.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za I półrocze 2008 roku.  
20.  Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2008 roku. 
21.  Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
22.  Zakończenie obrad. 
 
Protokół z XIX sesji Rady Gminy przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.  
 

 
Punkt 3 

Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami. 
 
Wójt Ryszard Witek  przedstawił Radzie bieżące sprawy  Gminy. 
Poinformował między innymi o: 
-  zakończonej budowie drogi Łazy Duże – Zmożna Wola, 
-  budowie przedszkola w Rozprzy – wnioskował do Rady o zatwierdzenie w budżecie kwoty  
    200.000 zł na budowę w celu zamknięcia stanu surowego, aby w okresie zimowym   
     można było prowadzić roboty wewnątrz budynku, 
-   prowadzonych robotach na budowie oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 
-   realizacji budowy dróg gminnych na osiedlu w Rozprzy, 
-   prowadzonych remontach pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe w  
     Niechcicach i Lubieniu, 
-   zakończonych  robotach  na drogach  dojazdowych do pól,   
-   odbytym przetargu na projekt Rynku Piastowskiego w Rozprzy, 
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-   zleceniu wykonania koncepcji na zagospodarowanie boiska sportowego w Mierzynie, 
-   wykonywanym  projekcie na budowę sali gimnastycznej w Milejowie,  
-   ustawieniu przystanków autobusowych w Niechcicach,  Cieślinie i Truszczanku . 
 
Następnie  Wójt mówił o: 
-  zakończonych pracach Komisji ds. szacowania szkód suszowych, listę rolników 
przekazano do       Wojewody,  
-   wykupieniu przez Spółkę „KRYNICA VITAMIN” zakładu w Niechcicach,  
-   zrealizowanym wniosku  Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska … Rady Gminy  
     w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy ul. Al. 900 - lecia w Rozprzy, 
-   potrzebie zorganizowania spotkania z Dyrektorami Szkół i przewoźnikiem  dowożącym 
dzieci         do szkół z terenu Gminy ze względu na uwagi zgłaszane przez rodziców, 
-   odrzuceniu  wniosków złożonych przez dwie szkoły o dofinansowanie programów  
    dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach oraz wniosku „Blisko-
Boisko”     złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki.      
      
Ponadto Wójt poinformował, że priorytetową sprawą w ostatnim czasie w Gminie były 
zniszczenia spowodowane w dniu 15 sierpnia 2008 roku przez trąbę powietrzną, która 
przeszła przez sołectwo Stara Wieś. 
Zniszczeniu uległo 137 budynków, w tym 58 mieszkalnych. Na 11 budynkach całkowicie 
zerwane zostały dachy. 
Wójt poinformował o akcji ratowniczo-porządkowej oraz pomocy finansowej dla 
poszkodowanych. 
 
Pomoc finansową zadeklarował Rząd, Gmina Rozprza, Samorządy Miast i Gmin 
województwa łódzkiego i Rady Sołeckie. 
Założono konto w Banku Spółdzielczym w Rozprzy i zwrócono się z apelem o pomoc na 
rzecz poszkodowanych. 
Ponadto Wójt zaproponował umorzenie podatków poszkodowanym. 
Częściową pomoc finansową już otrzymali mieszkańcy Starej Wsi. Obecnie szacowane są 
szkody przez rzeczoznawcę i po wykonaniu szacunku rozdysponowane zostaną pozostałe 
środki.  
W dyskusji radny Janusz Misztela zapytał o środki wpłacane na założone konto w Banku 
Spółdzielczym w Rozprzy, czy zostały rozdysponowane,  o ile tak to w jaki sposób. 
 
Środki są jeszcze na koncie, zostaną podzielone dla osób poszkodowanych przy udziale 
Rady Sołeckiej w Starej Wsi,  proporcjonalnie do wielkości szkód odpowiedział  Wójt 
Gminy Ryszard Witek. 
 
 
                                                                 Punkt 4 
                                       Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół poinformował, że Radni w materiałach na sesję 
otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok. 
Komisja Finansowa Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetu i w budżecie 
Gminy.  
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Następnie Radni zadawali pytania na, które Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk udzielał 
odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  
 
                                                   Uchwałę XX/47/08 
                            w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 5 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  na realizacje 

zadania pn. „Budowa Przedszkola w Rozprzy”. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk zaproponował zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska  w Łodzi  pochodzących  ze środków 
dwóch linii kredytowych  tj. 1. Banku Rozwoju Rady Europy, 

2. Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
Kredyt planuje się zaciągnąć w rozbiciu na dwa lata na realizację zadania pn.,,Budowa 
przedszkola w Rozprzy” wysokości 2.400.000 zł. 
 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu przyjmując  
 
                                                      Uchwałę XX/48/08 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

 
Punkt  6 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii 
                                              Rzymsko- Katolickiej w Milejowie . 
 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie dotacji celowej dla Parafii w Milejowie w 
wysokości 10.000 zł na dofinansowanie prac w zakresie konserwacji elewacji absydy 
Kościoła  parafialnego w Milejowie. 
Przyjmując w powyższej sprawie 
                                                              Uchwałę XX/ 49 /08 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt  7 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  woli przyjęcia pomocy finansowej 

od Gminy Lutomiersk. 
                          
Rada Gminy przyjęła  pomoc finansową  udzieloną przez Gminę  Lutomiersk  w formie  
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dotacji w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej  
powstałej  w wyniku   wichury na terenie Gminy Rozprza. 
 
Przyjęto w powyższej sprawie jednogłośnie 
 
                                                            Uchwałę XX/50/08 
                 w sprawie  wyrażenia woli  przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lutomiersk 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
                                                                  Punkt  8 
                            Uchwalenie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że statut Gminnej Biblioteki Publicznej 
analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy, 
który zaopiniowała pozytywnie. Uchwała Komisji w załączeniu protokółu.  
 
Rada przyjęła jednogłośnie                
                                                              Uchwała XX/51/08 
                      w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy 
 
Uchwała w załączeniu. 

 
Punkt 9 

Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie  Regulaminu  udzielania 
pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 
W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty regulującej przepisy pomocy materialnej 
zostały naniesione zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 
 
Zmiany w Regulaminie analizowała Komisja Oświaty, Kultury … , która pozytywnie 
zaopiniowała zaproponowane zmiany. 
Radca Prawny Ewa Góral Zielonka wyjaśniła wątpliwości radnego J. Orzechowskiego 
dotyczące opiekuna prawnego – czy może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium. 
Rada nie ma takich kompetencji,  ponieważ reguluje to ustawa. 
 
Przy 2-ch głosach wstrzymujących przyjęto  
 
                                                                Uchwałę XX/52/08 

zmieniającą  uchwałę  w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej  o charakterze  socjalnym dla uczniów  zamieszkałych 

na terenie Gminy Rozprza. 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie drogi koniecznej. 

 
Współwłaściciele działek położonych w obrębie Rozprza zwrócili się z wnioskiem o 
umożliwienie  dojazdu  do zakupionych działek poprzez działkę  gminną nr 28.  
W związku z tym, że działkę tę Gmina pozyskała aktem notarialnym darowizny od 
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. wystąpiono o opinię do Starostwa.  
Starostwo wydało pozytywną opinię dotyczącą ustanowienia drogi koniecznej. 
 
W dyskusji skupiono się nad ustaleniem rocznego wynagrodzenia za służebność gruntową. 
 
Zgłoszono trzy wnioski: 
 

I         Radny  Janusz Misztela  - zaproponował roczne wynagrodzenie w wysokości ceny    
          1/10 q żyta ustalonej przez Prezesa GUS. 
 
II        Radny Jerzy Orzechowski  - proponował cenę 1/20 q żyta  ustalonej przez 
Prezesa              GUS. 
 
III        Radny Tomasz Odrzywół  - wnioskował ustalenie rocznego wynagrodzenia  w     
            wysokości 10 zł , waloryzowanego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów                konsumpcyjnych i usług publikowany przez Prezesa GUS. 

  
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zaproponował kolejno przegłosować zgłoszone 
przez Radnych wynagrodzenia roczne za służebność gruntową. 
   
 W wyniku przeprowadzonego głosowania  
 
I       za   1/10 q żyta              -     1 głos        
 
II     za   1/20 q żyta              -    1 głos        
 
III       10 zł roczne               -  13 głosów   
  
Wniosek trzeci uzyskał największą ilość głosów. 
 
Przy  2-ch głosach wstrzymujących  przyjęto  
 
                                                          Uchwałę XX/53/08 
                       w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie drogi koniecznej 
 
Uchwała w załączeniu. 
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Punkt  11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie mienia komunalnego. 
 
Rada wyraziła zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy na 
dzierżawę działki rolnej nr 276,  położonej w obrębie  ewidencyjnym Kęszyn –Dzięciary , o 
pow. 1,28 ha na okres 3-ch lat.  
 
Jednogłośnie przyjęto  
                                                               Uchwałę XX/ 54 /08  
                           w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia komunalnego  
 
Uchwała w załączeniu. 
 
 
                                                                      Punkt 12 
                    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  mienia   
                                 komunalnego w obrębie ewidencyjnym Wroników. 
 
Jednogłośnie wyrażono zgodę na wydzierżawienie działki rolnej nr 76/4, położonej w 
obrębie ewidencyjnym  Wroników, o pow. 3,98 ha. 
 
Przyjęto w powyższej sprawie  
                                                             Uchwałę  XX / 55 / 08 
                                    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia  
                                      komunalnego w obrębie  ewidencyjnym Wroników 
 
Uchwała  w załączeniu protokółu. 
 
 
                                                                     Punkt  13 
                      Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
                               mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Janówka. 
 
Rada wyraziła zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 
działek rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym Janówka, o łącznej pow. 4,51 ha. 
 
Przyjęto jednogłośnie  
 

Uchwałę XX/ 56 /08 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego w obrębie ewidencyjnym Janówka 
 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
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                                                                    Punkt 14 
                            Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
                          mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Wola Niechcicka Stara. 
 
Rada Gminy w Rozprzy przy          4 - ch głosach     -        za,  
                                                       6 -  ciu                -         przeciwnych         
                                                       4 -  ch                 -        wstrzymujących 
 
nie wyraziła zgody na wydzierżawienie działek rolnych w obrębie ewidencyjnym Wola 
Niechcicka Stara . 
Nie przyjęto projektu uchwały. 
 
 

Punkt  15 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rozprza. 
 
Gmina Rozprza na podstawie aktu notarialnego z 1995 roku stała się właścicielem działki  
położonej w Rozprzy przy ul. Sportowej wraz z budynkami: mieszkalnym, garażami, 
komórkami i piwnicami. Dotychczas została sprzedana ułamkowa część budynków, w tym 
mieszkalnych wraz z częścią gruntu. Pozostały obecnie do sprzedaży dwa mieszkania ( tj. nr 
8 i 11), na które przygotowany został projekt uchwały. 
 
Dyskusja radnych skupiła się na § 2 projektu uchwały,  który dotyczy o bonifikaty  
sprzedaży lokalu jaką może udzielić Wójt dotychczasowym najemcom. 
 
Radni zgłaszali propozycje udzielenia bonifikat, proponując: 
-    bonifikatę w wysokości 20 %, 
-    bonifikatę w wysokości 30%, 
-    bonifikatę w  wysokości 30%  i dodatkowo 20 %  w momencie jednorazowego zakupu. 
 
Proponowano również, aby w pierwszej kolejności zrobić wycenę i dopiero w odniesieniu do 
wyceny ustalić wysokość bonifikaty. 
 
Radny Janusz Misztela proponował  wycofanie projektu uchwały, modyfikując ją po 
zrobieniu wyceny. 
Natomiast radny Zdzisław Wójcik  i radny  Józef Bielas  uznali, że  po wykonaniu wyceny 
ustalenie bonifikaty będzie bardziej realne. 
 
W związku z tym, że nie wypracowano jednoznacznego stanowiska dot. ceny mieszkań,  
Wójt Ryszard Witek projektodawca uchwały zgłosił wniosek  o wycofanie uchwały z 
porządku obrad. 
 
Przegłosowano wniosek Wójta: 
 
 Za wycofaniem było 13 radnych  
 Wstrzymało się 2-ch radnych. 
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 Uchwała został wycofana z porządku obrad. 
 
  
                                                           Punkt 16 
                          Podjęcie uchwały w sprawie wniosków o zmianę rodzaju 
                                         i nazwy części miejscowości Mierzyn 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  
 
 
                                                          Uchwałę XX/57/08 
                              w sprawie wniosków o zmianę rodzaju i nazwy części  
                              miejscowości Mierzyn na terenie gminy Rozprza. 
               
 
Uchwała w załączeniu protokółu.      
 

Punkt 17 
Przyjęcie uchwały w sprawie wniosków o zmianę rodzaju 

i nazwy części miejscowości Nowa Wieś. 
 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  
                                                              
                                                        Uchwałę XX/58/08 
                              w sprawie wniosków o zmianę rodzaju i nazwy części 
                              miejscowości Nowa Wieś na terenie gminy Rozprza 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt  18 
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Rozprza 

a Mastem Piotrków Tryb w sprawie zwrotu na zasadzie wzajemności – 
kosztów  dotacji udzielanych  przez Miasto Piotrków Tryb i Gminę Rozprza. 

 
Zastępca Wójta Halina Filipek wyjaśniła zasadność przyjęcia uchwały. 
Poinformowała, że w związku z tym, iż rodzice dzieci zameldowanych i zamieszkałych na 
terenie gminy Rozprza zadeklarowały chęć uczęszczania ich dzieci do przedszkoli na 
terenie  Miasta Piotrków Tryb oraz dzieci zamieszkałych w Piotrkowie Tryb, których 
rodzice zadeklarowali chęć uczęszczania do przedszkoli na terenie Gminy Rozprza, 
uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez 
gminy na zasadzie wzajemności. 
Przyjęto w powyższej sprawie jednogłośnie 
 
                                                             Uchwałę XX/ 59 /08 
 
Uchwała w załączeniu. 
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Punkt 19 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Wójcik zapoznał Radę ze sprawozdaniem z 
działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 roku. 
 
Sprawozdanie w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 20 
Informacja w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku 

 
 
Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku. 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk omawiał sprawozdanie na posiedzeniach komisji, w 
związku z powyższym  na sesji pytań nie było. 
 

Punkt 21 
Interpelacje wolne wnioski i zapytania. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół zapoznał z pismami, które wpłynęły do 
Rady w ostatnim czasie od:  
 
1/   Parafii Rzymsko-Katolickiej w Milejowie -  w sprawie  naprawy drogi, parkingu i 
ogrodzenia   
2/ Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.- dotyczące utworzenia międzygminnego   
magazynu ds. zarządzania kryzysowego. 
Pismo skierowano na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy. 
 
3/ Klubu Sportowego „ Start”  Niechcice  w sprawie zapewnienia środków w budżecie na 
2009 rok w związku z wymogami dopuszczeniowymi do rozgrywek  na: 
- utrzymanie płyty boiska, 
- zamontowanie trybun i siedlisk, 
- ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne boiska, 
-  toalety typu TOI-TOI. 
 
Radny Jerzy Orzechowski – wnioskował o interwencje w Starostwie Powiatowym o  
naprawę drogi 1520/E Lubień – Bilska Wola. 
 
Radny Michał Kardas –  przypomniał o naprawie chodników w Rynku w Rozprzy  
 
Radna Teresa Mazerant – poruszyła sprawę organizowanych dyskotek w domu ludowym w 
Rajsku Dużym. 
Uznano, iż sprawą tą powinna się zająć Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych Rady Gminy na najbliższym posiedzeniu. 
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Punkt 22 
  Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował za udział w sesji. 
Obrady zakończono o godz. 14.15. 
 
Protokółowała:                                                                                      Przewodniczący Rady  
K. Dobrowolska         
                                                                                                                 Tomasz Odrzywół      
 
 
                                                                                                                   
  


