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Protokół 

z XXV sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 19 lutego 2009 roku. 

 

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

 

Punkt 1 

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. 

 
Obrady prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół. 
Powitał  radnych oraz osoby biorące udział w sesji. 
Zgodnie z listą  obecności sesji uczestniczyli wszyscy radni. 
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 Życiński                 -     Dyrektor ZGK 
5. Ewa Góral –Zielonka   -     Radca Prawny  

 
W trakcie omawiania punktów porządku obrad na posiedzenie byli zapraszani pracownicy, 
którzy przygotowywali projekty uchwał na sesję. 
 

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie 

protokołów  z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy. 

 

Radny Stanisław Bora zaproponował przesunięcie punktu 7 porządku obrad dotyczącego  
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Truszczanek na lata 2008-2015 i wstawienie go  
po punkcie 3, jako punkt 4. Natomiast  pozostałe punkty porządku obrad przesunąć o jeden 
punkt. 
Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na dokonanie zmian porządku obrad, przyjmując po 
zmianach porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV  sesji Rady 

Gminy. 

3. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

4. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Truszczanek na lata 2008-2013. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Rozprza na lata 2009-2013.  



2 
 

6. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie  realizacji zadania zakup sprzętu 

medycznego  na potrzeby Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla niepublicznych i 

publicznych placówek oświatowych  nie prowadzonych przez Gminę Rozprza. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dodatków oraz  niektórych składników wynagrodzenia 

wypłacanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Rozprza. 

10. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy  na 2009 rok.  

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

13. Zakończenie obrad. 

 Jednogłośnie został przyjęty protokół z XXIII  sesji  i  jednogłośnie XXIV sesji Rady Gminy. 
 

Punkt 3 

Informacja z działalności Wójta między sesjami. 

  
Wójt przedstawił bieżące sprawy Gminy.  
Mówił między innymi o: 
-  postępujących pracach na budowie przedszkola w Rozprzy, zakończono montaż instalacji  
   wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej wentylacyjnej, obecnie wykonywane są prace  
   tynkarskie wewnątrz budynku, 
-  budowie głównej hali na oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 
-  budowie chodników przy ul. Sportowej w Rozprzy oraz propozycji zalania asfaltem   
   parkingu wzdłuż stadionu i wjazdu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy, 
-  usuwanych usterkach wynikłych podczas remontu sali gimnastycznej w Mierzynie, 
-  wykonanym projekcie na budowę sali gimnastycznej w Milejowie, w najbliższym czasie   
   zostanie ogłoszony przetarg na budowę, 
-  wykonywanych projektach na drogi z konkursu oraz drogę do oczyszczalni ścieków w  
   Rozprzy, 
-  rozebranym budynku gospodarczym na działce komunalnej( 0,50 ha) pod  lasem w  
   Rozprzy - należy zastanowić się nad przeznaczeniem tej działki, 
-  zakończonym remoncie i oddaniu do użytku świetlico –biblioteki w Lubieniu, 
-  ukończonym remoncie świetlicy środowiskowej w Niechcicach, obecnie trwają prace  
    przygotowawcze do jej wyposażenia, 
-  trwającym remoncie sali zebrań w Magdalence,     
-  zakupionym agregacie prądotwórczym do hydroforni w Białocinie przy wsparciu  
   finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. 
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Ponadto Wójt poinformował o: 
-  przeprowadzonych rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad  w Łodzi  odnośnie  
   planowanej przebudowy trasy 91 Głuchów – Częstochowa i budową czterech obwodnic, 
   między innymi obwodnicy Rozprzy. W związku z powyższym zmianie ulegnie  
   częściowo  koncepcja przebudowy Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz budowa  
   oświetlenia ulicznego w Niechcicach  na tzw. Bajanówce, 
-  zmianie przewoźnika dowozu dzieci do szkół zgodnie z postulatami rodziców i nauczyciel-  
   nowy przewoźnik to PKS w Piotrkowie Tryb., 
-  wystąpieniu do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie  finansowego  
   wsparcia budowy chodnika przy drodze powiatowej w Niechcicach, 
-  rozmowach prowadzonych z przedstawicielami spółki  w  Niechcicach w sprawie  
   planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Niechcicach, 
-  przekazanym układzie wykonawczym do budżetu dyrektorom placówek oświatowych, 
-  rozliczeniu V Dni Rozprzy przez komitet organizacyjny imprezy. 
 
Dyskusja do złożonego sprawozdania:  

 
Radny Michał Kardas – pytał o rodzaj nawierzchni planowanej drogi do oczyszczalni ścieków 
w Rozprzy oraz poprosił o przybliżenie zmian dotyczących przebudowy Rynku Piastowskiego 
w Rozprzy w związku z przebudową trasy 91 i budową obwodnicy Rozprzy. 
 
Radny Józef Bielas   - w nawiązaniu do  przebudowy ww. trasy, pytał czy planowana jest  
obwodnica Niechcic i jakie zmiany w związku z powyższym dotyczą oświetlenia na 
Bajanówce.  
   
Wójt Ryszard Witek odpowiadając radnym na zadane pytania poinformował że: 
-  do oczyszczalni ścieków w Rozprzy planowana jest budowa drogi asfaltowej o szerokości  
   5m bez chodników, 
-  planowana budowa inwestycji  gminnych, a powiązanych z przebudową trasy 91 na  
   odcinku Głuchów – Częstochowa będzie realizowana w porozumieniu  z Generalną  
   Dyrekcją Dróg i Autostrad w Łodzi i  konsultowana z mieszkańcami gminy, natomiast  
   budowa obwodnicy Niechcic nie jest planowana. 
    
Radny Krzysztof Pawelec – poruszył sprawę przebudowy drogi Jeżów – Bilska Wola. 
Miał wątpliwości, czy przebudowa tej drogi nie będzie trwała latami ze względu na 
wypracowane zasady budowy dróg przez Starostwo Powiatowe między innymi 50 % udział 
gminy w kosztach budowy przez tereny, której przebiega droga. 
 
Radny Janusz Misztela potwierdził, że odbyło się w Starostwie Powiatowym takie 
posiedzenie, na którym zostały określone zasady budowy dróg powiatowych. Natomiast w 
marcu br. planowana jest sesja  poświęcona budowie dróg powiatowych na najbliższe lata. 
Ponadto radny nawiązał do koncepcji przebudowy trasy 91 i budowy obwodnic.  
Uznał, że wskazana jest ścisła współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg, a ustalenia dotyczące 
terenu Gminy Rozprza konsultowane z mieszkańcami. 
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Radny Jerzy Orzechowski  widział potrzebę spotkania się z władzami Starostwa Powiatowego 
w celu zapoznania się z zasadami budowy dróg i zawarcia porozumienia na umieszczenie w 
planie inwestycyjnym Starostwa na 2010 rok budowę drogi Jeżów –Bilska Wola, odcinek 
drogi przebiegający przez teren Gminy Rozprza. 
 
 
 

Punkt 4 

Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Truszczanek 

  
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał z opiniami Komisji Rady Gminy dotyczącymi  
opracowanego Planu Odnowy Miejscowości Truszczanek oraz planowanej budowy sali 
zebrań w Truszczanku. 
Plan Odnowy Miejscowości Truszczanek jest jednym z dokumentów, który należy załączyć do 
wniosku przy ubieganiu się o pomoc finansową ze środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” na budowę sali zebrań w 
Truszczanku. 
Członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady 
Gminy na wspólnym posiedzeniu po zapoznaniu się z powyższy  tematem, uwarunkowali 
realizację budowy sali zebrań w Truszczanku od udzielenia pomocy finansowej ze środków 
PROW w wysokości 75% wartości szacunkowej zadania tj. 243 tys. zł. 
W związku z powyższym wyrażono pozytywną  opinię o zwiększenie kwoty udziału własnego 
z budżetu gminy na realizację zadania pn. „ Budowa sali zebrań w Truszczanku” w wysokości 
25% udziału środków własnych wartości szacunkowej zadania. 
Wartość szacunkowa zadania to kwota 324.000 zł z czego 25% to kwota 81.000 zł. 
Natomiast Komisja Finansowa Rady Gminy analizując  zaproponowane zamiany budżetu i w 
budżecie gminy na 2009 rok negatywnie ustosunkowała się do poz. 25 załącznika nr 3 
projektu uchwały i zaplanowanych środków w budżecie na budowę sali zebrań w 
Truszczanku. 
Członkowie Komisji byli przeciwni budowie tak dużego budynku, a tym samym związane z 
tym koszty obciążające  budżet gminy.  
 
Wójt Gminy Ryszard Witek przypomniał radnym koncepcję budowy trzech sal zebrań od 
początku jej powstała z inicjatywy sołtysów miejscowości Bagno, Magdalenka i Truszczanek. 
Sytuacja sołectwa Truszczanek stała się specyficzna ze względu na to, że sołtys poczynił 
starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę sali. Ubiegając się o środki 
zewnętrzne należy  dostosować się do wymogów funduszu. Ponadto z wnioskiem o pomoc 
finansową musi wystąpić gmina Rozprza, a nie sołectwo Truszczanek i gmina musi być 
inwestorem planowanej budowy.  
Przedłożono do wglądu radnym projekt budowy sali zebrań w Truszczanku. 
 
W dyskusji zdania radnych były podzielone: 
 
Radny Stanisław Bora  miał uwagi do opracowanego projektu technicznego budowy sali 
zebrań w Truszczanku. 
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Był przeciwny przedkładaniu podczas obrad sesji dodatkowych materiałów, z którymi radni 
wcześniej nie byli zapoznani. 
Uznał, że Rada Gminy od początku nie była poinformowana o tym,  że to gmina musi 
budować i nadzorować budowę. Ponadto z projektem  budynku większość radnych nie była 
wcześniej zapoznana. Wyraził swoją opinię, że będzie przeciwny budowie tak dużego 
budynku. 
 
Radny Jerzy Orzechowski poparł przedmówcę i wnioskował, aby w przyszłości nie 
przedkładano materiałów dodatkowych w trakcie obrad sesji. 
 
Radny Zdzisław Piątek  przypomniał o posiedzeniu wyjazdowym Komisji Oświaty, Kultury… 
w ubiegłym roku do Truszczanka w sprawie zapoznania się z sytuacją  na miejscu z 
planowaną budową. Sołtys Marek Rakoczy wówczas zapewniał, że sam zabezpieczy środki na 
całość zadania. Uznał, że będzie przeciwny budowie proponowanego budynku, ponieważ 
była mowa o trzech budynkach spełniających jedynie rolę sal zebrań/ Bagno, Magdalenka, 
Truszczanek/. 
 
Radny Michał Kardas był negatywnie  ustosunkowany do wielkości budynku, zadając pytanie 
czy jest potrzeba takiej inwestycji i wydawania środków publicznych.  
Dodał, że wyrażając obecnie zgodę na budowę dużego budynku będzie w przyszłości 
następny obiekt do utrzymania przez gminę.   
Odnośnie  opracowanego Planu Odnowy… zarzucił sprzeczności i niejasności w zapisach. 
 
Radny Józef Bielas  uważał, że należy dać zainteresowanym szansę. Jeżeli uda się pozyskać 
środki zewnątrz to gmina dołoży tylko 81.000 zł.  Na dzień dzisiejszy nie ma pewności czy 
wniosek o udzielenie pomocy finansowej zostanie zaakceptowany przez PROW. 
 
Radna Teresa Mazerant wnioskowała, aby radni wyrazili zgodę na zwiększenie środków w 
budżecie do 81.000 zł biorąc pod uwagę zaangażowanie społeczne sołtysa. 
 
Radny Janusz Misztela zwrócił uwagę, że Rada Gminy uchwalając budżet na 2009 rok założyła 
już środki w wysokości 320.000 zł na budowę sali zebrań w Truszczanku. Dodał, że to wtedy 
należało zastanowić się, czy jest potrzeba inwestowania.  
 
Radny Bogdan Zięba był przeciwny budowie nowych inwestycji. Uważał, że ocieplenie 
budynków szkolnych jest bardziej potrzebne niż budowa sali w Truszczanku.  
 
Radny Zdzisław Wójcik był za tym, aby zakończyć dyskusję i przyjąć przedłożony  projekt 
uchwały. Ponadto dodał, że należy uszanować prace społeczne i  ludzi angażujących się 
społecznie. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podsumowując temat powiedział, aby nie 
krytykować osób udzielających się społecznie. Rady Sołeckie nie mają osobowości prawnej, 
w związku z powyższym w ich imieniu musi działać gmina.  
Odczytał projekt  uchwały  
 

         za przyjęciem Planu.. było          -    9  radnych 
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         przeciw                                       -    5  radnych      

         wstrzymał się                             -    1 radny   

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto   
 

Uchwałę XXV/3/09 

                          w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Truszczanek 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
Radny Janusz Misztela zwrócił się do Wójta o przygotowanie materiałów dotyczących 
następujących  inwestycji: 

1. Budowa sali zebrań w Truszczanku. 
2. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  w  Mierzynie . 
3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Milejowie. 
4. Budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy.  

Informacja winna zawierać: 
-  termin podjęcia decyzji o realizacji inwestycji, 
-  projekt techniczny / kto zlecił ,komu zlecono wykonanie, koszty wykonania/. 

 

Punkt 5 

Zmiana  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Rozprza na lata 2008-2013 

 
Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego wynika z aplikowania po środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”/ sala zebrań w Truszczanku/ poinformował 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk. 
Pytań do projektu uchwały nie było. 
 
Przy 2-ch głosach wstrzymujących przyjęto 

   
Uchwałę XXV/4/09 

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Rozprza na lata 2009-2013 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 6 

Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał opinię Komisji Finansowej Rady Gminy, 
która stanowi załącznik do protokółu. 
 
W dyskusji: 
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Radny Janusz Misztela zapytał czego dotyczy zwiększenie wydatków w dziale 700  o kwotę 
140.000 zł. 
 
Zwiększenie planu wydatków dotyczy opłaty legalizacyjnej – sala gimnastyczna w Straszowie- 
odpowiedział Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 

Przy jednym głosie przeciwnym i trzech wstrzymujących przyjęto  

 
Uchwałę XXV/5/09 

w sprawie zamian budżetu i w budżecie gminy 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 7 

Wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Piotrkowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania zakup sprzętu 

medycznego na potrzeby Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb. 

 
Wójt Gminy Ryszard Witek poinformował, że projekt uchwały został przedłożony Radzie 
Gminy w związku z prośbą o wsparcie finansowe w zakresie dosprzętowienia Szpitala 
Rejonowego w Piotrkowie Tryb. 
Wójt zapoznał radnych z pismami w powyższej sprawie, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 
Rozprzy tj. od Starostwa Powiatowego i Dyrektora Szpitala Rejonowego w Piotrkowie  Tryb. 
Pismo analizowała również Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia… , która zobowiązała Wójta 
Gminy do przeprowadzenia konsultacji z Dyrektorem Szpitala i poczynienia ustaleń w 
zakresie zakupu konkretnego sprzętu. 
Po przeprowadzonych rozmowach z Dyrektorem Szpitala proponuje się przeznaczyć kwotę 
12.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do elektrochirurgii(diatermii) wraz z osprzętem. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

 
                                                                        Uchwałę XXV/6/09 

                                    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej                         

                                    Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania   

                                   zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Rejonowego 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 8 

Dotacja  dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych 

 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina ma obowiązek udzielenia i rozliczenia dotacji 
przekazanej  na wydatki bieżące  każdego ucznia lub wychowanka  placówek niepublicznych i 
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publicznych prowadzonych  przez organ inny  niż jednostka  samorządu terytorialnego. W 
związku z powyższym zaistniała  potrzeba uchwalenia regulacji w tym zakresie. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  

Uchwałę XXV/7/09 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla niepublicznych 

i publicznych  placówek oświatowych nie prowadzonych przez Gminę Rozprza. 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 9 

Regulamin na 2009 rok oraz niektórych składników wynagrodzenia wypłacanych 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rozprza. 

 
Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący określa corocznie dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zasady i wysokość przyznawania dodatków oraz 
innych składników wynagrodzenia w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do  
31 grudnia  danego roku. 
Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury… Rady Gminy , która 
wcześniej analizowała wyżej wymieniony regulamin. Opinia  w załączeniu protokółu. 
 
Rada przy 2-ch głosach przeciwnych przyjęła  

 

Uchwałę XXV/8/09 

w sprawie dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia wypłacanych 

nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rozprza. 

 

Uchwała w załączeniu. 
  
 

Punkt 10 

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r 

 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z 
ustawą o przeciwdziałaniu narkomani, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Rada Gminy 
corocznie przyjmuje Program, który określa kierunki działań, szczegółowy wykaz zadań i 
sposób ich realizacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów ww. uzależnień. 
 
Przewodniczący odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury… , która analizowała wyżej 
wymieniony program. 
Opinia w załączeniu. 
 
Rada przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła  
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Uchwałę XXV/9/09 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
                                                                
 
 

Punkt 11 

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz załącznikami.  
Rada jednogłośnie przyjęła 

 
Uchwałę XXV/10/09 

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 r. 

 

Uchwała w załączeniu. 
 

Punkt 12 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał Radę pismami, które wpłynęły do Rady 
Gminy: 
-  pismo informujące o terminie wyborów do Parlamentu Europejskiego –  
   7 czerwca 2009 roku, 
-  skarga na Wójta Gminy skierowana do Wojewody Łódzkiego odnośnie kanalizacji  ulicy   
   Świerczewskiego i Wąskiej w Rozprzy- skargę przekazano Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
   w celu rozpatrzenia i wydania opinii,  
-  pismo Parafii Rzymsko – Katolickiej w Milejowie w sprawie dofinansowania inwestycji  
   dotyczącej zmiany nawierzchni parkingu wokół kościoła parafialnego – założenie kostki i  
   odwodnienie, 
-  pismo Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej  w Łodzi w sprawie zaplanowania środków 
    finansowych na programowanie  wśród producentów rolnych proekologicznych  praktyk- 
    pismo skierowano do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska… Rady Gminy. 
 
Radny Michał Kardas wnioskował o: 
-  dwustronne drukowanie materiałów na sesję Rady Gminy, 
-  zabezpieczenie przejścia w ogrodzeniu koło Ośrodka Zdrowia w Rozprzy na  działkę byłego  
   Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Rozprzy, 
-  zmianę godzin dowozu dzieci do szkół z Łazów  Dużych i Zmożnej Woli.  
Ponadto radny pytał kto poniesie koszty budowy obwodnicy Rozprzy, ponieważ Rada Gminy 
wcześniej podejmowała w tej sprawie również uchwałę. 
 



10 
 

Radny Stanisław Bora – zwrócił uwagę, że w związku z planowaną z przebudową trasy 
Warszawa – Katowice zwiększy się ruch na trasie E - 91 . 
Radny wnioskował, aby wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg o zamontowanie ekranów 
dźwiękochłonnych w miejscowościach położonych przy trasie  E-91. 
Ponadto uznał, że należałoby się  zastanowić nad umożliwieniem mieszkańcom miejscowości 
położonych w pobliżu Piotrkowa Tryb. dojazd do Piotrkowa Tryb. drogami bocznymi 
doprowadzając niektóre z nich do użyteczności. Proponował  między innymi o wystąpienie 
do Polskich Kolei Państwowych o przekazanie działek na jedną z proponowanych dróg.  
Drogi te można byłoby wyremontować ze środków zaplanowanych  na drogi dojazdowe do 
pól.  
 
Do zgłoszonych interpelacji i wniosków ustosunkował się Wójt Gminy Ryszard Witek 
udzielając odpowiedzi radnym.  
 

                                                                 Punkt 13 

                                                          Zakończenie obrad.  

 
Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w sesji. Obrady zakończono o godzinie 
14°°. 
 
 
Protokółowała:                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

K. Dobrowolska 

                                                                                                                /-/ Tomasz Odrzywół 


