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                                                          Protokół 

              z XXIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu  30 grudnia 2008 roku. 

 

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

 
                                                            Punkt 1 

                                      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Obrady prowadził: Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół. 
Powitał radnych  oraz osoby biorące udział w sesji. 
Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyli wszyscy radni. 
Lista obecności w załączeniu. 
 
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 

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

Punkt  2 

Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie 

protokółu z XXII sesji Rady Gminy. 

 

Wójt Ryszard Witek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę  regulującą 
sprawę  trzech uchwał podjętych na sesji w dniu  9 lipca i 5 czerwca 2008 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu z EFRWP i pożyczki z WFOŚ i GW na zadania tj.  
      „  Przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy”, 
      „  Budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy”, 
      „  Przebudowa drogi gminnej  Łazy Duże Zmożna Wola”. 
 
Projekt uchwały zaproponował umieścić w punkcie piątym porządku obrad przesuwając 
następne punkty porządku obrad o jeden punkt. 
 
Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu  do porządku obrad,  
przyjmując porządek obrad w następującym brzmieniu:  
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Gminy. 

3. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

4. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XIX/37/08 z dnia 9 lipca 2008 r. 

oraz zmian w Uchwale Nr XIX/36/08 z dnia 9 lipca 2008 r. i w Uchwale Nr XVIII/30/08 

z dnia 5 czerwca 2008 r. 

6. Uchwalenie budżetu Gminy Rozprza na 2009 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych  z terenu Gminy Rozprza. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego 

gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dębu szypułkowego pomnikiem przyrody. 

10. Interpelacje , wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie obrad. 

Protokół z XXII sesji Rady Gminy przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

                                                                             Punkt 3 

                                           Informacja z działalności Wójta między sesjami. 

 

Wójt Ryszard Witek  przedstawił bieżące  sprawy Gminy. 
Mówił między innymi o: 
-  postępujących pracach na budowie oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 
-  położeniu warstwy gruntującej na drogach osiedlowych przy ul. Sportowej w 
   Rozprzy, 
-  oddaniu do użytku drogi Stara Wieś – Gościnna o długości 1.700m przy wsparciu 
   finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i  Samorządów Gmin, 
-  zakończonym remoncie świetlicy środowiskowej wraz z biblioteką w Lubieniu, 
-  remoncie świetlicy środowiskowej w Niechcicach, który jest w końcowej fazie, 
-  odbudowanej drodze gruntowej w Starej Wsi, 
-  prowadzonym remoncie sali gimnastycznej w Mierzynie oraz utwardzaniu placu wokół   
   szkoły. 
 
Ponadto Wójt poinformował o: 
-  przeprowadzonych konsultacjach z  radnymi oraz mieszkańcami w sprawie 
   modernizacji Rynku Piastowskiego w Rozprzy- uznano, że należy pozostawić 
   dotychczasowy układ komunikacyjny, 
-  odbytych zebraniach z mieszkańcami północnej części gminy w  związku 
   podpisywaniem umów na przyłącza kanalizacyjne, 
-  zamontowaniu siatek przeciwśnieżnych przy drogach gminnych, 
-  rozliczeniu środków przekazanych przez samorządy dla Starej Wsi, wysłano 
   podziękowania  dla tych samorządów za udzielone wsparcie, 
-  podejmowanych działaniach u Wojewody Łódzkiego w sprawie nałożonej opłaty 
   legalizacyjnej przez Nadzór Budowlany w Piotrkowie Tryb. w związku z budową sali 



 

3 
 

   gimnastycznej  w Straszowie, 
-  przeprowadzonej rozmowie z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb. 
   w sprawie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala przez Gminę Rozprza, 
-  udzieleniu odpowiedzi Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Tryb. o wyrażeniu zgody na   
 15% dofinansowanie budowy drogi powiatowej  Jeżów -Rozprza -Bilska Wola. 
 
Dyskusja do przedłożonego sprawozdania: 
                                                                     

Radny Zdzisław Wójcik poprosił Wójta o sprecyzowanie  co to jest opłata legalizacyjna. 
Kwota 150.000 zł to kara nałożona przez Nadzór Budowlany w Piotrkowie  Tryb. w związku z 
tym, że nie było pozwolenia na budowę sali gimnastycznej w Straszowie w momencie 
rozpoczęcia budowy. 
Pani Wojewoda rozłożyła opłatę legalizacyjną  na 10 rat po 15.000 zł, pierwsza rata została 
wpłacona i uruchomiono procedurę zalegalizowania sali  - odpowiedział Wójt Ryszard Witek . 
Po nowym roku zostaną rozpoczęte starania o umorzenie opłaty legalizacyjnej. 
 
Radny Michał Kardas zapytał czy gmina wystąpi z wnioskiem o ukaranie Pana 
Wierzbowskiego, ponieważ on powinien ponieść koszty nałożonej kary. 
 
Wójt odpowiedział, że obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe. 
 
Radny Jerzy Orzechowski  podziękował Wójtowi  oraz Radzie za: 
-  przeprowadzoną rozmowę z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w sprawie zakupu  
   sprzętu medycznego, 
-  wyrażoną zgodę na współfinansowanie Gminy Rozprza w budowie drogi Jeżów – Bilska  
   Wola, 
-  uruchomienie świetlicy środowiskowej w Lubieniu, 
-  uruchomienie procedury zalegalizowania sali gimnastycznej w Straszowie. 
 
Radny Janusz Misztela  poprosił na piśmie o szczegółowe rozliczenie środków, które  
wpływały na konto do Banku Spółdzielczego od osób prywatnych w związku  z tragedią w 
Starej Wsi.   
   
Radny Zdzisław  Wójcik   miał wątpliwości, czy decyzja Rady Gminy odnośnie zakupu sprzętu 
medycznego tylko od gminy dla szpitala ma sens, czy nie lepiej przekazać środki i dokonać 
zbiorowego zakupu. 
 
Radny Janusz Misztela  w nawiązaniu do wypowiedzi radnego  dodał, że Gmina Rozprza 
również nie przystąpiła do tworzenia magazynu międzygminnego ds. zarządzania 
kryzysowego przy Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.  
Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym poświęconym propozycji tworzenia magazynu 
międzygminnego, Wójt Gminy Rozprza powiedział, że gmina nie przystąpi do tworzenia 
magazynu tylko doposaży własne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt. 
A na ostatniej sesji Rady Gminy  prawdopodobnie starostwo  zostało uznane za żebraków. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek odniósł się do wypowiedzi radnego Janusza Miszteli. 
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W piśmie skierowanym do gmin był wyszczególniony sprzęt jaki ma się znajdować w 
magazynie tj. plandeki, folie, sprzęt oświetleniowy, agregaty prądotwórcze i racje 
żywnościowe. Sprawa ta była przedmiotem Komisji Rady Gminy , wynik był negatywny. 
Uznano, że należy doposażyć w sprzęt oświetleniowy i agregaty prądotwórcze  własne 
jednostki OSP z terenu Gminy Rozprza, które się wykazały dużym zaangażowaniem  w 
miesiącu sierpniu br. podczas akcji ratowniczo-porządkowej w Starej Wsi. 
Radni analizując propozycje Starosty Powiatowego stwierdzili, że w obecnych czasach 
przechowywanie w magazynie folii, plandek czy racji żywnościowych jest bezsensowne, 
ponieważ artykuły te są dostępne w sklepach.   
Podsumowując powyższe Wójt Ryszard Witek dodał , że gmina ma rozeznanie  jak się  zachować i 
jaki sprzęt jest niezbędny w takich sytuacjach ,  ponieważ przeżyliśmy  taki kataklizm  na swoim 
terenie. 
 
Radny Janusz Misztela w związku z uzasadnieniem Wójta  stwierdził , że takie decyzje  
powinna podejmować Rada Gminy, a nie komisje.  
Jeżeli chodzi o magazyn to na dzień dzisiejszy do końca nie wiadomo jaki sprzęt 
specjalistyczny będzie się tam znajdował. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół uzupełniając wypowiedź Wójta  dodał, że  Starostwo 
Powiatowe wyciąga rękę po wszystko do gmin i być może na poprzedniej sesji padło takie 
słowo ,,że są żebrakami”. Dowodem są pisma wpływające do gminy o dofinansowywanie 
zadań starostwa. Są to: 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
- samochód dla Powiatowego Urzędu Pracy, 
- dofinansowanie  magazynu kryzysowego, 
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala, 
- odśnieżanie  dróg powiatowych w okresie zimy, 
- dofinansowanie  budowy dróg powiatowych. 
Kontynuując swą wypowiedź powiedział, że nikt się nie sprzeciwia organizacji  magazynu 
przez Starostwo Powiatowe, ale też nie powinno się wskazywać kto nie chce przystąpić. 
Ponadto Przewodniczący Rady stwierdził, że na terenie gminy  działają ochotnicze jednostki 
straży pożarnej, które wykazały się  dużym zaangażowaniem podczas kataklizmu.  
Mamy  wyszkolonych strażaków, z uprawnieniami na niezbędny sprzęt do pracy w różnych 
akcjach ratowniczych. 
W związku z powyższym  zdecydowaliśmy, aby własne jednostki doposażyć w sprzęt, 
ponieważ w trudnych  sytuacjach możemy na nich liczyć. Mamy dwie jednostki  w krajowym 
systemie ratownictwa.  Wspieramy również inne gminy jeżeli zachodzi konieczność. 
 
Radny Stanisław Bora – uznał, że dyskusja odnośnie magazynu  toczy się za długo. 
Radni mieli prawo podjąć taką decyzję. W dzisiejszych czasach na wypadek jakiejkolwiek 
klęski  w ciągu  jednej godziny można uzyskać niezbędne artykuły. 
Przykładem jest klęska sierpniowa i bardzo duże zaangażowanie  i pomoc właścicieli sklepów 
z terenu gminy. 
 
Radny Jerzy Orzechowski poparł swoich przedmówców odnośnie dużego zaangażowania 
strażaków – ochotników z terenu naszej gminy.  Komentarze  na temat Gminy Rozprza w 
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mediach ,  że jako jedna nie przystąpiła do tworzenia magazynu i że w związku z tym nie 
będzie objęta pomocą w razie  klęski są nieprawdziwe.  
Radny dodał, że w takich sytuacjach jest obowiązek pójść z pomocą nawet na drugi koniec 
Polski. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podsumowując wcześniejsze wypowiedzi stwierdził 
że  w ustawie jest zapisane za co odpowiada Państwowa Straż Pożarna, natomiast nasze 
jednostki są  jednostkami ochotniczymi  do pomocy. 
 
Radny Michał Kardas -   uznał, że podjęta została słuszna decyzja, aby dokonać wyposażenia 
własnych jednostek w sprzęt i nie należy się za to tłumaczyć. 
Wnioskował o zakończenie dyskusji. 
 
 

Punkt 4 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2008 rok. 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał z opinią Komisji Finansowej Rady Gminy. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy. 
Uchwała komisji w załączeniu protokółu. 
 
Dyskusja 
 
Radny Janusz Misztela zwrócił uwagę, że brak jest uzasadnienia do projektu uchwały. 
W związku z powyższym zwracał się z pytaniami do Skarbnika Gminy, które Skarbnik na 
bieżąco wyjaśniał. 
  
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał  projekt uchwały. 
 
Rada przyjęła przy 4-ch głosach  wstrzymujących 

                  
Uchwałę XXIII/73/08 

w sprawie zamian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok 

 
Uchwała w załączeniu. 
 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/37/08 

oraz zmian w Uchwale Nr XIX/36/08 z dnia 9 lipca 2008 roku 

i w Uchwale Nr XVIII/30/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. 

 
Skarbnik Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały, która wiąże się ze 
zmniejszeniem planowanych wcześniej do podjęcia  kredytów i pożyczek. 
1/ Rezygnuje się z 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 XIX/37/08/. 
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2/ Zmniejsza się o 200.000 zł planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Rozprzy”/Uchwała XIX/36/08/. 
3/ Zmniejsza się 103.000 zł kredyt ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  
w Warszawie na „Przebudowę drogi  gminnej Łazy Duże i Zmożna Wola” 
/ Uchwała XVIII/30/08. 
Zaciągnięcie zobowiązań o kwotę 803.000 zł mniej wiąże się ze zmniejszeniem deficytu 
budżetowego w 2008 roku. 
 

Rada jednogłośnie przyjęła  

  
 
 

Uchwałę XXIII/74/08 

w sprawie uchylenia  Uchwały Nr XIX/37/08 z dnia 9 lipca  2008 r. 

oraz zmian w Uchwale  Nr XIX/36/08  z dnia 9 lipca 2008 r. 

i w Uchwale Nr XVIII/30/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. 

 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

 

Punkt 6 

Uchwalenie  budżetu Gminy na 2008 rok. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Łodzi  dotyczące: 
-  długu budżetu gminy na 2009 rok, 
-  projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i objaśnieniami Gminy  
    Rozprza na 2009 rok. 
Opinie w załączeniu protokółu. 
Pozytywnie zaopiniowały budżet również Komisje Rady Gminy . 
Uchwały w załączeniu protokółu. 
 
D y s k u s j a: 
 
Radny Janusz Misztela – zwrócił  uwagę na brak opisów do budżetu. W związku z powyższym 
uznał, że będzie musiał o pewne sprawy  dopytać. 
Zapytał między innymi: 
-  dlaczego nie ujęto w budżecie środków unijnych,   
-  w jaki sposób skalkulowano  środki na administracje – wzrost w stosunku do 2008 –  
   12,07%, 
-  zbyt wysokie kwoty zaplanowano na opłaty telefoniczne – tj. 12.000 zł na stacjonarne i  
   12.000 zł komórkowe, 
-  modernizacja pomieszczeń biurowych wzrost 350 % - co będzie robione w ramach  
   zaplanowanych środków, 
-  na promocję gminy zaplanowano 100.000 zł – co się przewiduje w wydatkach w tym dziale. 
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Na powyższe pytania odpowiedzi radnemu udzielili: Wójt Gminy Ryszard Witek i Skarbnik 
Gminy Janusz Jędrzejczyk: 
ad. 1  - złożone wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone w związku z powyższym brak zapisów 
w budżecie. 
Złożony został wniosek  na dofinansowanie budowy przedszkola. Chcemy aplikować o środki 
unijne na kanalizację północnej części gminy. 
 

ad. 2  - na administrację zaplanowano 12,07 % wzrost, na co składają się: 
- nagrody jubileuszowe, 
- odprawy emerytalno-rentowe  dla dwóch osób, 
- zatrudniono w ostatnim czasie dwie osoby i planuje się zatrudnienie  inspektora ds.   
  zamówień publicznych.  
 
ad. 3  - telefony komórkowe służbowe są cztery, pracownicy posiadają limity, przekroczenia 
limitów pracownicy regulują w własnym zakresie, 
 
ad. 4  -  remont pomieszczeń biurowych  - zaplanowano remont klatki schodowej, korytarzy 
oraz wydzielenie dodatkowego pomieszczenia na kasę. 
 
ad. 5 – w ramach zaplanowanych środków na promocję gminy – to środki na organizację Dni 
Rozprzy, dożynek gminnych, działalność zespołów ludowych, różnego rodzaju imprez 
kulturalnych itp. 
 
Radny  Michał Kardas  - poruszył następujące sprawy: 
-  pytał czy kanalizacja północnej części gminy jest w dalszym ciągu inwestycją   
   międzygminną oraz jakie są koszty budowy tej inwestycji, 
-  odnośnie przebudowy Rynku Piastowskiego w Rozprzy zwrócił uwagę na wysokie koszty tej  
   inwestycji. Zdaniem radnego związane są one z powodu zaplanowania do realizacji  
   przyległych ulic, parkingów oraz targowiska. Radny uznał, że włączenie dodatkowo   
   przyległych ulic do przebudowy rynku przedłuży czas realizacji zadania. 
 
Radna Teresa Mazerant – ustosunkowała się do kanalizacji w północnej części gminy. 
Poinformowała, że jest to w dalszym ciągu zadanie wspólne miasta Piotrków Tryb. oraz 
Gminy Rozprza i Miasto-Gminy Sulejów.  
Urząd Miasta Piotrków Tryb. realizuje zadanie we własnym zakresie na swoim terenie 
umożliwiając Gminie Rozprza dalsze prace. Natomiast z Gminą  Sulejów łączy nas 
porozumienie i inwestycja będzie realizowana wspólnie.  
 
Koszt kanalizacji dla Gminy Rozprza według kosztorysu to kwota  10.000.000 zł , natomiast 
dla Sulejowa 5.500.000 zł poinformowała Kierownik Marzena Kacperczyk. 
Ponadto dodała, że założone środki w budżecie na to zadanie wystarczą na przygotowanie 
dokumentów w celu pozyskania środków z zewnątrz. 
 
 Radny Zdzisław Wójcik uznał, że kanalizacja północnej części gminy  jest inwestycją 
kosztowną. W pierwszej kolejności należy robić oczyszczalnię w Rozprzy i Niechcicach.  
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Wójt Ryszard  Witek – poinformował, że w projekcie zasadne było ujęcie w całość 
przebudowę rynku  z przyległymi ulicami  i parkingami, natomiast  zadanie realizować można 
etapami. Odbyły się konsultacje z mieszkańcami i uznano, aby pozostawić układ 
komunikacyjny rynku bez zmian ulepszając nawierzchnie ulic i chodników. 
 
Radny Jerzy Orzechowski, poinformował, że Rynek Piastowski jest wizytówką Rozprzy i 
zadanie to należy robić. Pamiętać również należy o innych miejscowościach. Jest możliwość 
skorzystania z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację 
przydomowych oczyszczalni  ścieków między innymi dla Lubienia. 
 
Radny Bogdan Zięba wnioskował o  ujęcie w budżecie modernizację drogi Nowa Wieś – 
Budy. 
 
Radny Stanisław Bora -  w nawiązaniu do budżetu powiedział, że  w każdej miejscowości są  
potrzeby i radni by chcieli, aby na ich terenie też coś było robione.  Obecnie realizowane są 
dwie duże inwestycje tj. przedszkole i oczyszczalnia ścieków. Ponadto buduje się drogi z 
konkursu oraz modernizowane są drogi dojazdowe do pól. W trakcie roku mogą się zdarzyć 
nieprzewidziane zadania do realizacji. Budżet jest zmieniany wielokrotnie w ciągu roku 
dlatego będzie głosował za przyjęciem budżetu. 
 
Radny Pawelec Krzysztof realizowane są dwie duże inwestycje. Wszyscy by chcieli coś robić 
na swoim terenie.  Jednak należy się zastanowić co jest  ważne a co ważniejsze. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół  podsumowując dyskusję powiedział, że na terenie 
gminy są 34 sołectwa i nie da się wszystkiego zrobić w każdej miejscowości. 
Jeżeli zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji  w północnej części gminy, być może w innych 
miejscowościach  nic nie będzie robione. Każdy radny powinien mieć na uwadze całą gminę, 
a nie tylko swoją miejscowość. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 

Przy 2-ch głosach przeciwnych i 3-ch wstrzymujących  przyjęto  

 
                                                             Uchwałę XXIII/75/08 

                                             uchwalenia budżetu Gminy na 2008  rok 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 7 

Ustalenie wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków  

                 ochotniczych straży pożarnych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 
Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, 
który uczestniczył w działaniu  ratowniczym lub w szkoleniu  pożarniczym  organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny wypłacany z 
budżetu gminy. Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatnie  trzy miesiące danego roku. 
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Ustawa wprowadza obowiązek ustalenia wysokości  ekwiwalentu w drodze uchwały Rady 
Gminy, w której ustala się wysokość ekwiwalentu przysługującego  członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
Proponuje się  członkom OSP  za każdą  godzinę  w działaniach ratowniczych  ekwiwalent 
pieniężny w wysokości 10 zł , natomiast za udział w szkoleniu  w wysokości 5 zł. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały . 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

 
                                                           Uchwałę XXIII/ 76 /08 

                       w sprawie ustalenia  wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla  

                       członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rozprza. 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
Punkt 8 

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

 

Rada Gminy ustaliła stawki jednostkowe  dotacji przedmiotowych  dla zakładu  budżetowego 
gminy na: 
- odprowadzanie  wód deszczowych, 
- utrzymanie ulic i placów, 
- utrzymanie  wysypiska  odpadów stałych w Łochyńsku, 
- obsługę mienia  komunalnego gminy. 
 
Przyjęto  jednogłośnie  

 
Uchwałę XXIII/ 77/08 

w sprawie dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego gminy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt  9 

Ustanowienie  dębu szypułkowego pomnikiem przyrody 

 
Z wnioskiem o ustanowienie  dębu szypułkowego pomnikiem  przyrody ożywionej wystąpiła  
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszowie w celu szczególnej ochrony drzewa. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę XXIII/78/08 

w sprawie ustanowienia dębu szypułkowego pomnikiem przyrody 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
                                                             Punkt 10 
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                                Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania 

                                                                    
Radny  Jerzy Orzechowski  monitował sprawę oświetlenia ulicznego w Straszówku. 
 
Radny Michał Kardas poruszył następujące sprawy: 
-  monitował remont chodników w Rozprzy, 
- naprawę lub likwidację dzikiego przejścia koło ośrodka zdrowia przez mieszkańców  ul. 
Parkowej w Rozprzy /dawnego PGR-u/. 
Ponadto wnioskował o udzielenie odpowiedzi radnym na zadane pytania na komisji, które 
dotyczyły: 
1/  radnego B. Zięby    -       w sprawie umorzeń podatkowych  dla zakładu Niechcice, 
2/  radnego J. Bielasa  -       w sprawie zakupu samochodu strażackiego  dla OSP Rozprza -  
                                              czy Gmina pozyskała dofinansowanie z zewnątrz. 
 
Radny Janusz Misztela zgłosił uwagi do modernizowanej w ostatnim czasie ulicy Nowej w 
Rozprzy. Nawieziony tłuczeń zdaniem  radnego  został źle rozprowadzony i są nierówności. 
 
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Artur Kropiś. 

 
Wójt Ryszard Witek udzielił odpowiedzi, informując że: 
 
- odnośnie  modernizacji ul. Nowej w Rozprzy zwróci uwagę pracownikowi zajmującymi się  
  sprawami dróg, 
 
- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej podejmie działania dotyczące założenia  
   oświetlenia ulicznego w Straszówku, 
 
 - renowacja Rynku Piastowskiego w Rozprzy planowana jest do realizacji w 2009  
    roku, w związku z powyższym wymiana chodników nastąpi, a bieżące naprawy będą  
    realizowane iwedług potrzeb 
 
- poprawione zostanie ogrodzenie i zlikwidowane nielegalne przejście obok ośrodka zdrowia  
   na działkę byłego PGR-u w Rozprzy,  
 
- nie było dofinansowania z zewnątrz do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP  
  w Rozprzy. 
 
Wątpliwości radnego B. Zięby odnośnie umorzeń podatku dla zakładu w Niechcicach  
wyjaśnił Kierownik ds. podatkowych Szymon Kozłowski. Poinformował, że zaległości 
podatkowe zostały uregulowane przez wierzycieli i nie było umorzeń z urzędu. 
Wszystkie umorzenia powyżej 100 zł  podlegają publikacji. 
 
Radny Zdzisław Wójcik  pytał o dalsze losy budowy pomnika Jana Pawła II. 
 
Powołany został Komitet Budowy Pomnika, który będzie pilotował budowę, natomiast w 
projekcie przebudowy rynku jest pomnik brany pod uwagę - odpowiedział Wójt. 
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Na zakończenie Wójt  Ryszard Witek podsumował kończący się  rok 2008.   
Zwrócił szczególną  uwagę na problem związany z wybudowaną salą gimnastyczną w 
Straszowie oraz toczącym się postępowaniu w tej sprawie oraz pomówieniach w stosunku do 
jego osoby i rodziny. 
 
 

Punkt 11 

Zakończenie obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Artur Kropiś, podziękował za udział w sesji. Złożył życzenia 
noworoczne. Obrady zakończono o godzinie 14.30. 
 
Protokółowała:                                                                                            Przewodniczący Rady   

K. Dobrowolska 

                                                                                                                        /-/ Tomasz Odrzywół 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 


