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Protokół 

z posiedzenia XXX sesji  Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 28 września 2009 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 Gminy w Rozprzy Tomasz Odrzywół. 
Powitał radnych oraz osoby biorące  udział w sesji. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczą zgodnie z listą obecności 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. Ewa Góral Zielona     -   Radca Prawny  
5. 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 protokołów 

XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy w Rozprzy. 

 

Wójt Ryszard Witek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowo projekty 
uchwał w sprawie: 
1/  udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna , Powiat Dębicki, 
2/  zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy, 
3/  aplikowania o środki z Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych dla projektu   
      pod nazwą” Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rajsko Duże i Bryszki”, 
4/  aplikowania o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  dla projektu   
      pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości  Mierzyn”  
i wprowadzić je po punkcie 4 porządku obrad, w związku z czym pozostałe punkty porządku 
zmienią liczbę porządkową. 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady 

Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 

2009-2013. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę I/2/05 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 28lutego 

2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna, Powiat 

Dębicki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Rozprza o środki z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 dla projektu pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rajsko Duże i Bryszki” oraz 

zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych  środków finansowych w 2010 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Rozprza  o środki z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 dla projektu pod nazwą 

„Przebudowa drogi w miejscowości Mierzyn” oraz zabezpieczenia  na jego realizację 

niezbędnych środków finansowych w 2010 roku. 

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

10. Podjęcie uchwały o nie tworzeniu  Funduszu Sołeckiego w 2010 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przez OSP w Mierzynie  działki nr 824/2. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  mienia 

komunalnego w obrębie Stara Wieś, działka nr 254. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego w obrębie Stara Wieś, działka nr 5. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego w obrębie Wroników, działka nr 52/16. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę mienia komunalnego w 

obrębie Cekanów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie 

Gminy Rozprza. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 
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18. Podjęcie uchwały zmieniającej statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej statut Gminnego Zespołu Oświaty.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

21. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. 

22. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

23. Zakończenie  obrad.          

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie, natomiast  protokół z XXIX sesji 

przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

Punkt 3 

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał. 
 
 
Wójt Ryszard Witek przedstawił bieżące sprawy Gminy Rozprza. 
 

Mówił między innymi o: 

-  zakończonych inwestycjach tj. budowy przedszkola w Rozprzy, oczyszczalni ścieków w  
Rozprzy, budowy drogi bitumicznej  w Milejowie i do oczyszczalni ścieków w Rozprzy oraz    
kanalizacji  ul. Parkowej w Rozprzy, 
-  trwających pracach na inwestycjach tj. sali gimnastycznej w Milejowie, zagospodarowaniu   
terenu wokół gimnazjum i placu zabaw przy przedszkolu  w Rozprzy, budowy drogi  
bitumicznej w Łochyńsku i budowanej sali zebrań w Bagnie, 
-  planowanym ogłoszeniu przetargów na budowę sali zebrań w Truszczanku i remont  
korytarzy w Urzędzie Gminy. 
 

Ponadto Wójt poinformował o: 

-  planowanej budowie drogi w Straszowie, Łazach Dużych oraz przedłużeniu ul. Szkolnej w 
Niechcicach ze środków Ochrony Gruntów Rolnych, 
-  złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  na budowę oczyszczalni ścieków 
Niechcicach, 
-  aplikowaniu  o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  na budowę 
drogi Rajsko Duże i Bryszki oraz Mierzyn do zalewu, 
- przygotowywaniu wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2007-2013 na termomodernizację budynków komunalnych tj. 
budynek Szkoły Podstawowej w Rozprzy i budynek Szkoły Podstawowej w Milejowie oraz 
budynek komunalny /apteka/ w Rozprzy, 
-  opóźnionym  terminie otwarcia świetlicy w Niechcicach ze względu na brak  wyposażenia, 
-  planowanej przebudowie drogi krajowej nr 91 – trwają uzgodnienia lokalizacji przystanków 
autobusowych wraz z zatokami. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska Rady Gminy 
analizowała propozycje lokalizacji przystanków i zatok autobusowych przedłożone przez 
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Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wypracowane wnioski zostaną przesłane do 
biura projektowego GDDK i A w Łodzi, 
 -  opracowanych  czterech wariantach budowy obwodnicy Rozprzy/2 warianty wschodnie i 2 
zachodnie/, 
- braku współpracy ze strony Starostwa Powiatowego  w Piotrkowie Tryb. w sprawie 
współfinansowania w budowie chodników w ul. Zakładowej w Niechcicach, 
-   prowadzonej korespondencji z Państwem Sobala  w sprawie roszczeń finansowych za 
grunt na którym znajduje się droga asfaltowa w części ul. Polnej w Rozprzy. 
 
W dyskusji radni w wątpliwych sprawach zadawali pytania, na które Wójt Gminy Ryszard 
Witek na bieżąco odpowiadał. 
 
 
 
 
 

Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Rozprza na lata 2009- 2013 

 
 
Wójt Ryszard Witek  poinformował, że wprowadzenie zmian w  Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym jest niezbędne w celu ubiegania się o środki unijne w ramach PROW. 
Proponowane zmiany dotyczą następujących inwestycji: 

• Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 

• Przebudowy  drogi gminnej w Mierzynie  

• Przebudowy drogi gminnej Rajsko Duże – Bryszki, 

• Termomodernizacji budynków komunalnych tj. budynek szkoły w Rozprzy i Milejowie 
oraz apteki w Rozprzy. 

Natomiast w pozycji dotyczącej budowy sali zebrań w Truszczanku  uzupełniono plan o 
wartość środków pozyskanych z Unii  Europejskiej tj 199 180 zł. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały. 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto    

 

Uchwałę nr XXX/38/09 

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Rozprza na lata 2009-2013 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

 
 

Punkt 5 

Podjęcie  uchwały zmieniającej Uchwałę I/2/05 Rady Gminy w Rozprzy 

z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. 
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Wójt Ryszard Witek poinformował, że w związku zaistniałymi zmianami w bieżącym roku w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, koniecznym jest  dostosowanie załącznika Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy o tytule „Inwestycje w latach 2007-2013 – źródła finansowania” do 
zapisów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Rozprza na lata 2009-2013. 
 
Pytań ze strony radnych  w powyższej sprawie nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Rozprzy odczytał projekt uchwały. 
Przyjęto jednogłośnie  

 
Uchwałę nr XXX/39/09 

zmieniającą Uchwałę I/2/05 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 28 lutego 2005 roku 

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej 

 Gminie Czarna, Powiat Dębicki. 

 

Rada Gminy w Rozprzy wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna, 
Powiat Dębicki z budżetu  Gminy w formie dotacji celowej w kwocie 5.000 zł  
z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w dniach  26-28 
czerwca 2009 roku. 
Przyjęto w powyższej sprawie jednogłośnie  

 

Uchwałę nr XXX/40/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Rozprza o środki z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 dla projektu pod nazwą „ Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Rajsko Duże i Bryszki” oraz zabezpieczenia na jego realizację 

niezbędnych środków finansowych w 2010 roku. 

 

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 istnieje 
możliwość pozyskania środków finansowych na realizacje zadań związanych z budową  
i przebudową dróg. Jednym z warunków przyjęcia wniosku do rozpatrzenia jest 
przedstawienie przez Gminę m.in. uchwały intencyjnej. 
Uchwała powyższa pozwoli na złożenie wniosku aplikacyjnego na realizację przedsięwzięcia  
pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rajsko Duże i Bryszki”. 
 
Ponadto Wójt dodał, że część tej drogi uczestniczy w konkursie tj. 1.100 metrów. 
Przy dofinansowaniu wyrażono zgodę na wykonanie całego odcinka drogi tj . 1630 metrów 
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do drogi w Mierzynie. 
 
Rada Gminy wyraziła zgodę na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczając w 
uchwale budżetowej Gminy Rozprza na rok 2010 środki finansowe w wysokości 2.005.000 zł 
na finansowanie przebudowy drogi gminnej. 
 

Przyjęto w powyższej sprawie jednogłośnie  

 
Uchwałę nr XXX/41/09 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 

 

 

 

 

 

Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Rozprza o środki z Narodowego 

Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych 2008-2011 dla projektu pod nazwą „ Przebudowa 

drogi w miejscowości Mierzyn oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków 

finansowych  w 2010 roku. 

 

Rada  Gminy wyraziła zgodę na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi w miejscowości 
Mierzyn”, zabezpieczając w uchwale budżetowej Gminy Rozprza na rok 2010 środki 
finansowe w wysokości 1.050.000 zł.  
 
Przyjęto jednogłośnie w powyższej sprawie  

 
Uchwałę nr XXX/42/09 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 9 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok. 

 
W związku  z tym, że zmiany budżetu i w budżecie gminy omawiane były na posiedzeniach 
Komisji  Rady Gminy, radni dodatkowo zadawali pytania, na  które udzielane były na bieżąco 
odpowiedzi. 
 
Radny Janusz Misztela zwrócił uwagę na trzy propozycje zmian  tj. 

• zwiększenie planowanych nakładów na remont pomieszczeń biurowych i korytarzy  
      w Urzędzie Gminy o kwotę 50.000 zł,- radny uważał, że przy tak dużym deficycie   
      budżetowym pod koniec roku nie powinno rozpoczynać się nowych inwestycji,  
      a środki  przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego rezygnując z kredytu, 
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• wprowadzenia 75.000 zł do  planu wydatków na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 

• drogi dojazdowej do pól w Straszowie. 
 
Na powyższe pytania udzielił odpowiedzi Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk. 
 
ad.1 - remont w Urzędzie Gminy planowany był już wcześniej, podyktowany 
przeprowadzoną kontrolą przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi i zgłoszonymi 
uwagami. 
Remont obejmował będzie wyodrębnienie pomieszczenia kasowego, wymianę instalacji 
elektrycznej,  montaż instalacji alarmowej oraz likwidację drewnianej boazerii ze względu na 
ochronę przeciwpożarową. 
 
ad.2 – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników -  jest to zabezpieczenie środków w budżecie gminy, które zostaną zwrócone 
gminie przez Fundusz Pracy po wyliczeniu dokładnej kwoty. 
 
ad.3 – droga dojazdowa do pól w Straszowie -  zaplanowano w budżecie na to zadanie kwotę 
180.000 zł, drogę wykonano systemem gospodarczym i zaoszczędzono 60.000 zł.  W związku 
z powyższym jest propozycja, aby przeznaczyć te środki  na realizację wydatków bieżących – 
zakup tłucznia na drogi gminne. 
 
Radny Krzysztof Pawelec-  zwrócił uwagę  na zbyt wysokie koszty budowy: 

• parkingu obok stadionu w Rozprzy, 

• ogrodzenie stadionu sportowego w Niechcicach. 
 
Wójt Ryszard Witek omówił kosztorys dotyczący budowy parkingu obok stadionu w Rozprzy.  
 
Natomiast ogrodzenie stadionu musi być wykonane zgodnie  wymogami Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej do dopuszczenia obiektów sportowych do rozgrywek poinformował 
radnych Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół.  
 
Radny Michał Kardas  -  zwrócił uwagę na dz.750 zwiększenie o 40.000 zł. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że były to środki wcześniej zaplanowane na 
zakup serwera, którego na obecny czas nie ma potrzeby wymieniać.  Planuje się środki te 
przeznaczyć na montaż instalacji  alarmowej w kasie i serwerowni oraz zakup samochodu 
służbowego dla Urzędu Gminy, a obecny przekazać do Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał z pozytywną opinią Komisji Finansowej 
Rady Gminy dotyczącą zmian budżetu i w budżecie gminy. 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto 

 
Uchwałę nr XXX/43/09 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok 

 



8 
 

 Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
       

Punkt 10 

Podjęcie uchwały o nie tworzeniu Funduszu Sołeckiego 

w 2010 roku 

 

W kwietniu 2009 roku weszła w życie  nowa ustawa o funduszu sołeckim. Zapisy ustawy 
stanowią, że rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu winny być przeznaczone na realizację zadań 
własnych gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców. 
Wójt Ryszard Witek poinformował, że w gminie od wielu lat wyodrębniane są środki  
finansowe do dyspozycji sołectw. 
Na spotkaniach z sołtysami przedstawiane były informacje dotyczące tworzenia i 
wydatkowania środków w ramach przedmiotowej ustawy i wypracowano opinię, aby 
pozostawić na starych zasadach i nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na najbliższy rok 
budżetowy. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę nr XXX/44/09 

o nie tworzeniu Funduszu Sołeckiego na 2010 rok 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przez OSP w Mierzynie  działki nr 824/2 

 

Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu przez OSP w Mierzynie zbędnej 
działki położonej w Mierzynie darowanej  Ochotniczej Staży Pożarnej przez Gminę Rozprza 
na cele ochrony przeciwpożarowej. 
 

Przyjęto jednogłośnie w powyższej sprawie  

 
Uchwałę nr XXX/45/09 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia komunalnego 

w obrębie Stara Wieś, działka 254 

 

Radny Józef Bielas zgłosił wniosek formalny dotyczący okresu zawierania umowy dzierżawy 
działki rolnej. Proponował ujednolicić wszystkie umowy tak, aby okres umowy kończył się z 
dniem 31 sierpnia.  
 
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 
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Przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym wniosek został przyjęty. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.  
 
Przy jednym głosie wstrzymującym przy 14 głosujących radnych 

/ nie głosował radny Bogdan Zięba ze względu na pokrewieństwo osoby dzierżawiącej grunt/ 
przyjęto  
 

Uchwałę nr XXX/46/09 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego obrębie  Stara Wieś, działka 254         

  

Uchwała w załączeniu protokółu.  
 
 
 
 

Punkt 13 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia 

mienia komunalnego w obrębie Stara Wieś, działka nr 5 

 

Rada Gminy w Rozprzy wyraziła zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 
umowy dzierżawy  działki rolnej nr 5 o pow. 1,1356 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Stara Wieś na okres od 21 września 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r. 
 
Jednogłośnie przy 14 głosujących radnych /nie głosował Bogdan Zięba/ przyjęto w powyższej 
sprawie 
                                                 Uchwałę nr XXX/47/09 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia komunalnego w 

obrębie Wroników, działek nr 52/16 

 
Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy działki rolnej  nr 52/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Wroników, o pow. 
0,68 ha.  
Przyjęto jednogłośnie powyższej sprawie  

Uchwałę nr XXX/48/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt  15 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mienia  

                                 komunalnego w obrębie Cekanów, działka 459 
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Wójt Gminy Ryszard Witek wyjaśnił, że zamiana nieruchomości związana jest w celu 
uregulowania przebiegu drogi, w drodze przeniesienia  własności. 
Rada Gminy wyraziła zgodę na zamianę części nieruchomości położonej w Cekanowie, 
przyjęto w powyższej sprawie jednogłośnie  
                                                                   
                                                          Uchwałę nr XXX/49/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
                                                               Punkt  16 

        Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

        w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, oraz  

        opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Rozprza. 

 
Dyrektor Zakładu Jan Życiński wyjaśnił, w projekcie uchwały zawarte są górne stawki opłat, 
które stosowane będą wobec właścicieli nieruchomości,  którzy nie zawarli umowy o 
korzystanie z usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy lub 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych . 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały. 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto  

 
Uchwałę nr XXX/50/09 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania  zbiorników bezodpływowych  na terenie Gminy Rozprza. 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

Punkt 17 

Podjęcie uchwały sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie  zezwolenia  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

  
W związku ze zmianą ustawy od 1 sierpnia  2009 roku odpowiedzialnym za określenie 
wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w 
zakresie  odbierania odpadów i opróżniania zbiorników jest nie Wójt tylko Rada Gminy. 
 
W dyskusji radni zadawali pytania,  na udzielane były na bieżąco odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  

                                                         Uchwałę nr XXX/51/09 

w powyższej sprawie. 
 



11 
 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 18 

Zmiana statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy 

 

Zmiana w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy wynika ze zmian 
administracyjnych polegających na dodaniu do numeru posesji, będącej siedzibą GBP w 
Rozprzy litery ,,a”.  Zmiana dotyczy par. 2 ust.1 załącznika do Uchwały nr XX/51/08 z dnia  
17 września 2008 roku. 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  

 
Uchwałę nr XXX/52/09 

zmieniającą statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy 

                                                                             
Uchwała w załączeniu protokółu.  
 
 

Punkt 19 

Podjęcie uchwały zmieniającej statut Gminnego Zespołu Oświaty 

 
Zmiana dotyczy § 16 załącznika do Uchwały nr IX/50/07 z dnia 26 września 2007 roku 
i polega na dodaniu do numeru posesji, będącej siedziba Gminnego Zespołu Oświaty litery 
„a”. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

 
Uchwałę nr XXX/53/09 

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 20 

Podjęcie  uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 
Zastępca Wójta Halina Filipek wyjaśniła cel podjęcia uchwały. 
Poinformowała, że zmiana kategorii drogi z drogi wewnętrznej na drogę gminną podnosi 
prestiż drogi oraz wiąże się z możliwością korzystania z dotacji, jakie można uzyskać na 
inwestycje prowadzone na drogach gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach – do dróg 
gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym służące miejscowym potrzebom. 
Wystąpiono w powyższej sprawie o opinię do Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie dróg wewnętrznych Gminy Rozprza do kategorii 
dróg gminnych. 
 
W dyskusji radny Jerzy Orzechowski poruszony był problem pozbawienia drogi Lubień – 
Brzezie - Piła nr 110319 E kategorii drogi gminnej. Powyższa droga  służy mieszkańcom  jako 
jedyne połączenie mieszkańców Lubienia z miejscowością Brzezie Piła, a następnie ze 
Stobnicą –Piła i odwrotnie. 
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Droga ta w całości przebiega przez  teren Lasów Państwowych,  jest do droga wewnętrzna na 
potrzeby Nadleśnictwa- poinformował Wójt Ryszard Witek. 
Ponadto Wójt dodał, że  w najbliższym czasie na posiedzenie Rady zostanie zaproszony 
Nadleśniczy w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dróg znajdujących się na terenie 
lasów.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 

Przy jednym głosie przeciwnym i trzech wstrzymujących przyjęto  

 
Uchwałę nr XXX/54/09 

w sprawie  zaliczenia  dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 21 

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. 

 

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze  2009 roku została przyjęta przez radnych bez 
uwag. 
 

Punkt 22 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Janusz Misztela monitował, że nie otrzymał informacji dotyczącej budowy kanalizacji 
w północnej  części gminy. 
 
Radny Józef Bielas – wnioskował o: 
-  ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na osiedlu przy murze zakładu, 
-  nie planowaniu w przyszłości budowy domu ludowego tylko wykorzystanie istniejącego  
    budynku byłego domu kultury w Niechcicach. 
 
Radny Bogdan Zięba- monitował o nawiezienie drogi tłuczniem Nowa Wieś –Budy. 
Droga ta jest drogą dojazdową dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 
 
Radny Krzysztof Pawelec – wnioskował o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w 
Piotrkowie Tryb. o naprawę drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Rozprzy przed 
nadchodzącym okresem zimowym. 
 
Radny Michał Kardas – monitował naprawę chodników w Rynku w Rozprzy ze względu na 
przedłużający się termin renowacji rynku. 
 
Ponadto radny wnioskował o: 
-  wystąpienie do właściciela działki położonej w Rynku w Rozprzy Pana Piotra Witkowskiego         
    o usunięcie  chwastów z działki oraz uporządkowanie chodnika wzdłuż działki, 
-   usunięcie z drogi obok Banku Spółdzielczego w Rozprzy zalegającego piasku,  
-   naprawę ogrodzenia w płocie przy Ośrodku Zdrowia w Rozprzy. 
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Na sesję przybyli Państwo Dorota i Paweł Sobala zam. Cieślin, którzy są właścicielami 
gruntów położonych przy ul. Polnej w Rozprzy. Od dłuższego czasu trwa wymiana 
korespondencji dotyczącej roszczeń finansowych Państwa Sobala za grunt na którym 
znajduje się droga asfaltowa w części ul. Polnej w Rozprzy. 
Państwo Sobalowie  twierdzili, że kupując grunty nie byli świadomi, że sporna droga znajduje 
się w ich w nieruchomości. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek poinformował, że główny błąd w całej sprawie jest taki, że 
budując drogę latach 90-tych o nawierzchni bitumicznej nie dokonano pomiarów 
geodezyjnych. 
Następnie Wójt zapoznał Radę Gminy z przebiegiem korespondencji pomiędzy Gminą,  
a Państwem Sobala w powyższej sprawie. Korespondencja dotyczy przede wszystkim chęci 
wykupu spornej części drogi przez Gminę oraz ceny 1m² gruntu. 
Ostateczna decyzja odsprzedaży gruntu podyktowana przez właściciela gruntu to 15 zł za 
1m², co stanowi za 0,22 ha kwotę 33.000 zł. 
 
Radni Rady Gminy oraz Wójt Gminy uważają, że cena proponowana przez właścicieli jest zbyt 
wygórowana. 
 
 
W wyniku przeprowadzonej  dyskusji  ostatecznie ustalono, aby zaproponować wykup 

spornej drogi po 10 zł za 1m². Jeżeli Państwo Sobala nie  wyrażają zgody na taką cenę, 

mogą  sprawę skierować do Sądu. Wówczas Gmina wykona postanowienie Sądu.  

 
Punkt 23 

Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół podziękował obecnym za udział w sesji. 
Obrady zakończono o godzinie 15.50. 
 
 
Protokółowała:                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

K. Dobrowolska  
                                                                                                                /-/ Tomasz Odrzywół 

 


