
1 

 

 
Protokół 

z XXXV sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 11 marca 2010 roku. 
 
Obrady rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy Rozprzy. 
 

Punkt 1 
Otwarcie obrad i stwierdzenie  quorum 

 
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół. Powitał radnych oraz osoby 

biorące udział w sesji. W obradach  uczestniczyło 15 radnych, lista obecności w załączeniu 

protokółu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Ryszard Witek                -   Wójt Gminy 

Halina Filipek                 -   Zastępca Wójta 

Janusz Jędrzejczyk          -   Skarbnik Gminy  

Jan Życiński                     -   Dyrektor ZGK 

 

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu 

z XXXIV sesji  Rady Gminy w Rozprzy. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół  skierował zapytanie do radnych o propozycje 

zmiany porządku obrad sesji.  

Wójt Gminy Ryszard Witek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały 

dotyczący nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych udziału 2/23 

nieruchomości położonej w miejscowości Milejów, działka nr 76/1. 

Projekt uchwały zaproponował umieścić w punkcie 14 porządku obrad przesuwając następne 

punkty. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany.  

 

Realizowano porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

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

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Rozprza w latach 2009-2013. 

5. Podjęcie uchwały sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie finansowego wsparcia Gminy Choszczno. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyodrębnienia w budżecie Gminy Rozprza środków 

stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok. 

8. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Niechcice. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” 

            w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 



2 

 

            2007-2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na  2010 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Rozprza udziału 

½ w nieruchomości położonej w miejscowości Niechcice, działka nr 218/4. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego  

w miejscowości Ignaców, działka nr 75/2. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego 

 w miejscowości Ignaców, działka nr 76/2. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji 

Nieruchomości Rolnych udziału 2/23 nieruchomości położonej w miejscowości 

Milejów, działka nr 76/1. 

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

16. Zakończenie  obrad.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokółu XXXIV sesji Rady Gminy. 

Po naniesieniu drobnych poprawek zgłoszonych przez radnego Janusza Misztelę i radnego 

Krzysztofa Pawelca protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

Punkt 3 

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał. 

 

Wójt Ryszard Witek przedstawił bieżące sprawy Gminy. 

Mówił między innymi o: 

• akcji zimowej – wystąpiono do Starostwa Powiatowego o dodatkowe środki 

 w wysokości 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy  

Rozprza, 

• prowadzonych robotach wewnątrz budynku wybudowanej sali gimnastycznej w 

Milejowie, 

• odbytych przetargach na: 

            1/  budowę oczyszczalni ścieków  w Niechcicach 

            2/  przebudowę drogi w Mierzynie 

            3/  dostawę tłucznia na drogi gminne 

            4/  przebudowę drogi w Mierzynie 

• ogłoszonych przetargach na: 

1/  cząstkowy remont nawierzchni bitumicznych 

2/  inspektora nadzoru na oczyszczalnię ścieków w Niechcicach 

3/  inspektora nadzoru na budowę drogi w Mierzynie  

4/  wykonanie projektu na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole  

     Podstawowej  w Nowej Wsi 

• planowanych do ogłoszenia przetargów na: 

1/  budowę drogi w Łochyńsku 

2/  adaptację pomieszczeń oraz remont kotłowni w budynku komunalnym w Rozprzy 

      ( ośrodek zdrowia) 

3/  wykonanie projektu na drogę w Pieńkach, 

4/  parkingu koło cmentarza  i chodnika w kierunku cmentarza  w Rozprzy, 
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5/  modernizację stadionu sportowego w Niechcicach 

Brak natomiast stanowiska Starostwa Powiatowego odnośnie współfinansowania zadań tj.  

budowa chodników przy drogach powiatowych w Niechcicach i Bazarze. 

  

Następnie Wójt poinformował o: 

• otrzymanej informacji od projektanta wykonującego projekt na przebudowę  Rynku 

Piastowskiego w Rozprzy. Wbrew wnioskom mieszkańców i sugestii Urzędu Gminy o 

pozostawieniu układu komunikacyjnego  w obecnym kształcie - Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad  w Łodzi na takie rozwiązanie nie wyraża zgody,   

Dotyczy to likwidacji dotychczasowych wyjazdu z Rynku od strony kościoła na 

skrzyżowaniu koło Pana Suchodolskiego z drogą krajową i powiatową  oraz w stronę 

Lubienia  koło Pana Szulca . 

Dyrekcja Dróg proponuje w tych miejscach  „ślepe ulice”.  

            W związku z tym,  że wnioski  mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących tam  

            działalność gospodarczą były inne zostały wstrzymane dalsze prace projektowe. 

            Wójt zwrócił się do radnych dyskusję w tej sprawie. 

 

• prowadzonej akcji przy pomocy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy 

usuwaniu skutków podtopień w Milejowie oraz poniesionych kosztach przez Gminę z 

tego tytułu. 

Wójt Ryszard Witek poinformował, że problem powstał w związku z zasypanym 

rowem przez Pana Dąbrowskiego oraz niedrożnością rowów przydrożnych przy 

drodze powiatowej, której właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.   

Następnie Wójt powtórzył wypowiedź Starosty Stanisława Cubały, który na sesji 

powiatowej poinformował, że Gmina Rozprza nie współfinansowała w powstawaniu 

magazynu kryzysowego, a obecnie korzystała z jego sprzętu  podczas akcji  

w Milejowie. 

Zdaniem Wójta podjęta decyzja odnośnie magazynu przez Radę Gminy w Rozprzy nie 

powinna być komentowana. 

            Przy usuwaniu skutków powodzi w Milejowie pracowali strażacy oraz sprzęt z ich  

            jednostek. Pracowały również pompy przy przepompowywaniu wody, ale z Komendy  

            Miejskiej Straży, a nie z magazynu  kryzysowego. 

 

Ponadto Wójt dodał, że Gmina prowadzi rozmowy organizując spotkania oraz 

oględziny na gruncie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. 

oraz innymi podmiotami, których dotyczy problem odprowadzenia wód w Milejowie.  

 

Dyskusja do przedłożonego sprawozdania: 

Radny Janusz Misztela – w nawiązaniu do wykonywanego projektu na przebudowę Rynku 
Piastowskiego w Rozprzy. Poprosił o pisemną informację dotyczącą  kosztów poniesionych 
do tej pory z tytułu wykonywania  projektu. Dodał, Ŝe o taką informację juŜ się zwracał do 
Wójta.  
Radny stwierdził, Ŝe w projekcie powinny być uwzględnione wszystkie wnioski 
mieszkańców, natomiast o ile projektant się z nimi nie zgadza sugerował rezygnację z jego 
usług.  
Ponadto radny dodał, Ŝe wójt Ŝegnając się z gminą nie będzie odpowiadał za popełnione błędy 
tylko  pozostaną one mieszkańcom. 
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Następnie radny Janusz Misztela odwołał się do prowadzonej akcji w Milejowie w związku z 
podtapianiem nieruchomości. Zapytał, czy na decyzję Konserwatora Zabytków wydaną w 
1999 roku było złoŜone odwołanie. Dodał, Ŝe problemu takiego nie było, gdy Wójtem był 
Stanisław Cubała. 
 
Było złoŜone odwołanie zarówno ze strony Wójta Gminy jak i Spółek Wodnych działających 
na terenie gminy. Decyzja została uchylona, odpowiedziała na bieŜąco radnemu Zastępca 
Wójta Halina Filipek. 
 
Radny Jerzy Orzechowski przypomniał o ugodzie, która została spisana w 2004 roku 
pomiędzy Starostwem i Panem Dąbrowskim, z której do tej pory Starostwo Powiatowe się nie 
wywiązało. W ugodzie były zapisane rozwiązania, które być moŜe rozwiązały by problem. 
Proponował pozwać Starostwo do Sądu. 
 
Radna Teresa Mazerant w związku z wypowiedzią radnego Janusza Miszteli stwierdziła, Ŝe 
do 2000 roku lata były suche i dlatego nie było problemu. Natomiast powstał problem w 
momencie    zasypania rowu na działce Pana Dąbrowskiego.  
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zapoznał radnych z zapisami zawartymi w ugodzie 
pomiędzy  Starostwem Powiatowym i  właścicielem gruntu Panem Dąbrowskim. 
 
Wójt Ryszard Witek ustosunkował się  do wypowiedzi radnego Janusza Miszteli odnośnie 
wykonywanego projektu na modernizację Rynku Piastowskiego w Rozprzy. 
Projektant zobowiązany jest do  dokonania uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad ze względu na połoŜenie Rynku Piastowskiego przy drodze krajowej do czego 
zobowiązują go przepisy. W najbliŜszym czasie planuje spotkanie z projektantem  
w Generalnej Dyrekcji Dróg. 
Natomiast z Gminą nie będzie się Ŝegnał, poniewaŜ w Gminie Rozprza mieszka i będzie się 
wspólnie dzielił problemami z mieszkańcami. Ponadto jest i będzie dumny z tego co zrobił 
dla tej gminy.  
 
Radny Krzysztof Pawelec  -  negatywne stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg związane jest 
zakazem włączania się do ruchu w drogę krajową. Proponował rozwaŜyć moŜliwość nakazu 
jazdy w prawo tj. w ulicę Kościuszki. 
 
Radny Stanisław Bora uznał, Ŝe o ile mieszkańcy nie chcą zmian w Rynku Piastowskim to 
nasuwa się wniosek, aby pozostawić istniejące ciągi komunikacyjne, chodniki i parkingi  
poprawiając tylko ich nawierzchnię. 
 
Radny Michał Kardas  odnośnie przebudowy Rynku  uznał, Ŝe jest problem, który trzeba   
dokładnie przemyśleć i zastanowić się, aby nie popełnić błędu. 
Spotkanie w tej sprawie wójta i projektanta w Generalnej Dyrekcji jest wskazane w celu 
dokonania jak najkorzystniejszych rozwiązań. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół proponował, aby poczekać do spotkania wójta i 
projektanta w Generalnej Dyrekcji, poniewaŜ być moŜe spotkanie to rozwieje wszystkie 
wątpliwości. 
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Punkt 4 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Rozprza w latach 2009 -2013 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, Ŝe w projekcie uchwały zostały 
uwzględnione zmiany w zakresie planowanych nakładów inwestycyjnych przedłoŜonych  
w projekcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie Gminy Rozprza na 2010 rok. 
Zmiany dotyczą następujących inwestycji: 

• budowy oczyszczalni ścieków w Niechcicach, 
• przebudowy drogi w Mierzynie 
• termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie i Rozprzy, 
• termomodernizacji budynku komunalnego w Rozprzy. 

Ponadto do załącznika wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego 
w Niechcicach” w związku z moŜliwością uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 
 
Przyjęto przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym  

 
Uchwałę nr XXXV/4/10 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 5 
Zmiany budŜetu i w budŜecie Gminy na 2010 rok 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół odczytał  opinię Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Rady 
Gminy, która pozytywnie ustosunkowała się do zwiększenia środków  w budŜecie gminy  
o 350.000 zł  na budowę  ogrodzenia zewnętrznego, wewnętrznego płyty boiska, budowę 
trybun, termomodernizację budynku komunalnego na stadionie w Niechcicach.  
Starając się o pozyskanie środków z zewnętrz naleŜy zabezpieczyć w całości środki własne, 
chcąc uzyskać ich częściowy zwrot. 
Natomiast w przypadku nie otrzymania  środków zewnętrznych, zadanie inwestycyjne 
realizowane będzie w wersji pierwotnej tj. ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne boiska 
sportowego. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji Finansowej w sprawie 
proponowanych   zmian budŜetu i w budŜecie gminy  na 2010 rok. 
 
Uchwały obydwu komisji w załączeniu protokółu. 
 
W związku z tym, Ŝe Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk w materiałach na sesję Rady 
Gminy napisał szczegółowe uzasadnienie do  proponowanych zmian budŜetu i w budŜecie 
gminy na 2010 rok przystąpiono do dyskusji. 
 
Radny Krzysztof Pawelec zwrócił uwagę na  proponowane zmiany dotyczące zwiększenia 
planu wydatków na inwestycję „Budowa placu zabaw przy Szkole  Podstawowej w Rozprzy  
o kwotę 50.000 zł oraz przyznane dotacje dla spółek wodnych i zakup pojemników na odpady 
stałe po 40.000 złotych. 
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Skarbnik Gminy odpowiedział, Ŝe inwestycja przy Szkole Podstawowej Rozprzy realizowana 
będzie w ramach funkcjonującego programu „Radosna Szkoła”, z którego korzystają 
placówki szkolne.  
 
Radny Jerzy Orzechowski był przeciwny przekazywaniu środków na spółki wodne, 
proponował naprawić most na drodze Lubień –Stobnica.  
 
Wójt Ryszard Witek  w nawiązaniu do wypowiedzi radnych poinformował,  Ŝe jest to projekt 
podziału środków pochodzących z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, który wynosił 98.233,04 zł. i od bieŜącego roku stanowią dochody 
budŜetu gminy. 
Środki te zgodnie z ustawą muszą być przeznaczone na zadania ekologiczne związane  
z ochroną  środowiska i dlatego zaproponował taki podział. 
W celu rozwiania wątpliwości radnych Wójt odczytał artykuł z ustawy na jaki cel moŜna 
przeznaczyć  środki byłego GFOŚr. 
 
Radny Józef Bielas  proponował przekazując środki Zakładowi Spółek Wodnych  
w Gomulinie spisać umowę, wskazując w niej potrzeby na terenie Gminy Rozprza do 
wykonania w ramach przekazanej kwoty. 
 
Radny Janusz Misztela pytał o zadłuŜenie Gminy Rozprza. Zarzucał brak działań ze strony 
wójta na zmniejszenie zadłuŜenia. Radny proponował zaoszczędzone środki przeznaczać na 
zmniejszenie zadłuŜenia.  Apelował do Rady Gminy o dokładne przyjrzenie się budŜetowi  
i  podjęcie działań w celu   zmniejszania zadłuŜenia ze względu na kończącą się kadencję. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, Ŝe biorąc pod uwagę lata poprzednie oraz 
zaciągnięte ostatnio poŜyczki  jest to kwota około 12.000.000 zł. 
Natomiast proponowane zmiany obniŜą deficyt budŜetowy o 791.613,00 zł, a wskaźnik 
zadłuŜenia spadnie do 53,11 %  co stanowi zmniejszenie deficytu o 3,12 % w stosunku do 
wersji pierwotnej  budŜetu. 
 
Wójt Ryszard Witek zwrócił się do radnego Janusza Miszteli o wskazanie zadań, których 
zdaniem radnego nie powinno być w budŜecie. 
 
Radny Michał Kardas – nawiązał do odbytego przetargu na budowę drogi w Mierzynie oraz 
zaoszczędzonych środkach w wysokości 450.000 zł. Pytał na co zostaną przeznaczone te 
środki. 
Zwrócił równieŜ uwagę na inwestycje, których zostały przesunięte terminy  realizacji.  
Są to termomodernizacja  budynków Szkoły Podstawowej w Milejowie i Rozprzy w związku 
z nieuzyskaniem wsparcia z Funduszy Unijnych. Pytał co z środkami wcześniej planowanymi 
na te zadania. 
Zainteresował się równieŜ kwotą 95.000 zł proponowaną na  dwa zadania inwestycyjne  
w Szkole Podstawowej w Rozprzy, które dotyczą modernizacji schodów zewnętrznych i 
korytarza wewnątrz budynku.  
Następnie zwrócił uwagę na wprowadzone nowe zadania do budŜetu tj: 

• budowa studni głębinowej na stadionie w Rozprzy i Niechcicach -20.000 zł, 
• utrzymanie zieleni – zadrzewienia. 

Radny zasugerował, aby rozwaŜyć, czy nie planujemy zbyt duŜo dodatkowych inwestycji 
przy  zadłuŜonym budŜecie. 
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Ponadto radny Michał Kardas pytał, dlaczego zrezygnowano z Dni Rozprzy oraz gdzie 
zostaną przekazane płyty betonowe zdjęte z drogi w Mierzynie. 
 
Wójt Ryszard Witek ustosunkował się do pytań radnego Michała Kardasa. 
Poinformował, Ŝe przy planowaniu budŜetu koszt inwestycji oparty jest na cenach 
kosztorysowych, natomiast po odbytych przetargach okazuje się, Ŝe oferenci proponują 
wykonanie zadania za kwotę o wiele niŜszą. 
Środki takie pozostają w budŜecie i mogą mieć wpływ na zmniejszenie deficytu budŜetowego 
lub być moŜe przeznaczone zostaną na inne cele zgodnie z wolą Rady Gminy. 
Płyty z rozbiórki drogi w Mierzynie pozostaną w sołectwie Mierzyn na wykonanie parkingu 
w obrębie modernizowanego boiska sportowego. Natomiast 20 sztuk płyt zostanie przekazane  
na parking koło szkoły w Nowej Wsi. 
Budowa studni głębinowych na stadionach w Niechcicach i Rozprzy umoŜliwi tańsze 
utrzymanie w naleŜytym stanie płyt boiskowych oraz odciąŜy sieć wodociągową. 
Wycinka drzew wiąŜe się z ponownymi nasadzeniami stąd środki zaplanowane na 
zadrzewienia.  
Odnośnie wysokich kwot zaplanowanych na realizację nowych zadań inwestycyjnych  
w Szkole Podstawowej w Rozprzy - Wójt poinformował, Ŝe są to na razie kwoty szacunkowe, 
które mogą ulec zmianie.  
Natomiast Dni Rozprzy odbędą się tylko ograniczone zostały wydatki, promowana będzie 
przede wszystkim kultura gminna. 
 
Rady Krzysztof Pawelec – pytał , dlaczego zwiększa się wydatki na oczyszczalnie ścieków  
w Niechcicach skoro w wyniku przetargu uzyskano kwotę niŜszą niŜ przyjęta wcześniej  
w budŜecie.  
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, Ŝe zgodnie z harmonogramem przesłanym 
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w związku ze staraniem się o środki unijne niezbędne 
jest, aby w obecnej chwili mieć zabezpieczone środki na realizację zadania tj. na roboty 
kwotę 1.800.000 zł oraz środki między innymi na wyłonienie inspektora nadzoru ok. 60.000 
złotych. W tym momencie gdy mamy rozstrzygnięty  przetarg gmina wnioskować będzie  
o zmianę harmonogramu realizacji tego zadania. W związku z powyŜszym  konkretne zmiany 
będzie moŜna wprowadzić po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego i podpisaniu 
aneksu do umowy. 
 
W dyskusji radni zwrócili uwagę na wysokie koszty szacunkowe planowanych do realizacji 
inwestycji,  a po przetargach okazuje się, Ŝe są o wiele niŜsze. 
 
Projekty wykonują fachowcy i oni szacują według katalogów wartość robót na podstawie, 
których  planowany jest budŜet odpowiedział Wójt Gminy Ryszard Witek. 
 
Radny Zdzisław Wójcik wnioskował o zakończenie dyskusji. 
 
Wniosek został przyjęty Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy czterech głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym przyjęto  
 

Uchwałę nr XXXV/5/10 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na2010 rok 
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Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 6 
Podjęcie uchwały w sprawie finansowego wsparcia Gminy Choszczno 

 
Rada Gminy w Rozprzy wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej z budŜetu Gminy 
Rozprza na 2010 rok w formie dotacji celowej dla Gminy Choszczno w województwie 
zachodniopomorskim z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego. 
 
W  powyŜszej sprawie przyjęto jednogłośnie   
 
                                                                     Uchwałę nr XXXV/6/10 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 7 
Podjęcie uchwały w sprawie niewyodrębniania w budŜecie 

 Gminy Rozprza środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok. 
 

W materiałach na sesję radni otrzymali szczegółowe uzasadnienie do przygotowanego 
projektu uchwały, w związku z powyŜszym pytań nie było. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.  
 
Przy trzech głosach wstrzymujących przyjęto 
 

Uchwałę nr XXXV/7/10 
w sprawie niewyodrębniania w budŜecie Gminy Rozprza 

 środków stanowiących fundusz sołecki 
 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 8 
Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Niechcice. 

 
Kierownik Referatu Marzena Kacperczyk poinformowała, Ŝe Plan Odnowy Miejscowości 
Niechcice został opracowany na potrzeby związane z pozyskiwaniem środków zewnątrz na 
realizację inwestycji w tej miejscowości.  
Między innymi przyjęcie planu warunkuje uzyskanie przez gminę pozytywnej oceny wniosku 
złoŜonego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego  
w Niechcicach”. 
 
Radny Michał Kardas zwrócił uwagę na fachowo opracowany Plan Odnowy Miejscowości 
Niechcice, pytał kto jest autorem opracowania. 
 
Wykonawca Planu Odnowy Miejscowości Niechcice został wyłoniony w formie zapytania o 
cenę. 
Plan opracowała Firma PHIN Consulting z Łodzi za kwotę 1830 zł brutto odpowiedziała Pani 
Marzena i Kacperczyk. 
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Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół dodał, Ŝe Plan Odnowy Miejscowości został 
przyjęty przez zebranie wiejskie w miejscowości Niechcice, natomiast podjęcie uchwały 
przez Radę Gminy warunkuje uzyskanie przez Gminę pozytywnej oceny wniosku na 
dofinansowanie zadania pn. „ Modernizacja stadionu sportowego Niechcicach” 
 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  
 

Uchwałę nr XXXV/8/10 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niechcice 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
Po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy przystąpił do realizacji projektu „Teraz 
czas na Ciebie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowywanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbiorcami projektu są osoby niepracujące  
z terenu Gminy Rozprza. 
 
Radny Janusz Misztela podziękował obecnej na posiedzeniu Kierownik OPS Ewie 
Szczegodzińskiej za przygotowanie kolejnej edycji projektu programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
Przypomniał o projektach przygotowanych  w ubiegłym roku przez szkoły, które nie zostały 
zrealizowane i szkoły straciły na tym finansowo. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  
 

Uchwałę nr XXXV/9/10 
w sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach Podziałania  

7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
Uchwała w załączeniu. 
 

Punkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
 
Rada Gminy w Rozprzy uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęto w powyŜszej sprawie 

 
Uchwałę nr XXXV/10/10 

 
Uchwała w załączeniu. 
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Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie przez Gminę Rozprza udziału ½ 
w nieruchomości połoŜonej w miejscowości  Niechcice, działka nr 218/4 

 
Z wnioskiem o sprzedaŜ udziału ½ nieruchomości wystąpili współwłaściciele i dlatego 
nieruchomość będzie  zbywana w drodze bezprzetargowej, poniewaŜ przedmiotem zbycia jest  
udział w nieruchomości.  
 
Rada przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę nr XXXV/11/10 
w sprawie zbycia przez Gminę udziału ½ w nieruchomości połoŜonej w Niechcicach 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
 

Punkt 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody  na zbycie mienia komunalnego w 

miejscowości Ignaców , działka nr 75/2 
 
Projekty uchwał dotyczące zbycia mienia komunalnego  w Ignacowie  analizowała Komisja 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej 
Rady Gminy w Rozprzy. 
Komisja wyraziła zgodę na zbycie tego mienia, poinformował Radę Gminy Przewodniczący 
Komisji Stanisław Bora.  
Działki są wąskie szerokości około 9 metrów i nie graniczą z działkami gminnymi. 
Na głębokości 100 metrów stanowią teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, natomiast 
pozostała ich część to teren rolniczy. 
 
Przy jednym głosie  przeciwnym przyjęto  
                                                    

Uchwałę nr XXXV/12/10 
w sprawie zbycia mienia komunalnego w Ignacowie, działka nr 75/2 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie  mienia komunalnego w 

miejscowości Ignaców , działka nr 76/2 
 

Rada Gminy w Rozprzy wyraziła zgodę na zbycie  przez Gminę Rozprza  nieruchomości 
połoŜonej w Ignacowie nr 76/2, przyjęto w powyŜszej sprawie przy dwóch głosach 
wstrzymujących  

 
Uchwałę nr XXXV/13/10 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 14 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia Nieruchomości Rolnych udziału 2/23 

w nieruchomości połoŜonej w miejscowości Milejów, działka nr 76/1 
 
Działka połoŜona w miejscowości Milejów stanowi współwłasność w 21/23 częściach Gminy 
Rozprza i 2/23 Skarbu Państwa. Na nieruchomości tej  znajduje się oczyszczalnia ścieków 
poinformowała Kierownik Referatu Małgorzata Wrzeszcz. 
 
Rada Gminy w Rozprzy wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji 
Nieruchomości Rolnych  na własność Gminy udziału 2/23 w działce. 
Przyjęto jednogłośnie 
  

Uchwałę nr XXXV/14/10 
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 15 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół zapoznał z pismami, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy w sprawie: 
-  budowy drogi w Stefanówce, 
-  udzielonej odpowiedzi na pismo mieszkańca Gdańska w sprawie drogi w Mierzynie w  
    kierunku zalewu. 
Następnie kolejno udzielał głosu radnym zgłaszającym interpelacje i wnioski oraz Wójtowi 
Gminy.  
 
Wójt Ryszard Witek  natomiast odczytał  pismo Komendanta Policji w sprawie zakupu 2-ch 
telefonów komórkowych dla funkcjonariuszy pełniących dyŜury w placówce w Rozprzy. 
Zwrócił się do radnych o zajęcie stanowiska w powyŜszej sprawie. 
 
Odnośnie zakupu telefonów dla Policji zdania radnych były podzielone. Radny Krzysztof 
Pawelec proponował powrócić do tematu na Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeństwa Publicznego… . 
 
Radny Janusz Misztela pytał, czyją własnością jest droga dojazdowa do pół w Straszowie na 
odcinku przebiegającym przez las,  poniewaŜ  wykonany został remont tej drogi.  
 
Spisano z Nadleśnictwem porozumienie w sprawie udostępnienia odcinka drogi 
przebiegającego przez las do ruchu lądowego. Cały odcinek drogi jest obecnie łącznikiem 
drogi  powiatowej w Straszowie z drogą asfaltową w kierunku ZmoŜnej Woli - odpowiedział 
Wójt Ryszard Witek. 
 
Radny Józef Bielas wnioskował o: 
-  ustawienie pojemników na selektywną zbiórkę odpadów na Osiedlu  Przylesie  
   w Niechcicach,  
-  naprawę  nawierzchni drogi oraz chodników przy ulicy Sportowej w Niechcicach, która jest  
   drogą  dojazdową do dwóch firm działających na terenie Niechcic tj. masarnia i ferma  
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    tuczników do których dojeŜdŜa cięŜki sprzęt. Proponował wystąpić do firm o współ- 
    finansowanie w budowie drogi. 
 
Wójt zwrócił się do radnego o wskazanie w budŜecie inwestycji, z której moŜna byłoby 
zrezygnować kosztem przebudowy drogi w Niechcicach. 
  
Radny Krzysztof Pawelec w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Bielasa uznał, Ŝe zarówno 
mieszkańcy jak i firmy funkcjonujące przy ul. Sportowej w Niechcicach powinni załoŜyć 
komitet budowy drogi i uczestniczyć w kosztach budowy drogi tak jak to jest praktykowane 
do tej pory w gminie. 
 
Radny Zdzisław Wójcik poruszył sprawę 53% zadłuŜenia gminy. Zdaniem radnego naleŜy   
dąŜyć  do jego zmniejszania i nie wprowadzać nowych zadań. 
 
W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy radny Krzysztof Pawelec  uznał, Ŝe niektóre 
inwestycje moŜna pozostawić na etapie wykonania projektu, natomiast dokończyć rozpoczęte 
i zmniejszać deficyt budŜetowy. 
Proponował  wstrzymać się z budową studni na stadionach w Rozprzy i Niechcicach oraz 
z budową parkingu i chodnika do cmentarza w Rozprzy. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół natomiast widział potrzebę budowy studni 
głębinowych na stadionach, poniewaŜ spowoduje to odciąŜenie wodociągów, a tym samym 
zwiększy się ciśnienie wody w blokach zarówno w Rozprzy jak i w Niechcicach. 
 
Radny Jerzy Orzechowski pytał, czy na budowę sali w Truszczanku pozyskano środki 
finansowe.  
 
Środki, o które ubiegała się Gmina Rozprza na budowę sali w Truszczanku zostały 
zatwierdzone  odpowiedział Wójt Ryszard Witek. 
Następnie Wójt powrócił do poruszonej sprawy przez radnego Janusza Miszteli, który w 
dyskusji do przedłoŜonego sprawozdania przez Wójta Gminy w punkcie 3 porządku obrad 
powiedział, Ŝe nie otrzymał pisemnej informacji dotyczącej poniesionych kosztów związanych 
z wykonaniem projektu Rynku Piastowskiego w Rozprzy. 
Wójt Ryszard Witek poinformował, Ŝe informacja w powyŜszej sprawie przesłana była do 
radnego w dniu 18 grudnia 2009 roku na adres Białocin 54. Dowodem przesłanego pisma jest 
zwrotne potwierdzenie odbioru pisma z datą 23 grudnia 2009 r. 
Wydatki poniesione na projektowanie Rynku Piastowskiego w Rozprzy od tej pory 
zwiększyły się tylko o kwotę 9 zł w miesiącu lutym br. 
Radny przyjął ustną informację Wójta odnośnie wydanych dodatkowych środków związanych 
z projektowaniem Rynku Piastowskiego w Rozprzy od momentu otrzymanej informacji 
pisemnej w grudniu. 
 
Ponadto Wójt poinformował, Ŝe otrzymuje telefoniczne zapytania mieszkańców, czy na 
działkach Pana Miszteli robione będą w przyszłym roku drogi asfaltowe i kanalizacja. 
Osoby zwracające się do gminy z tymi pytaniami  twierdzą, Ŝe takie informacje  przekazuje 
kupującym działki Pan Misztela. 
Radny twierdził, Ŝe nikomu takich informacji nie udzielał natomiast dodał, Ŝe o ile będą 
jeszcze takie pytania to prosił kierować te osoby na jego numer telefonu, który podał. 
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Radny Jerzy Orzechowski nawiązał do zawartego porozumienia z Nadleśnictwem odnośnie 
drogi w Straszowie. Wnioskował o spisanie takiego samego porozumienia z Nadleśnictwem 
odnoście drogi Piła– Stobnica i doprowadzenie tej drogi do stanu przejezdności. 
Ponadto radny zwrócił się prośbą do Dyrektora ZGK o ustawienie jeszcze jednego kompletu 
koszy na selektywną zbiórkę odpadów w miejscowości Lubień. 
 
Radny Michał Kardas  pytał o ogrzewanie w Przedszkolu w Rozprzy, czy jest ekonomiczne. 
Ponadto radny pytał, co będzie obejmowało studium przedprojektowe – koncepcja budowy 
kanalizacji  sanitarnej. 
Wójt ustosunkował się do powyŜszych pytań  radnego informując Ŝe: 
-  pompa ciepła funkcjonuje dobrze, natomiast o kosztach w tym momencie trudno mówić, 
   naleŜy poczekać do końca sezonu grzewczego, 
-  studium przedprojektowe  dotyczy koncepcji budowy kanalizacji dla miejscowości , które  
   planuje się podłączyć do nowej oczyszczalni ścieków Rozprzy, aby w pełni wykorzystać jej  
   moc. 
Następnie radny Michał Kardas poruszył sprawę zgłaszanych uwag pod kątem oczyszczalni 
ścieków w Rozprzy. Uznał, Ŝe naleŜy wyciągnąć wnioski, aby nie było problemu takiego 
samego z oczyszczalnią ścieków w Niechcicach. 
Dyrektor ZGK Jan śyciński odpowiedział, Ŝe obecnie jest bardziej czujny i z projektem na 
budowę oczyszczalni w Niechcicach dokładnie się zapoznał. 
 
Radny Bogdan Zięba – poruszył sprawę przeciekającego dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi w związku z zamontowaniem masztu na do przekazu sygnału 
internetowego. 
Radny uwaŜał, Ŝe z tego powodu między innymi zagrzybione jest mieszkanie Państwa 
Salamonów. 
 
Radny Stanisław Bora- Przewodniczący Komisji Rolnictwa… -  nawiązał do wcześniejszych 
wypowiedzi radnych odnośnie wysokiego zadłuŜenia gminy oraz uwagach dotyczących 
wprowadzania nowych inwestycji do budŜetu. 
Natomiast Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska … w składzie 9 osób/ tj. większość Rady 
Gminy/ będąc w terenie na drogach proponuje wprowadzenie dodatkowych zadań, które 
dotyczą większych nakładów finansowych  i dotyczą: 
1/  wykonania nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi tj. 1632 Rajsko DuŜe –     
     Bryszki, 
2/  wygospodarowania środków w budŜecie Gminy na 2010 rok na połoŜenie warstwy  
     ścieralnej na drodze ”Solidarności” w Starej Wsi w celu  zabezpieczenia drogi przed  
     dalszym jej niszczeniem. 
 
Przewodniczący Komisji Stanisław Bora odczytał wnioski komisji i przekazał 
Przewodniczącemu Rady Gminy. 
 
W nawiązaniu do wniosków Komisji Rolnictwa… radny Zdzisław Wójcik uznał, Ŝe Rada 
powinna być konsekwentna w podejmowaniu decyzji odnośnie dodatkowych odcinków dróg 
poza konkursem. 
Nawiązał do miejscowości Bagno, która jest jedną z mniejszych miejscowości  
i zakwalifikowała się w konkursie na budowę 1400 metrowego odcinka drogi. 
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Punkt 16 
Zakończenie obrad 

                                                                   
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował za udział w obradach XXXV sesji 
Rady Gminy w Rozprzy. 
Obrady zakończono o godzinie 14-tej. 
 
Protokółowała:                                                                                       Przewodniczący Rady 
K. Dobrowolska 
                                                                                                                   Tomasz Odrzywół 


