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Protokół 

z odbytej XL sesji Rady Gminy w Rozprzy w dniu 30 września 2010 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 Tomasz Odrzywół. Powitał radnych oraz 
osoby biorące udział w sesji. Stwierdził, że w obradach uczestniczą wszyscy radni. 
Lista obecności w załączeniu protokółu. 
 
Ponadto w obradach udział wzięli: 

1. Ryszard Witek  - Wójt Gminy 
2. Halina Filipek - Zastępca Wójta 
3. Janusz Jędrzejczyk - Skarbnik Gminy 
4. Ewa Góral Zielonka -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 

protokółu z XXXIX sesji Rady Gminy 

 
Wójt Ryszard Witek wnioskował o zmianę porządku obrad. Zaproponował przesunięcie 
punktu 11 porządku obrad w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Piotrkowskiemu i umieszczenie go w punkcie 4 porządku obrad, zmieniając numerację 
następnych punktów porządku. 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na dokonanie wyżej wymienionych zmian, w związku  
z powyższym realizowano porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

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

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

4. Podjecie uchwały w sprawie  pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 

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

rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania w Domu Pomocy 

Społecznej w Łochyńsku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu  lokalu w 

budynku komunalnym w Niechcicach przy ul. Piotrkowskiej 3. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu interdyscyplinarnego w Rozprzy oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/23/08 Rady Gminy w Rozprzy 

z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza na lata 2008-2012. 

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2010 roku. 

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie  obrad. 

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. 

Punkt 3 

Informacja Wójta gminy z działalności między sesjami. 
 

Wójt Ryszard Witek przedstawił bieżące sprawy gminy. 
Mówił między innymi o: 
1/  wykonanych inwestycjach tj.      

-  budowa drogi Rajsko Duże – Bryszki, 
- przebudowa stadionu sportowego w Niechcicach, 
- budowa chodnika  przy ul. Zakładowej w Niechcicach, 
 

2/ realizowanych inwestycjach tj.                    

 - budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, 
 - budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach  - termin realizacji 28 luty 2011 r. 
 - wiercenie studni głębinowej w Lubieniu – w związku z tym, że na głębokości planowanej  
    w pierwszej wersji  nie było wody dlatego wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego   o zgodę na    
    głębsze wywiercenie  co związane jest ze zwiększeniem środków finansowych,    

 -  budowie wiat przystankowych na rowery przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – termin  
    zakończenia  4.10.2010 r. 
 - przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Rozprzy,   
-  budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bazar przy 50%  wsparciu Starostwa  
    Powiatowego, 
 
Ponadto Wójt poinformował o wykonywanych projektach na:     
-  budowę oświetlenia ulicznego we Wronikowie, 
-  budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,    
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-  budowę drogi przez wieś Pieńki, 
-  odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy oraz przebudowę węzła żywieniowego,                   
-  budowę parkingu przy cmentarzu w Rozprzy oraz  chodnika,    
-  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku wielorodzinnego przy ul. 
Częstochowskiej – prowadzone są uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i  
Autostrad oraz trudnościami w tym zakresie. 
 
 
 
Następnie Wójt mówił o: 
- wykonanym projekcie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości przyległych 
do  oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 
-  wystąpieniu do Starostwa Powiatowego  o pozwolenie na budowę kanalizacji w północnej 
części Gminy w części wschodniej do drogi krajowej, 
- zbierane są oferty na zakup boksów dla zawodników rezerwowych na stadion w 

Niechcicach,     
-  wniosku mieszkańców Osiedla w Mierzynie o rozszerzenie prac projektowych na budowę z 
konkursu dróg osiedlowych o 150 m,     
-  braku nowych informacji dotyczących budowy obwodnicy Rozprzy, 
-  prowadzonych rozmowach z Nadleśniczym w sprawie naprawy drogi Lubień – Stobnica 
Piła, 
-  zakupionych nowych słupach ogłoszeniowych, 
- z modernizowanych drogach dojazdowych do pól we Wronikowie dł. 1.500m i drogi 
Cekanów –Milejów  dł. 1200 m przy dofinansowaniu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,   
-  naprawianych drogach gminnych – równanie i uzupełnianie ubytków tłuczniem. 
 
Ponadto Wójt Ryszard Witek poinformował, o: 
-  zajętym przez Gminę Rozprza drugim  miejscu w konkursie „Przyjazna Wieś” za najlepszy 
projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków 
unijnych na budowę Przedszkola w Rozprzy. Nagroda rzeczowa to aparat fotograficzny, który 
zostanie przekazany na potrzeby Przedszkola w Rozprzy,    
-  organizowanym w Gminie Rozprza 20 października 2010 roku „Dnia dla Zdrowia” przy 
wsparciu  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.  W związku 
z powyższym Wójt wnioskował o przyznanie z rezerwy budżetowej 2.500 zł na realizację 
badań w tym dniu, 
-  odbytych koncertach chóru z Mińska w Kościele w Rozprzy i Milejowie. Dzięki wizycie ojca 
Wirgiliusza Pustkowskiego, który towarzyszył chórowi, orkiestra  z Longinówki otrzymała 
możliwość wyjazdu i zaprezentowania swojej twórczości w Rzymie.   
Gmina dofinansowała do wyjazdu 8.000 zł z działu promocja. 
 
Na zakończenie Wójt poinformował, że przygotowane są propozycje podatków na 2011 rok. 
Zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o dokonanie analizy tych podatków  na 
posiedzeniach komisji . 
 
W dyskusji do przedstawionego sprawozdania radny Józef Bielas zapytał o jakich 
trudnościach mówił  Wójt  przy projektowaniu  kanalizacji ul. Częstochowskiej  
w Niechcicach. 
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Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że trudności te dotyczą przejścia pod drogą krajową, 
ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie wyrażą zgody na wejście w pas drogowy. 
 
 

Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 

 

Radny Michał Kardas zwrócił się do Wójta o dokładniejszą informację dotyczącą 
podejmowanej uchwały oraz realizowanej inwestycji. 
Wójt Ryszard Witek odczytał pismo Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie  
zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok w formie dotacji celowej na 
realizację części zadania pn. Rozbudowa  drogi powiatowej Jeżów- Rozprza- Lubień-Bilska 
Wola. Dotacja dotyczyć ma realizacji części inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1520 Jeżów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola” w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na  odcinku od granicy Gmin Rozprza –Sulejów do miejscowości Lubień 
 o łącznej długości 2741 m. 
Na obszarze leśnym ma to być droga asfaltowa z rowami, natomiast w miejscowości Lubień  
z odwodnieniem i chodnikami. 
Starostwo Powiatowe zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy tego odcinka 
drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych od Bilskiej Woli  do 
środka  Lubienia. Zasadnym jest więc podjęcie niniejszej uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały  
 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  

  
Uchwałę Nr XL/51/10 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 5 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok 

 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół odczytał pozytywną opinię Komisji 
Finansowej Rady Gminy w Rozprzy. Uchwała Komisji w załączeniu protokółu. 
 
Radny Michał Kardas zwrócił uwagę na zwiększenie w budżecie gminy środków o 10.000 zł 
na zadanie pn. „Budowa sali zebrań”  w Bagnie.  
Komisja Rewizyjna zapoznała się z budową sali na miejscu i członkowie komisji uznali, że 
pomoc jest wskazana. Natomiast radny Zdzisław Wójcik mieszkaniec miejscowości Bagno 
miał dokładnie sprecyzować na co jeszcze potrzebne są środki w celu zamknięcia inwestycji. 
 
Radny Zdzisław Wójcik odpowiedział, że złożył pismo do Wójta Gminy, natomiast Komisję 
Rewizyjną informował co jest jeszcze do zrobienia. Na dzień dzisiejszy trudno mu ocenić ile  
będzie co kosztowało.    
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Radny Janusz Misztela zwrócił uwagę, że na każdej sesji mówi się o zadłużeniu gminy,  
a kolejna uchwała jest w materiałach na sesję w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
Radny twierdził, że należy zastanowić się nad przekształceniem budżetu, jego planowaniem  
 i realizacją, aby nie brać kredytów.  
 
Radny Michał Kardas  pytał czego dotyczą środki zaplanowane w budżecie na przebudowę 
Rynku Piastowskiego w Rozprzy . 
Na dokończenie projektu w takiej wersji na jaką wyraża zgodę Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych odpowiedział Wójt Gminy Ryszard Witek. 
 
Radny Bogdan Zięba zwrócił uwagę na zmniejszenie środków o 50.000 zł związanych ze 
sprzedażą mienia komunalnego. 
Wójt Gminy Ryszard Witek odpowiedział, że wiąże się to z brakiem chętnych osób na wykup 
mienia komunalnego stąd brak wpływów. 
 
Radny Jerzy Orzechowski pytał dlaczego została wycofana z dz.900 par. 90095 dotacja na 
budowę sali zebrań  w Truszczanku. 
Obecnie analizowany jest wniosek przez Urząd Marszałkowski. Środki unijne należy ująć  
w budżecie w momencie kiedy one wpłyną na rachunek Urzędu Gminy i dlatego na dzień 
dzisiejszy muszą być wycofane odpowiedział radnemu Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk.  
Ponadto Skarbnik dodał, że Urząd Marszałkowski na rozpatrzenie wniosku ma 4 miesiące, 
a na zwrot środków nawet 2 lata. 
 
Radny Krzysztof Pawelec – zwrócił uwagę na zwiększony plan wydatków w dziale 801.  
Radny był zainteresowany czego dotyczą te zmiany. 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, że do budżetu wpłynęły środki dotyczące 
odszkodowań zgłaszanych przez Szkołę Podstawową w Rozprzy, które zgłaszane były do 
firmy ubezpieczeniowej  z powodu zalanych pomieszczeń spowodowanych intensywnymi 
opadami deszczu. 
Pieniądze wpłynęły po stronie dochodowej, a następnie przekazane zostaną szkole. 
 
Następnie Skarbnik Gminy zaproponował uaktualnienie załącznika nr 2 i naniesienie zmian  
w planie wydatków budżetowych, które wyniknęły po przesłaniu materiałów radnym  
a dotyczyły organizowanego w dniu 20 października br. „Dnia dla zdrowia”. W związku  
z powyższym w projekcie zmian w budżecie proponuje się wydzielić po stronie wydatków 
środki w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla mieszkańców. 
Powyższe środki pochodziłyby z rezerwy ogólnej.  
Jednocześnie  Skarbnik zaproponował zmianę dotyczącą zapisu upoważnienia dotyczącego 
wysokości kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 
budżetowego. Do chwili obecnej upoważnienie obejmowało kwotę 300.000 zł, proponuje się 
zwiększenie do 700.000 zł. Jest to wynikiem regulowania większości zobowiązań  z tytułu 
realizowanych inwestycji w końcówce roku. 
Ponadto zobowiązania te muszą być płacone zgodnie z przyjętymi harmonogramami i bez 
opóźnień, aby nie narazić się na utratę środków pochodzących z zewnątrz w tym środków 
unijnych. 
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Radny Michał Kardas pytał na co została wykorzystana rezerwa budżetowa. 
 
Skarbnik Gminy  odpowiedział, że rezerwa budżetowa rozdysponowana została w części  
Zarządzeniem Wójta w okresie międzysesyjnym. 
Dotyczyły one zwiększenia planu wydatków w administracji w dz.750 rozdz.75023 
i przeznaczone były na zakup oprogramowania związanego z planowaniem i realizacją 
budżetu (Plan B-Wieloletnia Prognoza Finansowa, Zaangażowanie środków jst.) oraz 
zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe w związku z chorobą sprzątaczki. 
 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących  przyjęto 

 
Uchwałę nr XL/52/10 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2010 rok 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 

 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

 
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXXIX/46/10 Rady Gminy  przyjętej na sesji  
25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały budżetowej. 
W uzasadnieniu stwierdzono, iż zawarte w uchwale postanowienia określone w par. 1  ust. 1, 
3, 4, 5 i 6 regulujące obowiązki pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych stanowi 
naruszenie kompetencji organu wykonawczego – Wójta. W związku z powyższym zasadnym 
staje się przedłużenie nowego projektu w wyżej wymienionej sprawie. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła  

Uchwałę nr XL/53/10 

w sprawie  trybu prac  nad projektem uchwały budżetowej 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie spłat 

kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 

 

Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, że w budżecie Gminy  na 2010 rok 
zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych  w latach poprzednich, które  planuje 
się pokryć kredytem lub wolnymi środkami z lat ubiegłych. Do tej pory spłata kredytów była 
regulowana z dochodów bieżących. W przypadku uzyskania ponadplanowych dochodów 
kredyt nie będzie zaciągany. 
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Radny Michał Kardas proponował poczekać z zaciągnięciem kredytu do momentu uzyskania 
ponadplanowych dochodów. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
 

Przy jednym przeciwnym i dwóch wstrzymujących  przyjęto 

 

 
Uchwałę nr XL/54/10 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania  

w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku 

  
Wójt Ryszard Witek poinformował, że utworzenie odrębnego obwodu jest wymogiem 
ustawowym Ordynacji wyborczej, w związku z powyższym projekt uchwały w sprawie 
podjęcia uchwały o utworzeniu obwodu głosowania nr 9. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Zdzisław Wójcik jako mieszkaniec okręgu w którym znajduje się Dom Pomocy 
Społecznej uznał, że osoby zamieszkujące w tym ośrodku samodzielnie nie głosują, ponieważ 
mieszkankom pomagają  opiekunki, a w wyborach samorządowych ma to ogromne 
znaczenie. 
Proponował odrzucenie uchwały.  
 
Radna Teresa Mazerant proponowała dowóz mieszkanek DPS, które chcą wziąć udział w 
głosowaniu do Obwodowej Komisji Wyborczej w Straszowie. 
 
Radny Stanisław Bora był również za tym, aby osoby te dowieźć i nie tworzyć dodatkowego 
obwodu ze względu na koszty.  
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  
za przyjęciem było 2 radnych  

przeciw 11 radnych  

wstrzymało się 2 radnych 

 

Uchwała nie została przyjęta przez Radę Gminy.  

 

 

Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
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najmu lokalu w budynku komunalnym w Niechcicach 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał pismo Państwa Szwejkowskich w sprawie 
przedłużenia umowy dzierżawy  na 10 lat w budynku komunalnym w Niechcicach 
świadczących w tym lokalu usługi stomatologiczne. 
 
Radny Michał Kardas był przeciwny zwierania umowy na 10 lat, ponieważ jest to 
dyskryminacja innych pomiotów gospodarczych tj. osoby prowadzące sklepy, które 
wynajmują również pomieszczenia komunalne mają okres umowy krótszy. 
 
Radny Józef Bielas był za przyjęciem uchwały, ponieważ opinia mieszkańców Niechcic jest 
bardzo dobra o tych lekarzach i należy robić wszystko, aby jak najdłużej ich zatrzymać na 
terenie gminy. 
 
Radny Zdzisław Wójcik uważał, że dzierżawa 10 letnia nie jest przesadą. Jest to raczej forma 
stabilności dla tych osób.  Natomiast poparł radnego Kardasa, że należy traktować wszystkich 
mieszkańców jednakowo i takie same zasady stosować przy przedłużaniu umów najmu lokali 
na działalność handlową.  
Radny proponował po okresie trzy letnim przedłużać umowę na następne 5 lat bez 
ogłaszania przetargu. 
 
Wójt Ryszard Witek dodał, że przejmując budynki (ośrodki zdrowia) od Starostwa 
Powiatowego było zastrzeżenie, że w budynkach tych musi być prowadzona działalność 
zdrowotna. Następnie zacytował art. 7 ustawy samorządowej mówiący o zadaniach gminy, 
do których należy zaspakajanie potrzeb mieszkańców m.in. ochrona zdrowia. 
 
Radny Krzysztof Pawelec i radny Jerzy Orzechowski byli za 5 letnią umową dzierżawy. 
 
Radna Teresa Mazerant uznała, że należy przychylić się do prośby zainteresowanych, którzy 
są  młodzi i chcą pracować. Przypomniała, że przez dłuższy czas lokal był nie wykorzystany ze 
względu na brak chętnego lekarza do pracy.  
 
W związku z tym, że  zdania radnych były podzielone Wójt Ryszard Witek wnioskodawca 
uchwały zaproponował zawarcie umowy na okres 8 lat. 
 
Radny Janusz Misztela  zawnioskował o zamknięcie dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady  Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały z naniesioną poprawką 
przez Wójta. 
 
Przy 6 głosach przeciwnych  przyjęto  

 
Uchwałę nr XL/55/10 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy najmu lokalu  

w budynku komunalnym w Niechcicach, przy ul. Piotrkowskiej 3 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 



9 
 

 
 
 
 
 
 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu interdyscyplinarnego w Rozprzy o szczegółowych warunków  jego funkcjonowania 

 

Projekt uchwały był analizowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia…. , która projekt 
zaopiniowała pozytywnie. 
Uchwała Komisji w załączeniu protokółu.  
W związku z tym, że nie było pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady odczytał projekt 
uchwały. 
 
Rada jednogłośnie  przyjęła  

 
Uchwałę nr XL/56/10 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

interdyscyplinarnego  w Rozprzy oraz szczegółowych  warunków jego funkcjonowania 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XVII/23/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 

30 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w gminie Rozprza na lata 2008-2012. 

 
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wprowadza 
wiele nowych rozwiązań, a w szczególności na nowo definiuje zadania własne gminy w tym 
zakresie oraz precyzuje zasadność powołania i działalności interdyscyplinarnego zespołu do 
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przygotowane zostały zmiany do programu. 
 
Projekt uchwały analizowany był przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych Rady Gminy w Rozprzy, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uchwała Komisji w załączeniu protokółu. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
 Rada jednogłośnie przyjęła  

 
Uchwałę nr XL/57/10 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/23/08  Rady Gminy w rozprzy z dnia 30 kwietnia 2008 

roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
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Punkt 12 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2010 roku. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół zwrócił się do radnych czy są pytania do Skarbnika 
Gminy dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący podziękował Skarbnikowi za 
przygotowanie dokładnej analizy budżetu za I półrocze 2010 roku. 
         
 

Punkt 13 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 
Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły w ostatnim czasie do Rady Gminy: 
1/ pismo mieszkańców Osiedla w Mierzynie w sprawie wydłużenia 150 m odcinka drogi przy 

wykonywaniu projektu. 

 
2) wniosek radnego Zdzisława Wójcika  o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy działki  

z przeznaczeniem na drogę . 

Wniosek analizowany był przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy. Komisja po zapoznaniu się  
z wnioskiem  negatywnie ustosunkowała się do prośby wnioskodawcy. 
 
3/ pismo mieszkańców Longinówki w sprawie założenia w budżecie gminy na 2011 rok 

środków finansowych na wykup działki na budowę drogę. 

 

4/ prośba Pani Mileny Szewczyk zam. Straszów o przydział mieszkania socjalnego, który 

został poparty kilkoma podpisami radnych i sołtysów. 

Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał z pismem, które zostało przekazane z Urzędu do Pani 

Poseł  Elżbiety Radziszewskiej w sprawie Pani Mileny Szewczyk. 

W piśmie wykazano jakiej pomocy udzielono Pani Szewczyk od 2006 roku przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej  w Rozprzy. 
 
Radny Michał Kardas uznał, że zasiłki z jakich  korzystała Pani Szewczyk należą się wszystkim 
chorym dzieciom. 
Budynek w którym mieszka Pani Milena Szewczyk jest budynkiem komunalnym i należałoby 
o niego zadbać. Radny uważał, że wniosek Pani Mileny powinien być rozpatrzony inaczej, 
ponieważ nie wszystkie rodziny jednakowo sobie radzą. 
 
Radny Jerzy Orzechowski powiedział, że z pisma skierowanego do pani Poseł wynika, iż 
rodzina ta miała propozycje wykupu budynku na bardzo dogodnych warunkach już 
dwukrotnie, z której nie skorzystała. Obecnie planowane jest wykonanie przyłącza 
wodociągowego - następny gest od gminy.  Brak natomiast zaangażowania rodziny, która 
powinna sama od siebie też coś dać. 
 
Radny Krzysztof Pawelec uważał, że rodzina wymaga raczej opieki psychologicznej, ponieważ 
jest to rodzina patologiczna. Pani Milena Szewczyk wychowana została w rodzinie przemocy 
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i alkoholizmu. Rodzina ta znana jest bardzo dobrze policji i posiada niebieską kartę. 
 
Radny Janusz Misztela zaproponował jeszcze raz podjąć działania związane z pomocą dla tej 
rodziny. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady skierował  pismo do ponownej analizy 
Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia Sportu i Spraw Socjalnych. 
 
Radny Stanisław  Bora w nawiązaniu do pisma mieszkańców Longinówki odnośnie wykupu 
gruntów na drogę wyjaśnił, że jest to wniosek do budżetu na 2011 rok.    
Mieszkańcy wnioskują o taką drogę w związku z tym, że przy przebudowie drogi krajowej 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  nie przewiduje budowy dróg serwisowych. 
 
Przewodniczący Rady skierował pismo do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w celu wydania opinii. 
 
Radny Stanisław Bora wnioskował o naprawę drogi na nowo powstającym osiedlu  
w Milejowie (ul. Północna). Droga ta będzie drogą objazdową w dniu 1 listopada (Wszystkich 
Świętych).   
Ponadto radny skrytykował wykonany podział działek na tym osiedlu oraz wyznaczoną 
szerokość drogi, która nie spełnia wymogów i na dodatek w drodze umiejscawiane są 
skrzynki elektryczne. 
Ponadto radny wnioskował o poinformowanie rolników wykonujących prace polowe, aby nie 
wyjeżdżali i nie niszczyli  dróg. 
Komisja Rolnictwa … będąc w ternie zwrócił uwagę na takie sytuacje, ponieważ naprawione 
drogi są niszczone. 
   
Radna Teresa Mazerant poparła przedmówcę, że wydzielona droga jest za wąska.  
Uznała, że należy podjąć działania zmierzające do usunięcia skrzynek z pasa drogowego za 
ogrodzenia lub w ogrodzenia posesji. 
Drogę tę należy naprawić ze względu na zły jej stan. Ponadto radna przypomniała, że część 
tej drogi jest w komitecie budowy dróg  i po zrobieniu kanalizacji należy ją wykonać, o czym 
należy powiadomić zainteresowanych. 
 
Radny Jerzy Orzechowski wnioskował, aby w przyszłości przy podziale gruntów zwracać 
uwagę na szerokość wydzielonej drogi. Jeżeli nie ma odpowiedniej szerokości radny 
sugerował, aby nie wydawać pozwolenia. 
 
Radny Krzysztof Pawelec – pytał, czy wysłane zostało pismo do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Piotrkowie Tryb. w sprawie naprawy drogi przy ul. Kościuszki w Rozprzy i odwodnienie 
posesji Pana Furczyńskiego.   
 
 Radny Michał Kardas wnioskował, aby przyspieszyć prace związane  z budową chodnika do 
miejscowości Bazar i zakończyć roboty przed 1 listopada.  
Ponadto radny zwrócił uwagę, że przy łataniu dziur w Rynku Piastowskim w Rozprzy dużo 
niszczy się pozostającego grysu, którego nadmiar powinien być usunięty przez pracownika 
sprzątającego. 
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Radny Zdzisław Wójcik – wnioskował o wymianę szyby na przystanku autobusowym na 
Parceli w Łochyńsku. 
 
Wójt Ryszard Witek przyjął do realizacji zgłoszone wnioski, a następnie na bieżąco udzielał 
odpowiedzi na pytania radnych.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół poprosił o zabranie głosu Pana Mariana 
Woźniaka mieszkańca Łochyńska, który przybył na sesję, jak stwierdził  po raz trzeci 
w tej samej sprawie, a dotyczącej zmiany nazwy ul. Świerczewskiego w Rozprzy. 
Przewodniczący Rady poinformował gościa, że Rada Gminy nie może podjąć uchwały, jeżeli 
wcześniej nie zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami ulicy Świerczewskiego.  
Konsultacje takie były prowadzone i mieszkańcy nie chcą zamian ze względu na koszty 
zawiązane z wymianą wszystkich dokumentów. 
 
Pan Woźniak poprosił o ponowne rozpatrzenie sprawy, poprzez zapytanie skierowane do 
mieszkańców odnośnie zmiany nazwy ulicy. 

 

Punkt 14 

Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował za udział w sesji. 
Obrady zakończono o godz. 14-tej. 
 
 
Protokółowała:                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

K. Dobrowolska 

                                                                                                                         /-/  Tomasz Odrzywół 

 


