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                                                           Protokół 

z posiedzenia  XXXI sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 25 listopada 

2009 roku. 

 

Obrady rozpoczęto  o godzinie 10-tej w sali nr 13 Urzędu Gminy. 

 
 
                                                           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 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 – 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 XXX sesji Rady Gminy  w Rozprzy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół skierował zapytanie do radnych o propozycje 
zmiany porządku obrad. 
 
W związku z brakiem uwag i propozycji porządek obrad był realizowany w następującym  
brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

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

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 

2009-2013. 
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5. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  rachunku dochodów własnych w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Rozprza. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku 

od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  stawek podatku od środków 

transportowych. 

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

miejscowości Romanówka, działka nr 179. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia 

komunalnego w obrębie Stara Wieś, działka nr 151.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie Ignaców. 

13. 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. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „ Programu współpracy Gminy 

Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  lokalu komunalnego w 

Rozprzy, przy ul. Rynek Piastowski 10a. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/05 Rady Gminy w Rozprzy z 

dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru czasu pracy nauczycieli , którym powierzono  stanowisko kierownicze  w 

szkołach i przedszkolach , oraz nauczycieli nie wymienionych  w ust. 3 art.42 Karty 

Nauczyciela, a także dla nauczycieli realizujących  obowiązki określone  dla 

stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązującym wymiarze godzin. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXX/54/09 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 

28 września 2009 roku w   sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania 

publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych  znajdujących  się 

na terenie Gminy Rozprza. 
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19. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych  w Gminie Rozprza w roku 

szkolnym 2008/2009. 

20. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie  obrad.   

     Protokół z XXX sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie po naniesieniu uwag dotyczących:   

• drogi Nowa Wieś – Budy – dopisano, że droga jest drogą dojazdową dzieci do Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi/ uwaga radnego Bogdana Zięby/, 

• drogi Lubień – Brzezie Piła – dopisano, że droga służy mieszkańcom jako jedyne 

połączenie mieszkańców  Lubienia z miejscowością Brzezie Piła, a następnie Stobnica 

Piła i odwrotnie /uwaga radnego Jerzego Orzechowskiego/. 

 

Punkt 3 

Informacja Wójta  z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał . 

 

Wójt  Ryszard Witek przedstawił bieżące sprawy gminy. 
 
Mówił między innymi o: 

- zakończonych inwestycjach tj. zagospodarowaniu terenu wokół gimnazjum w Rozprzy i 
urządzeniu placu zabaw przy przedszkolu w Rozprzy, 
- trwających pracach na budowie sali gimnastycznej w Milejowie, obecnie położono 
konstrukcję  dachu, w bieżącym roku planuje się zamknąć stan surowy sali, 
-   prowadzonym remoncie korytarzy w budynku Urzędu Gminy, 
-   uzupełnieniu tłuczniem ubytków na drogach gminnych, 
-   pracach równiarki na drogach gminnych, 
-   instalowaniu siatek przeciwśnieżnych przy drogach gminnych, 
-   odnawianiu rowów przydrożnych w Longinówce i Janówce,  
-   funkcjonowaniu świetlicy w Niechcicach, 
-  zakupionym ciągniku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy przy częściowym 
dofinansowaniu Urzędu Gminy, 
- otrzymanym wsparciu finansowym w wysokości 2.500.000 zł na budowę oczyszczalni 
ścieków w Niechcicach. 
 

Ponadto Wójt poinformował o: 

- niezakwalifikowaniu wniosku w ramach Regionalnego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych  na budowę  drogi Rajsko Duże  i Bryszki, 
-  nie dotrzymaniu terminu umowy przez wykonawcę budowy drogi w Łochyńsku, rozważana 
jest możliwość rozwiązania umowy,  
-  prowadzonych rozmowach  z Dyrekcją Polskich Linii Kolejowych  wspólnie z Wójtem Gminy 
Wola Krzysztoporska o utrzymaniu przejazdu przez tory kolejowe biegnące do Bełchatowa w 
celu skrócenia odcinka drogi pomiędzy Longinówką i Gliną, 
-   utrzymaniu  przejazdu w Ignacowie z obsługą dróżnika, 
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- prowadzonych rozmowach w Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie pozyskania 
środków  na kanalizację w północnej części gminy, 
-  złożonych pismach do radnych w sprawie zaprzestania działalności Krynicy Vitamin w 
Niechcicach, w pismach zarzucają brak współpracy  ze strony Wójta Gminy( brak 
przychylności do umorzeń podatkowych),    
-   awarii sieci kanalizacyjnej  w Niechcicach przy ul. Lipowej, w wyniku czego powstała dziura 
w chodniku stanowiąca zagrożenie dla pieszych. Dzierżawcą sieci jest Firma „KRYNICA 
VITAMIN”, która ma obowiązek usunięcia awarii. W związku z powyższym prowadzone są 
rozmowy z właścicielem Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Łodzi i wyżej 
wymienionym dzierżawcą. 
 
Następnie Wójt poinformował, że radni Rady Gminy mogą przystąpić do prac nad budżetem 
Gminy na 2010 rok na komisjach Rady. 
 
Pytań do złożonej informacji przez Wójta Gminy nie było.  
 
 

Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego na lata 2009- 2013. 

 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że proponowane zmiany Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego związane są przede wszystkim z otrzymanymi środkami na „Budowę sali 
zebrań w Truszczanku” jak również odzwierciedleniem zmian proponowanych w załączniku 
inwestycyjnym. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały . 
 

Przy 3-ch głosach przeciwnych przyjęto 

 

Uchwałę XXXII/55/09 

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 5 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok 

 
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół odczytał pozytywną opinię Komisji 
Finansowej Rady Gminy w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 
 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk uzasadnił zaproponowane zmiany, które w dochodach 
dotyczą: 

• wprowadzenia ponadplanowych  dochodów na podstawie sprawozdań z Urzędów 
skarbowych, 
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• zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym 
wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli, w trybie art.20 Karty Nauczyciela, 

• zmniejszenia dotacji na budowę sali  gimnastycznej  w Milejowie. 
 
Jeżeli chodzi o wydatki Skarbnik Gminy poinformował, że oszczędności dotyczą tylko 
weryfikacji planów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w dz. 801 administracja i w dz. 
854 oświata, a także w dz. 600 drogi gminne  tj.  
-  przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Sportowej w Rozprzy - oszczędności 20.000 zł, 
-  modernizacja  dróg dojazdowych do pól – oszczędności 80.000 zł. 
Natomiast pozostałe działy to przesunięcia terminów wykonania zadań lub przesunięcie 
płatności. 
Radny Michał Kardas wnioskował, aby zmiany w planie wydatków budżetowych Skarbnik 
Gminy omówił kolejno działami. 
W trakcie omawiania radni zadawali pytania, na które udzielane były na bieżąco odpowiedzi. 
                                                                                                  

Radny Michał Kardas zwrócił uwagę na rozbieżności w dokumentach dotyczących inwestycji 
„ Przebudowa Rynku Piastowskiego i przyległych ulic” tj. 

• w zmianach budżetu i budżecie w załączniku inwestycyjnym - zapisano w wydatkach 
na 2009  kwotę 197.000zł, natomiast w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – 7.000 zł. 

 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że zaistniała pomyłka pisarska, za którą 
przeprosił. Wyjaśnił, że w załączniku inwestycyjnym winna być kwota 7.000 zł,  taka sama jak 
w planie wydatków budżetowych w dz.900. 
 
W nawiązaniu do tej samej inwestycji radny Janusz Misztela pytał co jest przedmiotem 
umowy odnośnie inwestycji „Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy” oraz na co 
zostały wydatkowane uwzględnione w budżecie kwoty tj. 

• w roku 2008  -  51.857,60  zł 

• w roku 2009  -    7.000,00  zł 
Powyższe dane poprosił na piśmie. 
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że pracownik merytoryczny od inwestycji przygotuje 
materiały i przekaże radnemu. 
 
Radny Krzysztof Pawelec zwrócił uwagę na zapisana wartość zadania - 190.000 zł w poz. 33 
załącznika inwestycyjnego – „Budowa sali zebrań w Bagnie”. 
 
Wójt Ryszard Witek odpowiedział, że jest to wartość według  kosztorysu, natomiast 
wydatkowane kwoty są inne. Inwestycja realizowana jest z udziałem miejscowej 
społeczności.   
Radny Zdzisław Wójcik  mieszkaniec wsi Bagno dodał, że  za środki otrzymane od gminy 
zakupiono materiały, natomiast prace wykonane zostały przez mieszkańców wsi.  
 
Radny Janusz Misztela zapytał co ze środkami, które są efektem zaplanowanych zmian w 
planie wydatków budżetowych.  
 
Zostanie zmniejszony deficyt budżetowy odpowiedział Skarbnik Gminy. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Przy 2-ch głosach wstrzymujących przyjęto 

 
                                                    Uchwałę Nr XXXI/56/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie rachunku dochodów 

własnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rozprza. 

 
Projekt uchwały ustala źródła dochodów oraz ich przeznaczenie, a także  wskazuje jednostki, 
które utworzą rachunek dochodów własnych. 
Środki pozyskiwane przez placówki szkolne uzupełniają budżety tychże jednostek w zakresie 
wydatków rzeczowych. Dlatego należy dać placówkom możliwość, aby dochody własne , 
które pozyskają pozostały w ich dyspozycji. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.      
 
Rada jednogłośnie przyjęła   

Uchwałę Nr XXXI/57/09 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości 

 
W związku z propozycjami stawek podatków na 2010 rok w dniu 16 listopada br. odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy, na którym to wypracowano stawki podatku. 
Na podstawie wypracowanych stawek podatku został opracowany projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

Uchwałę Nr XXXI/58/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 

Punkt 8 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości 
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Zwolnienia z podatku od nieruchomości były również przedmiotem wspólnego posiedzenia 
wszystkich Komisji Rady Gminy w Rozprzy. 
Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia niż są w ustawie poinformował radnych na 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kierownik Referatu ds. Podatków Szymon Kozłowski. 
Zaproponowane Radzie Gminy zwolnienia dotyczą nieruchomości gruntów, budynków i 
budowli  stanowiących własność gminy.  
Brak zwolnienia prowadziłoby do sytuacji, w której dochody budżetu gminy byłyby 
równocześnie jej wydatkami.  Wzorem lat ubiegłych proponuje się objąć zwolnieniem z 
podatku grunty i budynki wykorzystane  na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności  
kulturalnej,  bezpieczeństwa  publicznego, finansowanych lub dofinansowywanych z budżetu 
gminy. 
Ponadto pismo w sprawie zwolnienia z podatku złożyła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Łochyńsku. Dom Pomocy Społecznej sprawuje całodobową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi. Rada Gminy mając na uwadze trudną sytuację  bytową osób 
niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki, proponuje  wprowadzić zwolnienia z 
podatku budynków  tych osób. 
W projekcie uchwały uwzględnione  zostały wyżej wymienione propozycje zwolnień. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  

Uchwałę Nr XXXI/59/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 9 

Podatek od środków transportowych 

 
Rada jednogłośnie przyjęła stawki podatku od środków transportowych przyjmując 
 przy 1 głosie wstrzymującym  

Uchwałę Nr XXXI/60/09 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 

Punkt 10 

Zbycie mienia  komunalnego w miejscowości Romanówka 

 
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie przez Gminę Rozprza nieruchomości położonej  
 w obrębie geodezyjnym  Romanówka  oznaczonej  numerem ewidencyjnym 179 o pow. 
1.4040 ha. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu. 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto  

 

Uchwałę Nr XXXI/61/09 

 

Uchwała w załączeniu. 
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Punkt  11 

Wydzierżawienie mienia w obrębie Stara Wieś 

 

Kierownik Referatu Małgorzata Wrzeszcz poinformowała, że obecny dzierżawca  wystąpił z 
propozycją przedłużenia  umowy  na działkę nr 151 położoną w Starej Wsi. 
Wójt może zawrzeć kolejną  umowę dzierżawy za zgodą Rady Gminy.  
Zgodnie ze Studium  Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego działka 
na głębokości 100 m stanowi teren  zabudowy mieszkaniowej z usługami. Pozostała część 
stanowi teren rolniczy. Działka nie graniczy z działkami gminnymi, jej szerokość to około 
40mb. 
 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wydzierżawienie mienia komunalnego przyjmując  

 

Uchwałę Nr XXXI/62/09 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

 

Punkt 12 

Zamiana nieruchomości w obrębie Ignaców 

 

Kierownik Referatu  Małgorzata Wrzeszcz przybliżyła radnym sprawę proponowanej zamiany  
działek w obrębie Ignaców. Działka  oznaczona numerem 345/3 o pow. 0,3381 ha  
wykorzystywana jest obecnie przez lokalną społeczność pod drogę dojazdową, łączącą  drogi 
oznaczone  numerami 249/3 i 245. Natomiast działka oznaczona numerem 249/2 o pow. 
0,1802 ha użytkowana jest przez Progas  Eurogaz Sp. z o.o. Mapka wyżej wymienionych 
działek w załączeniu protokółu. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność zamiany działki nr 249/2 stanowiącej własność 
Gminy Rozprza, na działkę nr 345/3 stanowiącą własność Progas Eurogaz Sp.z o. o, w celu 
uregulowania przebiegu drogi komunalnej. 
 
Rada Gminy  wyraziła zgodę na zamianę powyższych działek. 
Przyjęto w powyższej sprawie jednogłośnie  

 
Uchwałę Nr XXXI/63/09 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 13 

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. 

 
Ustalenie górnych stawek opłat za usługi zakresie pozbywania  się zebranych w obrębie 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych wynika z ustawy  
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . 
 

Przy 1 głosie wstrzymującym Rada podjęła  

 
                                                                Uchwałę Nr XXXI/65/09 

 
Uchwała w załączeniu. 
 
Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZGK Jan Życiński poinformował, że śmieci na wysypisko 
przywiezione własnym transportem odbierane będą od tych mieszkańców, którzy mają 
podpisaną umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rozprzy. 
Ponadto dodał, że zakupione zostaną worki  z logo ZGK, które można będzie nabywać w 
Zakładzie. W cenę worka wliczony zostanie  wywóz śmieci. 
 

Punkt 14 

Uchwalenie rocznego „ Programu współpracy Gminy Rozprza 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku  publicznego na rok 2010”. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na 
uwadze rozwój  społeczeństwa i lepszą realizację zadań samorządu terytorialnego, Rada 
Gminy przyjmuje co roku „Program współpracy …”, deklarując wolę współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, których cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego.  
W trakcie omawiania  projektu Programu radni zadawali pytania, na  które udzielała 
odpowiedzi  pracownica Urzędu Gminy Monika Jażdż. 
Rada Gminy jednogłośnie  /przy 13 obecnych, nieobecni Misztela J. i Wójcik Z/ przyjęła  

 

Uchwałę Nr XXXI/65/09 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 15 

Wyrażenie zgody na wynajem lokalu komunalnego Rozprzy, 

przy ul. Rynek Piastowski 10a 

                                                     
Kierownik Referatu Małgorzata Wrzeszcz poinformowała, że  Spółka z o.o Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM-Łódź” wynajmuje lokal przy ul. Rynek Piastowski 
10 a, na parterze w budynku komunalnym  na podstawie umowy najmu. 
Umowa z dnia 22 grudnia 2008 roku  zawarta jest na okres 3 lat do 21 grudnia  2011 roku. 
Najemca wykorzystuje lokal na prowadzenie  działalności gospodarczej ( apteki ). 
W związku z planowaną modernizacją lokalu, spółka  zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie 
zgody  na przedłużenie umowy na kolejne 3 lata po upływie terminu na jaki została  zawarta 
pierwsza umowa tj. od roku 2011 do 2014. 
 
Po wysłuchaniu wyjaśnień  pracownika oraz przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy, 
 przy 2-ch głosach przeciwnych przyjęła / obecnych 13 radnych/ 
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Uchwałę Nr XXXI/66/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
 
 
 

Punkt 16 

Ustalenie obowiązkowego  tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczycieli, 

którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach. 

 

 Zastępca Wójta Halina Filipek poinformowała że w związku z tym, że w roku szkolnym 
2009/2010 zwiększona została liczba oddziałów. W przedszkolu w Rozprzy jest 5 oddziałów, 
natomiast w Niechcicach 4 oddziały. 
Według przyjętej uchwały w 2005 roku brak jest możliwości ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dydaktycznych dla dyrektorów  sieci przedszkoli w 
Gminie Rozprza, w związku z tym niezbędne jest dokonanie zmiany uchwały w  sprawie 

ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczycieli… 

 
Rada jednogłośnie przyjęła   

Uchwałę Nr XXXI/67/09 

w sprawie zmiany uchwały  Nr II/13/05 Rady Gminy  w Rozprzy z dnia  30 marca 2005 roku 

w  sprawie ustalenia  obowiązkowego tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczycieli, 

którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz nauczycieli 

nie  wymienionych  w ust. 3 art.42 Karty Nauczyciela, a tak ze dla nauczycieli realizujących  

obowiązki określone  dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin. 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 17 

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych 

 
W związku z otrzymanych od Wojewody Łódzkiego zawiadomieniem o wszczęciu z urzędu 
postępowania w celu kontroli legalności uchwały Nr XXX/54/09 przyjętej 28 września 2009 
roku w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych uznano, że  

  brak jest zaliczenia  drogi z Lubienia do granicy gmin: Rozprza i Ręczno do drogi 

wewnętrznej oraz brak jest zapisu, że uchwała winna obowiązywać po upływie 14 dni od 

ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od dnia 1 stycznia 

2010 roku. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany uchwały. 
 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  

Uchwałę Nr XXXI/68/09 

 
Uchwała w załączeniu protokółu.    



11 
 

 

 
Punkt 18 

Przyjęcie od Powiatu Piotrkowskiego zadania  publicznego z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rozprza 

                                                
W związku z otrzymaną propozycją od Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie 
podjęcia współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy 
Rozprza, Rada Gminy wyraziła zgodę  na przejęcie realizacji od Powiatu Piotrkowskiego  
zadania publicznego z zakresu zimowego  utrzymania dróg, na okres 2009/2010. 
Upoważniono Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Piotrkowskim , w którym 
określone zostaną zasady realizacji zadania oraz sposób rozliczania i przekazywania przez 
powiat środków  finansowych koniecznych do wykonania zadania. 
 
Przyjęto jednogłośnie /przy 12 obecnych / 
                                                       

Uchwałę Nr XXXI/ 69/09 

w sprawie przyjęcia  od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych znajdujących  się na terenie gminy Rozprza. 

 
Uchwała w załączeniu protokółu 
 

Punkt 19 

Informacja o stanie  zadań oświatowych  w Gminie Rozprza 

w roku szkolnym 2008/2009 

 
W związku ze zmianą ustawy o systemie  oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny,  
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów szkolnych tych typów, których prowadzenie 
należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poinformowała radnych 
Zastępca Wójta Halina Filipek.  
Radni w powyższej sprawie otrzymali informacje w celu zapoznania się. 
Informacja w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 20 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 
Radny Józef Bielas proponował zastanowić się nad przejęciem sieci kanalizacyjnej w 
Niechcicach od Spółki „KRYNICA VITAMIN”. 
 
Ponadto uznał, że: 
-  niezbędne jest jeszcze doposażenie świetlicy w Niechcicach, 
-  remont mogiły  żołnierzy Wojska Polskiego  poległych we wrześniu 1939 roku na  
   cmentarzu w Niechcicach. 
 
Wójt Ryszard Witek ustosunkował się do wniosków radnego Józefa Bielasa. 
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Ponadto poinformował, że: 

• po wybudowaniu oczyszczalni  ścieków  w Niechcicach  niezbędne będzie przejęcie 
całej sieci kanalizacyjnej. Należy zastanowić również nad wybudowaniem  
dodatkowej sieci kanalizacji na „osiedlu za murem”. Być może należy wstrzymać się z 
budową dróg na osiedlu, a wybudować w pierwszej kolejności kanalizację. 

• świetlica w Niechcicach będzie stopniowo doposażenia w niezbędny sprzęt, 

• złożony został wniosek do Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Dziedzictwa 
Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w sprawie dofinansowania do remontu 
zbiorowej mogiły żołnierzy  Wojska Polskiego na cmentarzu w Niechcicach. 

 
Ponadto Wójt Ryszard Witek był przygotowany na udzielenie odpowiedzi radnemu 
Januszowi Miszteli na zgłoszony wniosek w punkcie 5 porządku obrad, dotyczący 
poniesionych wydatków związanych z przebudową Rynku Piastowskiego w Rozprzy. W 
związku z tym, że radny  już nie uczestniczył w obradach  odpowiedź otrzyma  na piśmie. 
 
Radny Jerzy Orzechowski monitował o naprawę drogi Lubień – Brzezie, która służy 
mieszkańcom jako łącznik pomiędzy tymi miejscowościami. 
 
Radny Krzysztof Pawelec  poruszył sprawę przesłanego pisma z Urzędu Gminy w Rozprzy do 
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. dotyczącego naprawy drogi powiatowej 
 Nr 1520 E Jeżów – Bilska Wola w m. Rozprza ul. Kościuszki oraz odpowiedzi na to pismo z 
Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.  
W piśmie Zarząd  Dróg Powiatowych informuje, że  nierówności  w jezdni są wynikiem złego  
wykonania nawierzchni po ułożeniu kanalizacji sanitarnej, której właścicielem jest Urząd 
Gminy. 
Z powyższych pism wynika, że sprawa przerzucana jest z instytucji na instytucję. 
W związku z powyższym radny uznał, że nie należy szukać winnego tylko drogę odwodnić, 
aby woda nie zalewała posesji Pana Furczyńskiego.  Droga w przyszłości i tak planowana jest 
do przebudowy.   
 
Obecny na sesji Dyrektor ZGK Jan Życiński dodał, że droga budowana była w latach 60-tych i 
nie była przystosowana do poruszania się ciężkich pojazdów. Obecnie jeździ ciężki sprzęt, 
droga zapada się  i podczas opadów  stoi w tym  miejscu woda. 
 
Radny Bogdan  Zięba wnioskował o docieplenie od strony południowej szczytu budynku 
szkoły w Nowej Wsi ze względu na panującą wilgoć wewnątrz budynku /mieszkanie państwa 
Salamonów/. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół -   odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy.  
Pisma dotyczyły: 
-  zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości  na terenie gminy Rozprza. Pozytywnie 
został zaopiniowany wniosek dotyczący nazwy miejscowości Kolonia Mierzyn o statusie 
kolonii – pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
-   remontu podłogi w holu i korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej w Rozprzy – pismo  
Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Rozprzy, 
-  budowy studni głębinowej w celu nawadniania boiska sportowego - prośba LZS „Czarni” 
Rozprza. 
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Punkt 21 

Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował za udział w sesji. 
Obrady zakończono o godzinie 14.30. 
 
 
 
Protokółowała:                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

K. Dobrowolska 

                                                                                                                        Tomasz Odrzywół 


