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Protokół 

z  II sesji  Rady Gminy Rozprza 

odbytej w dniu 12 grudnia 2014 roku 

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. 

 

Punkt 1 

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum 

Obrady prowadził  Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. 

Powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji. 

W obradach uczestniczyło 15 radnych. 

Lista obecności w załączeniu protokołu. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Janusz Jędrzejczyk       - Wójt Gminy 

Artur Cubała                 - Zastępca Wójta 

Bogdan Górecki           - Skarbnik Gminy 

Ilona Maćkiewicz         - Radca Prawny    

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Jan Życiński - pracownik Urzędu Gminy, który 

przygotował projekt uchwały na sesję. 

 

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel zapytał radnych, czy są uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad, który otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady stwierdził, iż porządek obrad realizowany będzie                     

w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju  

Gospodarczego Rady Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego                  

i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony  

Środowiska Rady Gminy. 



 

 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXI/19/13 Rady Gminy Rozprza z dnia                  

21 lutego 2013 r. w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłat                                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Protokół z I sesji  Rady Gminy odbytej 1 grudnia 2014 roku przyjęto jednogłośnie. 

 

Punkt 3 

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami 

 

Wójt Janusz Jędrzejczyk poinformował o ważniejszych tematach jakimi zajmował                             

się w okresie dwóch tygodni, które upłynęły od ostatniej sesji tj.: 

- wpłynął wniosek mieszkańców sołectwa Truszczanek dotyczący odwołania sołtysa tego 

sołectwa; Mieszkańcy nie chcieli poczekać do zakończenia kadencji; zgodnie ze statutem 

zostało zorganizowane zebranie, na którym odwołano dotychczasowego sołtysa Marka 

Rakoczego; również na tym zebraniu przeprowadzono wybory uzupełniające i nowym 

sołtysem sołectwa Truszczanek został Michał Zajda; zgodnie z przepisami na początku roku 

2015 zostaną przeprowadzone ponowne wybory sołtysa oraz wybory do rady sołeckiej; 

- kolejną sprawą było spotkanie mające na celu podsumowanie działalności w zakresie CAF-u 

tj. wspólnej metody oceny potencjału doskonalenia pracowników poprzez szkolenia                         

i doradztwo; Gmina Rozprza wraz z trzema gminami z województwa opolskiego tj. Gminą 

Korfantów, Byczyna i Pokój oraz Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim                    

(w sumie pięć jednostek samorządu terytorialnego) przystąpiła do programu, który jest 

finansowany ze środków Unii Europejskiej; dzięki temu programowi Gmina Rozprza                      

ma opracowaną nową strategię rozwoju, nowe regulaminy wewnętrzne dotyczące lepszej 

współpracy między referatami; spotkanie miało na celu podsumowanie I etapu programu              

i przystąpienie do II (ostatniego) etapu; wszelkie działania wykonywane podczas trwania 

programu mają na celu m.in. podniesienie kwalifikacji pracowników i podniesienie jakości 

świadczonych usług dla ludności; w przyszłym roku, po całkowitym podsumowaniu programu 

zostanie przedstawiona szczegółowa analiza i korzyści, jakie z tego programu wynikają; 

między innymi korzyścią dla gminy jest wyposażenie sali w sprzęt multimedialny; 

- wpłynął wniosek mieszkańców Giesek dotyczący odłączenia ich od sołectwa Truszczanek               

i utworzenia nowego sołectwa Gieski; 

- w Łodzi został podpisany aneks do umowy dotyczący inwestycji pn. budowa chodnika                    

i oświetlenia energooszczędnego w Janówce; aneks był niezbędny i wynikał z faktu,                       

że wstępnie wg kosztorysu Gmina miała dostać dofinansowanie w wysokości ok. 200 tyś zł, 

natomiast w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu spadła łączna kwota 

realizacji tej inwestycji i dofinansowanie będzie wynosiło ok. 146 tys. zł; 

- na wniosek mieszkańców Truszczanka i okolic w dniu 5 grudnia br. miało odbyć się spotkanie 

Sołtysa sołectwa Truszczanek i radnej Magdaleny Sawickiej z przedstawicielami firmy 
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Enerwind; niestety Gmina nie dostała odpowiedzi na zaproszenie i spotkanie nie odbyło się;  

temat ten jest wciąż aktualny; 

- trwają prace związane z zamknięciem roku w zakresie inwestycji oraz wydatków bieżących 

na zadania realizowane w br.; sprawy te będą szczegółowo analizowane przed udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok. 

 

Ponadto Wójt Janusz Jędrzejczyk podziękował radnej Elżbiecie Piątek za zorganizowanie,         

wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną z Ignacowa  wspólnej wigilii. 

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy Rozprza Rada 

Gminy wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczących 5 komisji  stałych Rady tj. 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 

- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

- Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 

- Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. 

 

Przeprowadzono głosowania kolejno komisjami. 

 

Komisja Rewizyjna 

Radny Tomasz Gemel  zaproponował na przewodniczącego komisji radnego Krzysztofa 

Krajewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych kandydatów lista została zamknięta. 

Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę Krzysztofa Krajewskiego. 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

Radna Elżbieta Piątek zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Nowakowskiej. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych kandydatów lista została zamknięta. 

Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę Małgorzaty Nowakowskiej. 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

Radny Józef Bielas zgłosił na przewodniczącą komisji radną Elżbietę Piątek, która 

wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Grzegorz Szymański zgłosił na przewodniczącą radną Alicję Waczyńską, która wyraziła 

zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych kandydatów lista została zamknięta. 

 



 

 

Głosowanie przeprowdzono wg kolejności zgłoszeń. 

Za kandydaturą Elżbiety Piątek głosowało 12 radnych, natomiast 3 wstrzymało się od głosu. 

Za kandydaturą Alicji Waczyńskiej głosowało 3 radnych, przeciwnych było 9, natomiast                  

3 wstrzymało się od głosu. 

 

W wyniku głosowań przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Rozprza 

wybrana została Elżbieta Piątek. 

 

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 

Radna Alicja Waczyńska zgłosiła na przewodniczącego komisji Grzegorza Szymańskiego, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Stanisław Rębeliński zgłosił na przewodniczącego radnego Krzysztofa Biegańskiego, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych kandydatów lista została zamknięta. 

 

Głosowanie przeprowadzono wg kolejności zgłoszeń. 

Za kandydaturą Grzegorza Szymańskiego głosowało 4 radnych, przeciwnych było 10, 

natomiast 1 wstrzymał się od głosu. 

Za Krzysztofem Biegańskim głosowało 12 radnych, przeciwnych było 2, natomiast 1  

wstrzymał się od głosu. 

 

W wyniku głosowań Krzysztof Biegański wybrany został na przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza.     

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska 

Radna Małgorzata Olczyk zgłosiła na przewodniczącą komisji  radną Agatę Bartkowską, 

która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych kandydatów lista została zamknięta. 

Za kandydaturą radnej Agaty Bartkowskiej głosowało 14 radnych, natomiast 1 głosował 

przeciw.    

 

W wyniku głosowania Radna Agata Bartkowska została wybrana na przewodniczącą Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący Rady odczytał 

Uchwałę nr II/5/2014 

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 
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Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Statut Gminy Rozprza zobowiązuje do ustalenia 

składu ilościowego Komisji Rewizyjnej, następnie otworzył dyskusję w tym temacie.   

Ustalono, że Komisja Rewizyjna będzie pracować jak dotychczas w składzie 6-cio osobowym. 

Na członków Komisji zgłosili się następujący kandydaci: 

-  Waczyńska Alicja, 

- Bartkowska Agata, 

- Olczyk Małgorzata, 

- Nowakowska Małgorzata, 

- Misztela Piotr. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr II/6/2014 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Gminy 

 

Na członków Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zgłosili się następujący 

kandydaci: 

- Rębeliński Stanisław, 

- Kołowrotkiewicz Tadeusz, 

- Misztela Piotr, 

- Bielas Józef. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr II/7/2014 

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

 



 

 

 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy 

 

Na członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Rozprza zgłosili się następujący 

kandydaci: 

- Waczyńska Alicja, 

- Szymański Grzegorz 

- Sawicka Magdalena, 

- Biegański Krzysztof, 

- Szulc Marcin. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr II/8/2014 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego                 

i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy 

 

Na członków Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 

Rady Gminy Rozprza zgłosili się następujący kandydaci: 

- Szymański Grzegorz, 

- Szulc Marcin, 

- Rębeliński Stanisław, 

- Kołowrotkiewicz Tadeusz, 

- Bielas Józef. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

 

Uchwałę nr II/ 9/2014 

w sprawie  powołania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej Rady Gminy 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 
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Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy 

 

Na członków Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rozprza 

zgłosili się następujący kandydaci: 

- Sawicka Magdalena, 

- Krajewski Krzysztof, 

- Olczyk Małgorzata, 

- Piątek Elżbieta. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

 

Uchwałę nr II/10/2014 

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXI/19/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 

21 lutego 2013 r. w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

Obecny na sesji główny specjalista Jan Życiński powiedział, że uchwała w sprawie określenia  

wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości podjęta w 2013 roku nie przewidywała możliwości składania 

deklaracji w formie elektronicznej.  W związku z tym, że ustawodawca zobowiązał gminy                

do umożliwienia mieszkańcom składania deklaracji w formie elektronicznej koniecznym jest 

podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/19/13, dzięki czemu możliwość taka zostanie 

wprowadzona. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

 

Uchwałę nr II/11/2014 

zmieniającą  uchwałę Nr XXI/19/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 

21 lutego 2013 r. w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłat                                     

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 



 

 

Punkt 11 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 

Wiceprzewodniczący Józef Bielas zapytał Wójta Janusza Jędrzejczyka o źródło finansowania 

inwestycji w Janówce wymienionej na początku sesji. 

Przy analizie projektu budżetu przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy Rozprza szczegółowo 

zostanie omówiona każda inwestycja – odpowiedział Wójt. Dodał również, że Komisja 

Rewizyjna ma możliwość zbadania dokumentów źródłowych wybranych inwestycji.                       

Na inwestycję dotyczącą budowy chodnika i oświetlenia energooszczędnego  w Janówce  

gmina w 80 % pozyskała środki zewnętrzne. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał pismo mieszkańców Giesek dotyczące 

odłączenia ich od sołectwa Truszczanek i utworzenia nowego sołectwa Gieski. 

Pismo w załączeniu protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 

Radni w dyskusji przychylili się do prośby mieszkańców miejscowości Gieski w sprawie 

podziału sołectwa Truszczanek i utworzenia nowego sołectwa Gieski.   

 

Punkt 12 

Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia złożył 

życzenia świąteczne, a następnie podziękował obecnym za udział w II sesji  Rady Gminy 

Rozprza. 

Obrady zakończono o godzinie 13.20. 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                              Tomasz Gemel 

 

 

 

 


