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Protokół 

z  V sesji  Rady Gminy Rozprza 

z dnia 23 lutego 2015 roku 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.00 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 

Bożena Nagrodzka       - Sekretarz Gminy 

Bogdan Górecki            - Skarbnik Gminy 

Edyta Łukasik                - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty  

Julian Misztela               - Dyrektor ZGKG w Rozprzy 

Ewa Góral-Zielonka      - Radca Prawny    

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy, którzy przygotowywali 

projekty uchwał 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 porządek obrad realizowany był w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

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

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie  poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego            

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności                

dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów                                

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rozprza. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Truszczanek i utworzenia sołectwa 

Gieski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truszczanek.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gieski. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Rozprza. 

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.  

11. Zakończenie obrad. 

      

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel zapytał czy są uwagi do protokołu z IV sesji Rady Gminy 

Rozprza przesłanego radnym wraz z materiałami na sesję. Następnie zgłosił konieczność 

naniesienia poprawki w treści protokołu.  

Na stronie 14 zapisane zostało:  

„Radny Stanisław Rębeliński pytał jaki może być pomysł na poszerzenie drogi na odcinku            

od Starej Wsi do Gościnnej (tzw. „drogi solidarności”)?”.  

Natomiast winno zostać zapisane jak niżej:   

„Radny Tadeusz Kołowrotkiewicz pytał jaki może być pomysł na poszerzenie drogi                          

na odcinku od Starej Wsi do Gościnnej (tzw. „drogi solidarności”)?”. 

 

Po naniesieniu poprawki protokół z IV sesji  Rady Gminy Rozprza z dnia 30 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 od ostatniej sesji tj.: 

1)  W dniu 30 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju                                   

w Warszawie odbyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu Programu Budowy 

Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Uwagi do projektu można było zgłaszać                                 

w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. Podczas konsultacji 

przedstawiono zasady realizacji, środki i plan budowy dróg ujętych w programie. 

Obecnie Krajowy Fundusz Budowy Dróg Krajowych zamyka się kwotą 92,8 mld zł              

(są to zarówno środki krajowe jak i środki unijne). Do dnia 30 stycznia 2015 r.                      
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do Ministerstwa wpłynęło ponad 20 tyś. wniosków do przedstawionego projektu 

programu. Aby uwzględnić wszystkie wnioski i zrealizować wszystkie inwestycje 

potrzebnych byłoby jeszcze ok. 80 mld zł. W programie nie znalazł się odcinek drogi 

Częstochowa – Tuszyn, który ma być realizowany ze środków pozabudżetowych,                  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Omawiany odcinek ma stać                         

się autostradą płatną. Samorządy na linii pomiędzy Piotrkowem, a Częstochową                  

(w tym Gmina Rozprza) ciągle monitują i „walczą” o to, aby była to trasa szybkiego 

ruchu (droga ekspresowa), a nie autostrada - byłyby wtedy większe możliwości 

wykonania zjazdów z tej drogi (być może udałoby się wykonać zjazd na teren 

Podstrefy Łódzkiej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Rozprza w rejonie 

Niechcic). Jeżeli omawiany odcinek drogi stanie się autostradą to węzły byłyby tylko 

przy Kamieńsku i przy Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski Gminy Rozprza do projektu 

programu zostały złożone w Ministerstwie Infrastruktury. Treść wniosku została 

również umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy (kopia pisma                            

w załączeniu protokołu).        

Na terenie gminy Rozprza planuje się również budowę drogi S-12, która została 

umieszczona w załączniku do projektu programu.  Budowa tej drogi odbędzie                           

się po realizacji dróg nazwanych w projekcie jako główne. 

2) W lutym br. przeprowadzane są zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sprawie 

wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2018.  Do dnia sesji odbyło                   

się 29 zebrań. Wybranych zostało 11 nowych sołtysów, natomiast 18 sołtysów 

pozostało tych samych, którzy działali w poprzedniej kadencji. Na zebraniach 

poruszane są różne sprawy, głównie dotyczące dróg i melioracji.  Stan dróg na terenie 

gminy Rozprza jest fatalny. W nocy temperatury są ujemne, w dzień z reguły dodatnie 

– przez to drogi są rozsadzane. 

Wójt Janusz Jędrzejczyk zaapelował, aby po przeprowadzeniu zebrań                                     

w poszczególnych sołectwach Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego                         

i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza wyjechała w teren i zdecydowała 

które drogi i w jakiej kolejności kwalifikują się do remontu, ponieważ potrzebny jest 

konkretny harmonogram do działania. 

3) Delegacja Gminy Rozprza (w składzie: Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel, 

radna Małgorzata Olczyk, radna Małgorzata Nowakowska, radna Elżbieta Piątek, 

radna Agata Bartkowska oraz Zastępca Wójta Artur Cubała) brała udział                                 

w Międzynarodowym Rajdzie Chłopskim, który tradycyjnie odbył się w Rajczy.                     

W ramach organizowanej od lat imprezy odbyły się Targi Ofert Turystycznych.                         

Za przygotowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza stoisko promocyjne 

Gmina Rozprza zajęła pierwsze miejsce. 

4) W dniu 30 stycznia 2015 r. na terenie Ośrodka Sportowego w Ręcznie odbyło                                   

się Podsumowanie Roku Sportowo-Turystycznego 2014 LZS Powiatu Piotrkowskiego. 

Gmina Rozprza wypadła w nim bardzo dobrze. Najlepszą Radą Gminną LZS została 

Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Rozprzy. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
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w Rozprzy. Najlepszym Gimnazjum zostało Gimnazjum w Rozprzy. Drugie miejsce                     

w dziedzinie turystyka przypadło Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. W dziesiątce 

najlepszych sportowców znalazł się siatkarz klubu Kasztelan Rozprza, Michał 

Owczarek. Dorota Jakubek, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, 

jednocześnie opiekunka sekcji turystycznej, została wyróżniona za swą pracę                       

na szczeblu Powiatu i Województwa. Również wyróżnienie, wśród trenerów                                  

i wychowawców młodzieży uzyskał Mariusz Próba, nauczyciel Gimnazjum w Rozprzy                

i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminnej LZS w Rozprzy. W dziesiątce najlepszych 

sportowców znalazł się siatkarz z klubu Kasztelan Rozprza - Michał Owczarek. 

5) odbył się konkurs na najpopularniejszego sportowca Powiatu Piotrkowskiego. Wśród 

piątki najlepszych znalazła się Agelika Sobala, która jest mistrzynią świata w sportach 

walki juniorek. 

6) od 18 lutego br. w Gminie odbywa się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która odbywa się co 4 lata. Kontrola przewidziana jest wstępnie                

w terminie od 18 lutego do 27 marca br.  

   

 

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie  poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego                      

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności                           

dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Obecny na sesji Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Szymon Kozłowski 

powiedział, że praktyka pokazuje, że przy każdej zmianie sołtysa w danym sołectwie Rada 

Gminy była zobowiązana do podejmowania uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia                     

za inkaso. Zatem podjęcie uchwały w sprawie inkasa bez wskazywania inkasentów z imienia           

i nazwiska uzasadnione jest względami praktycznymi. Treść uchwały przypisuje obowiązki 

inkasenta do funkcji sołtysa poszczególnych wsi, co spowoduje, że w przypadku zmiany 

osoby sołtysa obowiązki inkasenta (z mocy prawa i na podstawie podjętej uchwały) przejmie 

jego następca. 

 

Podczas omawiana uchwały padło z sali pytanie – co w przypadku kiedy nie byłoby sołtysa?  

Kierownik Szymon Kozłowski odpowiedział, że pobór podatku poprzez inkaso to tylko jedna                            

z możliwych form zapłaty podatków. Podatek można zapłacić również bezpośrednio w kasie 

urzędu lub np. przez internet.          
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Przewodniczący Rady Tomasz Gemel poinformował, że w przyszłości będziemy chcieli 

dokonać zmian w zapisach statutów wszystkich sołectw. Między innymi powinna zostać 

uregulowana sprawa  ewentualnego zastępstwa sołtysa pod jego nieobecność.  

Radca prawny Ewa Góral-Zielonka dodała, że konieczne jest wprowadzenie do statutów 

zapisów dotyczących zastępstwa sołtysa, gdyż różne są sytuacje życiowe. Problem powstaje 

głównie w sytuacji dłuższej nieobecności sołtysa.         

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę Nr V/10/2015 

w sprawie  poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa                 

oraz wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Rozprza. 

 

 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Edyta Łukasik poinformowała, że w styczniu 2014 r. 

weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła w życie 

ujednolicone przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego. Nowelizacja ta zwana „ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący 

obowiązek ustalenia tzw. kryteriów dodatkowych, które znajdą zastosowanie w procesie 

rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wówczas gdy pozostaną wolne 

miejsca po zastosowaniu kryteriów obowiązkowych wynikających z ustawy.  

 

Radny Józef Bielas pytał, czy wszystkie dzieci z terenu Gminy Rozprza mają zapewnione 

miejsca w przedszkolach. 

Sekretarz Gminy Bożena Nagrodzka odpowiedziała, że w przedszkolu w Rozprzy nie ma 

wystarczającej ilości miejsc dla wszystkich dzieci. W Rozprzy powstał prywatny punkt 

przedszkolny, z którego będą mogły korzystać dzieci, które nie dostaną się do przedszkola 

publicznego.        
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Kierownik GZO Edyta Łukasik powiedziała, że dzieci 5-cio i 6-cio letnie, które są objęte 

obowiązkiem przedszkolnym mają zapewnione miejsca w przedszkolach, natomiast 

nieprzyjęte zostały dzieci 2,5 i 3,5 letnie. W br. sytuacja się trochę złagodzi, ponieważ                    

we wrześniu dwie grupy przedszkolne odejdą do szkół. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole 

w Niechcicach to wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola i zostały jeszcze wolne 

miejsca.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę nr V/11/2015 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym               

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                    

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych                             

przez Gminę Rozprza. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Truszczanek i utworzenia sołectwa Gieski 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel przypomniał, że na przedostatniej sesji informował                   

o tym, że wpłynęło pismo od mieszkańców Giesek z prośbą o odłączenie ich od sołectwa 

Truszczanek i utworzenia odrębnego sołectwa Gieski. Zgodnie z życzeniem mieszkańców 

zostały przygotowane uchwały w tym temacie. 

 

Obecna na sesji Inspektor Aleksandra Jarosz powiedziała, że w związku ze złożonym 

wnioskiem mieszkańców miejscowości Gieski o odłączenie się od sołectwa Truszczanek                     

i utworzenia sołectwa Gieski, w dniu 5 lutego 2015 roku zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne z mieszkańcami sołectwa Truszczanek. W konsultacjach udział wzięli  mieszkańcy 

zamieszkujący na terenie jednostki pomocniczej jakim jest sołectwo Truszczanek,                             

tj. mieszkańcy wsi Gieski i Truszczanek. W zebraniu uczestniczyło 65 osób. W czasie zebrania 

mieszkańcy zostali poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji                        

oraz o możliwych rozwiązaniach w tej sprawie. Następnie wyrazli swoją opinię poprzez 

głosowanie jawne w sprawie podziału sołectwa. W wyniku przeprowadzonego głosowania           

za podziałem sołectwa było 57 osób, ntomiast 8 osób wstrzymało się od głosu. Dodała 

również, że w celu sformalizowania wyłączenia miejscowości Gieski z sołectwa Truszczanek                               

i utworzenia sołectwa Gieski konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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Przewodniczący Rady dodał również, że jeżeli jest taka wola mieszkańców, aby się odłączyć, 

to należałoby tę wolę uszanować. 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada, przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęła 

 

Uchwałę nr V/12/2015 

w sprawie podziału sołectwa Truszczanek i utworzenia sołectwa Gieski 

 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truszczanek 

 

Inspektor Aleksandra Jarosz powiedziała, że po podjęciu uchwały w sprawie podziału 

sołectwa Truszczanek i utworzenia sołectwa Gieski konieczne jest wprowadzenie zmian               

do statutu sołectwa Truszczanek przyjętego Uchwałą Nr X/71/03 Rady Gminy Rozprza                    

z 28 października 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy 

Rozprza. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości 

Truszczanek, w statucie wprowadza się zmianę dotyczącą składu ilościowego członków rady 

sołeckiej - zmniejszenie z siedmiu do czterech osób. 

Dodała również, że należy uchylić uchwałę Nr XXVI/58/13 Rady Gminy Rozprza z dnia                            

17 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truszczanek. Zmiana polegała                

na dopisaniu miejscowości Gieski do sołectwa Truszczanek (po odłączeniu od Niechcic). 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr V/13/2015 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truszczanek 

 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 
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Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gieski 

 

Inspektor Aleksandra Jarosz powiedziała, że po podjęciu uchwały w sprawie podziału 

sołectwa Truszczanek i utworzenia sołectwa Gieski konieczne jest uchwalenie statutu                                             

dla nowotworzonego sołectwa Gieski.   

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gieski w statucie 

wprowadza się zapis o liczebności członków rady sołeckiej, tj. cztery osoby, natomiast 

pozostałe zapisy statutu pozostają w brzmieniu z 2003 roku (jak statuty innych sołectw).    

Dodała również, że celu formalnego funkcjonowania nowego sołectwa Gieski konieczne jest 

podjęcie niniejszej uchwały. 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że proponuje się uchwalić statut sołectwa Gieski 

w brzmieniu jak statuty innych sołectw. Różnica będzie polegała tylko na liczebności członków 

rady sołeckiej. Jak już wcześniej zostało powiedziane pochylimy się nad statutami wszystkich 

jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa i je dopracujemy – dodał Przewodniczący Rady. 

Okazuje się, że jest potrzeba dokonania zmian, aby te statuty funkcjonowały przez wiele 

następnych lat.     

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr V/14/2015 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gieski 

 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Rozprza 

 

Inspektor Aleksandra Jarosz powiedziała, że po podjęciu uchwały w sprawie podziału 

sołectwa Truszczanek i utworzenia sołectwa Gieski zapisy w Statucie Gminy Rozprza 

odnośnie liczebności sołectw na terenie Gminy Rozprza stają się nieauktualne. Ponadto 

należało dokonać zmian w załączniku nr 5 do Statutu Gminy, tj. w "wykazie sołectw Gminy 

Rozprza wraz z miejscowościami wchodzącymi  w ich skład". 

   
Pytań ze strony radnych nie było. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr V/15/2015 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Rozprza 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

 

Punkt 10 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel odczytał pismo, które wpłynęło                                       

od Teresy Mazerant Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Milejowie.   

Ponadto Przewodniczący wyjaśnił, że Koło Gospodyń Wiejskich w Milejowie ma użyczony 

lokal po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej. Lokal jest faktycznie mały, więc zebrania 

wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w Szkole Podstawowej                 

w Milejowie. Natomiast zebrania rady sołeckiej itp. mogłyby odbywać się w lokalu 

użyczonym dla KGW, a jest z tym problem. Lokal jest komunalny i powinien być 

udostępniany mieszkańcom.  Sprawa pozostaje zatem do wyjaśnienia.  

 

Radna Magdalena Sawicka zabierając głos w sprawie powiedziała, że na wielu wsiach                    

w gminie jest problem dotyczący sal. Czasem dochodzi do takiej sytuacji, że osoba która 

powinna się salą opiekować zaczyna ją traktować jako swoją własną. Pytała zatem czy można 

uogólnić zasady korzystania z sal komunalnych? Nie może być tak, że jedna osoba trzyma 

klucz i jest problem z udostępnianiem sali np. w sytuacji kiedy młodzież chce zorganizować 

jakieś spotkanie.  

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel powiedział, że sprawy są dwie - niektóre sale zostały 

przekazane na własność Ochotniczym Strażom Pożarnym i na udostępnianie tych sal gmina 

nie ma wpływu. Natomiast pozostałe sale są mieniem komunalnym i sprawy te zostały 

uregulowane – została podjęta uchwała w sprawie zasad korzystania z tych sal. Z treści 

uchwały wynika, że na spotkania mieszkańców typu zebranie sołeckie, spotkanie Koła 

Gospodyń Wiejskich czy zebrania wiejskie sale powinny być udostępniane.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas podjął temat wykonywanej obecnie przez 

Nadleśnictwo wycinki drzew w lasku przy ul. Sportowej w Niechcicach. Wnioskował                            

o zwrócenie uwagi Nadleśnictwu, aby przy okazji dokonało wycinki drzew wzdłuż ulicy 

Sportowej, ponieważ niektóre drzewa niebezpiecznie przychylają się w stronę drogi. 
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Radny Grzegorz Szymański poruszył sprawę regulacji drogi na granicy obrębów Ignaców-

Cekanów w miejscowości Cekanów, przy gruntach należących do Pana Leśniewskiego                            

i Pani Olejnik. Należałoby uregulować sprawę przesuniętego asfaltu. 

 

Ponadto radny Grzegorz Szymański podjął temat budynku po byłej Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Milejowie, który stoi na gruncie stanowiącym własność komunalną gminy.  

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel powiedział, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

zrzekła się już własności budynku na rzecz Gminy Rozprza. 

Wójt Janusz Jędrzejczyk dodał, że trzeba sprawdzić, czy Gmina może wystąpić z wnioskiem            

o wydanie pozwolenia na rozbiórkę tego budynku, czy powinna to zrobić Mleczarnia. 

 

Radny Stanisław Rębeliński pytał Wójta jak podchodzi do sprawy wydzierżawienia                        

dla „Jednostki Strzeleckiej 1031 im. Obrońców Lwowa w Piotrkowie Trybunalskim” budynku   

i przyległego terenu po byłej Szkole Podstawowej w Lubieniu. Dodał również, że odbyło            

się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Lubień, którzy jednogłośnie wyrazili zgodę              

na wydzierżawienie tego budynku.  

Wójt Janusz Jędrzejczyk powiedział, że jeżeli wola mieszkańców jest taka, żeby budynek 

udostępnić to zostanie to dokonane po przeprowadzeniu rozmów i przygotowaniu 

odpowiednich dokumentów w sprawie. 

Wywiązała się dyskusja w powyższym temacie.  

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że historia budynku po byłej Szkole Podstawowej 

w Lubieniu jest długa, a Gmina nie chce podejmować decyzji co do dalszego jego losu bez 

zgody mieszkańców miejscowości Lubień. 

 

Wójt Janusz Jędrzejczyk korzystając z okazji spotkania w szerszym gronie przedstawił 

program konferencji naukowej inaugurującej obchody jubileuszu „950-lecia Rozprzy”,               

która zaplanowana jest na dzień 7 marca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy, 

przy ul. Kościuszki 6. Serdecznie zapraszał wszystkich do uczestniczenia w tym spotkaniu.  

(Program konferencji w załączeniu protokołu). 

      

Radny Piotr Misztela pytał czy istnieje możliwość dofinansowania do budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub do budowy zbiorników bezodpływowych (szamb)?  

Wójt Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, że są plany dotyczące wprowadzenia programu 

pilotażowego dotyczącego możliwości dotowania osób indywidualnych, z przeznaczeniem             

na powyższe cele, ze środków budżetowych i przy pomocy środków pozabudżetowych                    

z  tzw.  mechanizmu norweskiego. Na najbliższej sesji będzie już wiadomo, czy uda się ten 

program zrealizować. Będzie się to wiązało oczywiście z koniecznością zapewnienia na ten 

cel odpowiednich środków finansowych w budżecie.       

Wójt dodał również, że obecnie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania                              

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak odbywa                   

się to na zasadzie kredytu i nie każdy chce z tego korzystać.       
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Punkt 11 

Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w V sesji Rady Gminy Rozprza. 

 

Obrady zakończono o godzinie 11.10. 

 

 

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                              Tomasz Gemel 

 

 
Protokołowała 

Aleksandra Jarosz      

 

 


