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Protokół 

z  VII sesji  Rady Gminy Rozprza 

z dnia 15 czerwca 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 

Julian Misztela              - Dyrektor ZGKG w Rozprzy 

Ewa Góral-Zielonka      - Radca Prawny 

Ewa Szczegodzińska     - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy  

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, 

którzy przygotowywali projekty uchwał na sesję. 

 

 

Punkt 2 

Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 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 VI sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Gminie Rozprza Samorządowego            

Programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego                             

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rozprza. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza                                      

na lata 2015-2030. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej              

Policji w Piotrkowie Trybunalskim na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli 

policyjnych.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi                           

Piotrkowskiemu.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi                              

Piotrkowskiemu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej               

Biblioteki Publicznej w Rozprzy za rok 2014. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej                         

w obrębie ewidencyjnym Niechcice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1444/2.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej                           

w  obrębie ewidencyjnym Niechcice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Małgorzaty 

Bury nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ignaców, oznaczonej                

numerem ewidencyjnym 91/45. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Anny                     

i Zdzisława Olejnik nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ignaców,              

oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/47.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów                      

na ławników.  

19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.  

20. Zakończenie obrad. 

 

 

Protokół z VI sesji  Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 roku przyjęto jednogłośnie. 
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Punkt 3 

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami 

 

Wójt Janusz Jędrzejczyk poinformował o ważniejszych tematach jakimi zajmował                             

się w okresie od ostatniej sesji: 

1/ Dnia 30 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Piotrkowskim,     

a  Gminą Rozprza w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie 

gminy Rozprza. W ramach porozumienia Powiat Piotrkowski deklaruje przejęcie zadań                   

z zakresu wykonania remontów cząstkowych przy użyciu emulsji i grysów na drogach 

gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz równanie dróg gruntowych i tłuczniowych                      

na terenie gminy równiarką drogową, w sezonie letnim 2015, natomiast Gmina Rozprza                

w zamian deklaruje przejęcie zadań z zakresu: 

- zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Rozprza, 

- pomoc w ustawieniu jesienią 2015 r. oraz zebraniu na koniec zimy 2016 r. zasłon 

przeciwśnieżnych oraz ich poprawienie w miarę potrzeb podczas sezonu zimowego, 

- wycinanie w 2015 r. odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie traw na poboczach  

w ciągu dróg wg bieżących ustaleń w zależności od zaistniałych potrzeb, 

- utrzymanie w 2015 r. czystości pasa drogowego wg bieżących ustaleń w zależności  

od zaistniałych potrzeb, 

- odmulenie rowów przydrożnych w 2015 r. wg bieżących ustaleń w zależności  

od zaistniałych potrzeb. 

Porozumienie obejmuje łącznie 60 km dróg, zostało podpisane na kwotę 40 tyś. zł                            

i obowiązuje do kwietnia 2016 roku.      

 

2/ Kończy się okres dotowania z Unii Europejskiej z rozdania 2007-2013. Trwają rozliczenia            

z Lokalną Grupą Działania ”BUD-UJ RAZEM”. Wszystkie jednostki należące do LGD powinny 

się rozliczyć do 30 czerwca br.  

17 czerwca br. w Woli Krzysztoporskiej odbędzie się podsumowanie działalności LGD.  

 

3/ Istnieje możliwość utworzenia i członkowstwa Gminy Rozprza w Lokalnej Grupie Rybackiej.                

Do LGR mogą należeć gminy, na terenie których znajdują się stawy hodowlane. Jest to  

korzyść zarówno dla osób, które prowadzą działalnośc w zakresie odławiania ryb ale również 

jest możliwość zadbania o infrastrukturę. Temat ten jest rozwojowy i jest nadzieja, że taka 

grupa zostanie utworzona. Gmina Rozprza, spośród gmin powiatu piotrkowskiego, mogłaby 

odgrywać znaczącą rolę w Lokalnej Grupie Rybackiej.          

 

4/ Dnia 8 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się 

spotkanie dotyczące prowadzonych działań w zakresie polityki społecznej. Głównym 

tematem były plany utworzenia 24-godzinnego Ośrodka Wsparcia dla Osób 

Doświadczających Przemocy i Osób w Kryzysie.  Chodzi o objęcie szczególną opieką osób, 

które doświadczają przemocy w rodzienie. Na miejscu oferowana byłaby pomoc w szerokim 
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zakresie m. in. pomoc medyczna i psychologiczna. Korzystający z ośrodka przede wszystkim 

mogliby tam pozostać aby uniknąc przemocy w miejscu zamieszkania. Niestety Gmina 

Rozprza przoduje w zakresie przemocy i zakładania niebieskich kart. 

Koszty Gminy Rozprza w spółtworzeniu ośrodka wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy i osób w kryzysie kształtowałyby się na poziomie 20 tyś. zł w 2016 roku,                               

a w następnych latach koszty wynosiłyby 3 tyś. zł miesięcznie. 

Radna Alicja Waczyńska pytała jaka jest planowana lokalizacja tego ośrodka. 

Ośrodek powstałby na terenie miasta - odpowiedział Wójt. 

Radna Magdalena Sawicka zaproponowała, aby ośrodek zlokalizować na terenie gminy 

Rozprza. 

 

5/ W związku z zaproszeniem Tomasza Sadzyńskiego – Prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej dnia 14 maja br. odbyła się konferencja dotycząca działalności Stref 

Ekonomicznych przy trasach szybkiego ruchu i drogach ekspresowych. Trwały rozmowy 

dotyczące 205 ha na terenie gminy Rozprza, które planuje się włączyć do ŁSSE. W tym 

temacie odbyło się również spotkanie z Wojciechem Pomajdą – Dyrektorem Oddziału ANR                       

w Łodzi. Dyrektor ogladał tereny przeznaczone do włączenia do ŁSSE i jest przychylny w tym 

temacie. Prezes Sadzyński i Dyrektor Pomajda będą prowadzić dalsze rozmowy dotyczące tej 

sprawy w Ministrastwie Infrastruktury. Już wiadomo, że ŁSSE nie wykupi terenów z gminy 

Rozprza, jednak jest zainteresowana, aby omawiane grunty mieć w swoim pakiecie. 

Grunty o powierzchni 205 ha w okolicy Niechcic byłby największym, w Polsce centralnej,                  

terenem przeznaczonym do wykorzystania pod inwestycyje.   

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że ŁSSE będzie umieszczać informacje                               

o przedmiotowym terenie w swoich materiałach informacyjnych. 

 

6/ Dnia 15 maja br. po raz drugi w tej kadencji spotkali się samorządowcy z terenu powiatu 

piotrkowskiego. Gospodarzem Konwentu Burmistrzów i Wójtów Ziemi Piotrkowskiej 

zorganizowanego w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ptak” w Gutowie Małym był Wójt 

Gminy Grabica Krzysztof Kuliński. Kluczowymi tematami była gospodarka odpadami 

komunalnymi i koncepcja utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Doświadczających 

Przemocy i Osób w Kryzysie. Jednak najważniejszym punktem spotkania było podpisanie 

porozumień pomiędzy samorządami gminnymi w zakresie pomocy wzajemnej związanej                

z likwidacją zdarzeń drogowych i akcjami ratowniczo-gaśniczymi z udziałem jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Chodziło o to, aby Państwowa Powiatowa Straż Pożarna 

mogła zlecać Ochotniczym Strażom Pożarnym udział w akcjach poza terenem gminy. 

 

7/ Dnia 15 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie odbyło 

się otwarcie ogródka dydaktycznego powstałego na terenie szkolnym dzięki współpracy 

Gminy Rozprza z WFOŚiGW w Łodz. Na zadanie pn. "Magiczny zakątek przyrodniczo- 

rekreacyjny ogródek dydaktyczny w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej                                     
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w Straszowie" pozyskano dotację w wysokości 31 500 zł z WFOŚiGW w Łodzi, a jego koszt 

całkowity wyniósł 53 215 zł. 

 

8/ Został ogłoszony przetarg na modernizację – remont korytarzy i sal lekcyjnych na parterze  

budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Przewidywany koszt remonturemontu to 240 tyś. zł.  

 

9/ Gminne Centrum Kultury w Rozprzy zostało zgłoszone do XIX Edycji Ogólnopolskiego             

Konkursu „Modernizacja Roku”. Ideą konkursu jest  promowanie przebudowanych                    

budynków i budowli, których przemiana niesie za sobą efekty użytkowe i estetyczne. Jury 

konkursu ocenia m.in. poziom rozwiązań architektonicznych, funkcjonalność, nowoczesność 

technologii, ekologiczność i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. W dniu 10 czerwca 

br. Komisja dokonała wizytacji obiektu, zapoznała się z programem funkcjonalnym budynku 

oraz wysłuchała informacji na temat szeregu działań kulturalnych i dydaktycznych                           

podejmowanych przez Bibliotekę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu br.   

 

10/ Gmina jest na etapie podsumowania projektu „Stawiamy na kompetencje kluczowe 

uczniów w gminie Rozprza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jest to drugi projekt. Otrzymaliśmy także środki w wysokości 400 tyś. zł na trzeci projekt               

p.n. ”Przedszkole przy szkole” - chodzi o doposażenie oddziałów przedszkolnych znajdujących 

się przy szkołach. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy w Urzędzie 

Marszałkowskim. Ale pieniądze unijne to nie tylko fundusze na infrastrukturę,                               

ale również środki z tzw. projektów miękkich z EFS. Na 3 projekty Gmina otrzymała łącznie 

ponad 1 mln zł na placówki oświatowe, z czego około 950 tyś zł przeznaczone zostało                  

na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, które w szkołach pozostają i będą służyć 

następnym pokoleniom. 

 

11/ Dnia 9 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Rozprzy z wójtami z Gorzkowic – Alojzym 

Włodarczykiem i Łęk Szlacheckich – Piotrem Łącznym oraz z przedstawicielami rejonowego 

WOPR w Piotrkowie Tryb.: Grzegorzem Ciechanowskim i Andrzejem Szymańskim zostało 

podpisane porozumienie dotyczące wynajmu patroli wodnych WOPR na obszarze zbiornika 

Cieszanowice. Patrole wodne mają zapewnić bezpieczeństwo osobom odpoczywającym                     

w okresie letnim nad wodą. Min. dwuosobowe patrole bedą obserwować część zbiornika od 

strony Mierzyna (przy „dębie”) w weekendy i dni świąteczne w godzinach od 12.00 do 20.00. 

Zorganizowanie patroil będzie kosztowało po 3 tyś. zł od każdej z trzech gmin.    

 

12/ Dnia 15 maja br. rozpoczął się turniej finałowy o awans do II ligi w piłce siatkowej                

mężczyzn. W turnieju uczestniczyły 4 drużyny. Rozprzę reprezentował zespół LUMKS                   

Kasztelan Rozprza. Poziom zawodów był niezwykle wysoki. Każdy z zawodników dawał                        

z siebie wszystko, ponieważ zwycięzca gwarantował sobie awans do II ligi. Mecz otwarcia 

zagrali nasi reprezentanci oraz drużyna z Podkarpacia. Niestety jego wynik przesądził później 

o naszym drugim miejscu w klasyfikacji ogólnej.  
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Punkt 4 

Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia w Gminie Rozprza Samorządowego Programu, 

przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny”. 

 

Obecna na sesji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy Ewa Szczegodzińska 

poinformowała, że od ubiegłego roku funkcjonują przepisy dotyczące Karty Dużej Rodziny. 

Partnerzy tego programu oferują posiadaczom kart różnego rodzaju zniżki. Gmina Rozprza 

proponuje wprowadzenie zniżek w opłatach za przedszkole. Następnie Kierownik                      

Ewa Szczegodzińska oddała głos Agnieszce Piwowarskiej, która bezpośrednio zajmowała                    

się przygotowywaniem projektu uchwały. 

Agnieszka Piwowarska – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej – powiedziała, że do zadań 

własnych gminy należy podejmowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

mieszkańców gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Uznając,                     

że rodzina wielodzietna wymaga wsparcia w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży,  

ułatwieniu dostępu do kultury, rekreacji i sportu jak również pozostałych dóbr i usług, 

wymaga szczególnej troski i ochrony, gdyż wykazuje pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy 

i społeczny gminy, ustanawia się Samorządowy Program, przyznającego uprawnienia 

rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”. Podstawowym celem Programu jest 

promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i wzmocnienie jej funkcji. 

Wprowadzenie zniżkowych opłat za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu                                   

w Rozprzy oraz w Przedszkolu w Niechcicach powyżej czasu przekraczającego bezpłatny 

wymiar godzin (5 godzin) jest formą wsparcia materialnego dla rodzin wielodzietnych,                        

a także ułatwi im dostęp do dóbr kultury, sportu i rozrywki. Adresatami Programu                       

są wszystkie rozprzańskie rodziny, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci,                    

bez względu na wysokość osiąganych dochodów, posiadających ,,Kartę Dużej Rodziny’’. 

Ponadto Agnieszka Piwowarska poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej planuje 

wystosować list zachęcający partnerów do włączenia się w ten program. Art. 27 ustawy                        

o Karcie Dużej Rodziny zezwala Radzie gminy na uchwalenie samorządowego programu 

przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. Rada gminy, przyjmując 

program, określa w szczególności: zakres podmiotowy programu, zakres uprawnień 

przysługujących członkom rodzin wielodzietnych,  zasady realizacji programu. 

Przyjmowanie i realizacja samorządowych programów jest zadaniem własnym samorządu 

terytorialnego. 

Dodała, że wprowadzenie Karty Dużej Rodziny generuje dla gminy koszt w wysokości 

udzielonej ulgi tzn. 20% mniej wpływów z opłat za przedszkole. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel pytał jakie ulgi, zniżki proponują inne okoliczne gminy? 

Wszystko zależy od tego jakimi dobrami dysponują inne gminy. Pojawiają się np. zniżki                      

w opłatach za wodę - odpowiedziała Agnieszka Piwowarska.      
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Radna Magdalena Sawicka zwróciła uwagę, że temat Karty Dużej Rodziny poruszony został  

na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. Członkowie Komisji 

doszli do wniosku, że lepiej byłoby zakupić namacalne rzeczy np. bilety do kina czy na basen, 

zamiast oferować zniżki na tego typu atrakcje.  

Kierownik Ewa Szczegodzińska wyjaśniła, że obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają           

na taką pomoc. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem                            

czy w uchwałach można wpisywać paragrafy dotyczące zwolnień? 

Ewa Góral-Zielonka wyjaśniła, że kwestia zwolnień jest sprawą merytoryczną i musi być 

wyrażony przepis, który na to pozwala. Musi być konkretny przepis upoważniający                       

do działania w danym zakresie.   Kwestie wydatków gmin są na tyle istotne z punktu widzenia 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej, że trzeba zawsze wszystko dokładnie 

przemyśleć – dodała Ewa Góral-Zielonka. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas pytał czy została już wyliczona kwota, której gmina nie 

otrzyma w związku z wprowadzeniem ulg w programie Karta Dużej Rodziny? 

Kierownik OPS Ewa Szczegodzińska wyjaśniła, że nie ma jeszcze danych ile dzieci zostało 

przyjętych do przedszkoli, ale z pewnością nie będą to duże sumy dla gminy. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę Nr VII/28/2015 

w sprawie wprowadzenia w Gminie Rozprza Samorządowego Programu, przyznającego 

uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny”. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Punkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                

z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2014 rok 

 

Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że zgodnie z art. 270 ustawy o finansach 

publicznych Rada Gminy do 30 czerwca jest zobowiązana do podjęcia uchwały 

zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Gminy Rozprza wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok. 

Następnie przedstawił dane liczbowe dotyczące wykonania budżetu. 

Plan budżetu Gminy Rozprza na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy i zamykał się 

kwotami:   

a) po stronie dochodów         -   36 200 000,00  zł 
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w tym: 

- dochody bieżące              -   33 629 727,00  zł 

- dochody majątkowe        -     2 570 273,00 zł 

 

b) po stronie wydatków         -   36 900 000,00  zł 

w tym: 

-  wydatki bieżące             -    29 795 035,49 zł 

-  wydatki majątkowe       -      7 104 964,51 zł   

 

Planowany deficyt w kwocie 700 000,00 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi               

z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 653 000,00 zł 

planowano pokryć przychodami pochodzącymi  z zaciągniętych kredytów. 

Ustalono łączną kwotę przychodów w kwocie 2 353 000,00 zł.  

W 2014 roku Rada Gminy dokonała 7 zmian budżetu i w budżecie gminy uchwałami Rady 

Gminy, natomiast Wójt Gminy 23 zmian w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetowych.  

W wyniku powyższych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykał                      

się kwotami: 

a) po stronie dochodów         -    37 189 280,93  zł     

w tym: 

-  dochody bieżące            -    34 591 900,93 zł 

-  dochody majątkowe       -     2 597 380,00 zł   

      b)  po stronie wydatków          -   42 139 280,93 zł 

           w tym: 

            -  wydatki bieżące              -    31 652 762,85 zł 

            -  wydatki majątkowe        -    10 486 518,08 zł 

 

Planowany deficyt, który po zmianach budżetu wynosił 4 950 000,00 zł planowano pokryć 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 roku zamyka się kwotą  35 782 917,97 zł,                  

co stanowi 96,22 % przyjętego planu. 

Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku zamyka się kwotą 39 645 687,18 zł,                    

co stanowi 94,08 % przyjętego planu. 

Wykonanie przychodów budżetu w 2014 roku wyniosło 5 827 711,86 zł, co stanowi 88,26 % 

przyjętego planu. 

Rozchody związane były ze spłatą rat kredytów długoterminowych  oraz pożyczek 

zaciągniętych przez gminę  w latach ubiegłych. Łączna wartość spłat wyniosła 1 653 000,00 zł. 

 

Następnie Skarbnik Gminy odczytał uchwałę Nr II/131/2015 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu 
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Wójta Gminy Rozprza  z wykonania budżetu za 2014 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi pozytywnie zaopiniował sprawozdanie  z wykonania budżetu za 2014 

rok. 

Opinia w załączeniu protokołu. 

 

Pytań ze strony radnych nie było.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła  

Uchwałę Nr VII/29/2015 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Rozprza za 2014 rok. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel w pierwszej kolejności oddał głos Wójtowi Gminy 

Rozprza Januszowi Jędrzejczykowi. Wójt powiedział, że rok 2014 był rokiem specyficznym – 

wystarczy spojrzeć na stronę wydatkową budżetu. W ubiegłym roku wydatkowano 40 mln,                

z czego 9 mln 300 tyś zł to typowe wydatki inwestycyjne. Po stronie wydatków majątkowych 

jest aż 34 pozycje. Po części są to pozycje dotyczące inwestycji realizowanych w bieżącym 

roku i w latach następnych. W dalszej kolejności Wójt podziękował wszystkim pracownikom 

gminy, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji. 

Dodał, że budżet został zrealizowany prawidłowo.       

 

Następnie Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 1/RE/2015 Komisji 

Rewizyjnej pozytywnie opiniującą wykonanie budżetu gminy za 2014 rok przez Wójta Gminy 

Rozprza.  

 

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy Bogdan Górecki odczytał Uchwałę Nr II/163/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie 

opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozprza o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy. 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

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

 

Radni jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę Nr VII/30/2015 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

za 2014 rok. 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. 

  

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rozprza. 

 

Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że projekt uchwały dotyczy propozycji 

zwiększenia  o 1 000 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego Wójta do kwoty 5 630 zł. Dodatek 

funkcyjny wynosi 1 900 zł, dodatek specjalny 3 012 zł oraz dodatek stażowy 1 126 zł. Łącznie 

wynagrodzenie wynosiłoby 11 668 zł brutto. 

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia Wójtów okolicznych gmin z terenu powiatu piorkowskiego,            

to na 12 jednostek Wójt Janusz Jędrzejczyk jest na 10 miejscu. Jest to wynagrodzenie                   

na pozomie gmin Czarnocin, Łęki Szlacheckie czy Ręczno – które to gminy są powierzchniowo 

mniejsze i ich budżety są dużo mniejsze. W gminach Wola Krzysztoporska i Moszczenica, 

które są porównywalne powierzcniowo i ich budżety są na podobnym poziomie, Wójtowie 

mają wynagrodzenia w wysokości 11 500 zł, 11 900 zł. Z kolei Wójt Gminy Gorzkowice (gminy 

mniejszej niż Rozprza) ma maksymalną stawkę ponad 12 tyś. zł. Proponowana zmiana 

wynagrodzenia umieściłaby Wojta w górnej części tabeli. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel powiedział, że do sprawy trzeba podejść racjonalnie. 

Wysokość obecnego wynagrodzenia Wójta była na poziomie wynagrodzenia poprzedniego 

Wójta. Na podwyżki nigdy nie ma dobrego czasu. Wójt Janusz Jędrzejczyk nigdy o podwyżkę 

nie prosił i uważał, że poprzednia kadencja nie była dobrym momentem na podwyżkę. Dodał 

również, że zarządzanie dużą gminą jest nieporównywalnie trudniejsze niż zarządzanie małą 

gminą i trzeba to docenic. 

 

Radny Krzysztof Krajewski włączając się do dyskusji powiedział, że istotna jest wielkośc gminy 

i realizacja budżetu, kierownie gminą, zmniejszanie długu oraz pozyskiwanie środków 

zewnętrznych.  Dodał, że w jego ocenie projekt uchwały jest zasadny. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Radni, przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących się, przyjęli 

Uchwałę Nr VII/31/2015 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rozprza. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok 

 

Skarbnik Gminy Bogdan Górecki omówił propozycje zmian budżetu i w budżecie gminy 

na 2015 rok. 

W pierwszej kolejności przedstawił zmiany w dochodach budżetowych. 

Zmiany dotyczyły: 

Działu 600 

Wprowadzenie planowanej dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, 

pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na inwestycję pn: Budowa 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar - 255 852,45 zł. 

 

 

Natomiast zmiany w planie wydatków dotyczyły m.in. wydatków majątkowych                              

tj. inwestycji: 

Dział 010 

"Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Kościuszki, Rozprza" - zwiększenie o kwotę 80 000 zł. 

 

Dział 600 

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 0+093 

do km 4+850" - zmniejszenie planowanej dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego o kwotę 

300 438,70 zł. 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice" - zaplanowanie 

dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 20 272,00 zł na przygotowanie dokumentacji 

technicznej ww. inwestycji. 

 

Dział 754 

"Dotacja dla OSP Niechcice" - dotacja przeznaczona na zakup sprzętu pożarniczego - Toru 

na zawody MDP wg CTIF - kwota 7 072 zł przeniesiona na wydatki ppoż. ponoszone przez 

Gminę. 

 

Dział 801 

"Modernizacja pomieszczeń na parterze Szkoły Podstawowej w Rozprzy " - zwiększenie 

planowanego kosztu realizacji inwestycji o kwotę 40 000 zł. 
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"Budowa oczyszczalni ścieków dla SP Nowa Wieś" - przygotowanie dokumentacji -                          

7 000,00 zł. 

 

 

Zmiany w planie wydatków dotyczyły również wydatków bieżących tj.: 

Działu 010 

Odszkodowanie dla Pana Witolda Lubczyńskiego zasądzone przez Sąd Okręgowy - łączne 

koszty 6 582,42 zł. 

 

Działu 600 

Zwiększenie planowanych wydatków na zakup kruszywa drogowego o kwotę 300 000,00 zł. 

 

Działu 750 

Rozdział 75023 - zwiększenie planowanych wydatków rzeczowych o kwotę 30 000,00 zł. 

Rozdział 75075 - zwiększenie planowanych wydatków na promocję gminy o kwotę                        

90 000,00 zł. 

Rozdział 75095 - zwiększenie planowanych wydatków na diety sołtysów o kwotę 1 200,00 zł 

 

Działu 754 

Rozdział 75405 - wprowadzenie dotacji dla Policji w wysokości 15 000 zł na dofinansowanie 

kosztów dodatkowych patroli policyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gorzkowicach 

i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Gminy Rozprza. 

Rozdział 75495 - wprowadzenie środków w wysokości 3 000,00 zł przeznaczonych na patrole 

wodne na Zalewie Cieszanowickim. 

 

Działu 758 

Zmniejszenie wysokości rezerwy ogólnej o kwotę 163,27 zł. 

 

Działu 801 oraz 854 

Zmiany wydatków związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. 

 

Działu 853 

Wprowadzenie środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Piotrkowskiego 

na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w 2015 roku - 

kwota 5 000 zł. 

 

 

Budżet po zmianach wyniesie: 

1. Plan dochodów budżetowych  - 36 056 012,14   z tym: 
- dochody bieżące                       - 34 683 868,69  zł 

- dochody majątkowe                  - 1 372 143,45 zł 
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2. Plan wydatków budżetowych     - 37 000 012,14  zł w tym: 
- wydatki bieżące                          - 33 498 170,70 zł 

- wydatki majątkowe                    - 3 501 841,44 zł 

 

W dalszej części swej wypowiedzi Skarbnik Gminy poinformował, że zaproponowane zmiany 

w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają deficyt budżetowy                    

do kwoty 944 000,00 zł. 

W wyniku wszystkich zaproponowanych zmian, planowane przychody z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek wynoszą 2.435.557,35 zł. Do budżetu wprowadzono również planowane 

przychody w wysokości 311 942,65 zł, które stanowią wolne środki w rozumieniu                    

art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – środki te zostaną przeznaczone                 

na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel ogłosił dyskusję w temacie zaproponowanych zmian 

budżetu i w budżecie gminy Rozprza na 2015 rok. 

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 4/BF/15 Komisji 

Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Rozprza w sprawie pozytywnej 

opinii dotyczącej zaproponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok. 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr  VII/32/2015 

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 rok. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza 

na lata 2015-2030. 

 

Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy związane są ze zmianami budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok. 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Radni jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę nr VII/33/2015 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza 

na lata 2015-2030. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji                   

w Piotrkowie Trybunalskim na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych. 

 

Zastępca Wójta Artur Cubała poinformował, że środki finansowe jakie proponuje                            

się przekazać Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem 

na dofinansowanie realizacji zadania pn. dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli 

policyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gorzkowicach i Komendy Miejskiej Policji           

w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Gminy Rozprza w 2015 roku wynoszą 15 tysięcy 

złotych. 

Następnie Artur Cubała poinformował, że ponadnormatywne patrole prowadzone w okresie 

od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. na terenie Gminy Rozprza przez Komisariat Policji                

w Gorzkowicach miały głównie na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludności. Dodatkowe 

patrole prowadzone były w najbardziej newralgicznych miejscach, na podstawie 

przeprowadzonej analizy zagrożeń oraz w porozumieniu z Wójtem Gminy Rozprza. Istotnym 

efektem dodatkowych patroli był fakt, że policjanci byli częściej widoczni w różnych miejscach 

publicznych podczas służb, co też niewątpliwie miało również oddziaływanie prewencyjne. 

Dodał, że ze środków finansowych przekazanych na dodatkowe patrole policyjne w 2014 r. 

zorganizowano 56 dwuosobowych patroli, które pełnione były z wykorzystaniem radiowozów 

na terenie miejscowości Rozprza i terenie gminy Rozprza.     

Następnie przedstawił szczegółowe sprawozdanie z realizacji ponadnormatywnych patroli      

w 2014 roku (kopia pisma w załączeniu protokołu).   

Powiedział również, że policjanci pełniący patrole ponadnormatywne wylegitymowali 197 

osób, ujawnili 136 wykroczeń, za które zastosowali 61 pouczeń i nałożyli 75 mandatów 

karnych. Zatrzymali na gorącym uczynku jednego sprawcę przestępstw, zabezpieczyli                         

2 zdarzenia, doprowadzili 4 osoby do wytrzeźwienia, skontrolowali 41 pojazdów, 

skontrolowali 89 obiektów oraz dokonali 131 kontroli miejsc zagrożonych, załatwili 99 

interwencji, z czego 91 to interwencje publiczne i 8 interwencje domowe. Ponadto zatrzymali 

jednego nieletniego zagrożonego demoralizacją.      

 

Pytań ze strony radnych nie było. 
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 8/R/2015 Komisji Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w kwocie 15 tyś. zł Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie 

Trybunalskim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych 

na terenie Gminy Rozprza w 2015 roku.                                 

 

Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Radni, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli 

Uchwałę nr VII/34/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie 

Trybunalskim na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Piotrkowskiemu. 

 

Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że planuje się udzielenie  pomocy finansowej 

z budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok w formie dotacji celowej w kwocie 20 272,00 zł 

Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej 

zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - 

Cieszanowice". 

W dalszej kolejności przedstawił ostatnią historię związaną z przedmiotową drogą. 

Poinformował również, że  planowany odcinek do przebudowy to ok. 3,9 km (od cmentarza             

w miejscowości Mierzyn do skrzyżowania z drogą powiatową Gorzkowice – Ręczno                            

w miejscowości Cieszanowice). 

Były by to odcinki: na terenie gminy Rozprza długości ok. 3,2 km; na terenie gminy Grzkowice 

długości ok. 0,7 km. 

Proponowany zakres prac jest następujący: 

- remont chodników z płyt betonowych w miejscowości Mierzyn – wykonanie 

chodników z kostki brukowej obustronnie, o szerokości po 1,5 m, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy cmentarzu, 

- wykonanie utwardzenia pobocza tłuczniem i masą mineralno-bitumiczną po stronie 

lewej (w kierunku Ceszanowic) w celu wytyczenia ciągu pieszo-rowerowego 

oddzielonego białą linią ciągłą od pasów ruchu dla samochodów, 

- ułożenie warstwy wyrównawczej na całej szerokości nawierzchni o grubości 4-5 cm, 
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- ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całym odcinku 3,9 km o grubości 4 cm, 

- utwardzenie poboczy gruntowych tłuczniem, 

- odtworzenie rowów przydrożnych i budowa zjazdów tam, gdzie jest to konieczne, 

- wykonanie oznakowania poziomego. 

W dalszej części swej wypowiedzi poinformował, że szacunkowy koszt wykonania tych prac     

to ok. 4 mln zł. Istnieje możliwość złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych             

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskania dofinansowania w wysokości 

ok. 63 % wartości zadania. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach PROW 

kalkulacja kosztów przedstawiałaby się nastepująco: 

- PROW 63 % - 2 520 000 zł, 

- wkład własny – 1 480 000 zł, 

- Powiat Piotrkowski – 50 % wkładu własnego – 740 000 zł, 

- Gmina Rozprza i Gorzkowice razem 740 000 zł, z tym że wkład proporcjonalny                  

do zakresu robót ustalony zostanie po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego                   

i wykonaniu dokumentacji projektowej. 

 

Brak pytań ze strony radnych. 

  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/35/2015 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

      Punkt 12 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Piotrkowskiemu. 

 

Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że  Warsztat Terapii Zajęciowej w Sulejowie 

funkcjonuje od 2007 roku. Z terenu gminy Rozprza uczęszcza tam 6 niepełnosprawnych osób. 

Planuje się udzielenie Powiatowi Piotrkowskiemu pomocy finansowej w kwocie 5 000 zł                                   

z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztat Terapii Zajęciowej 

w 2015 roku. 

 

Wójt Janusz Jędrzejczyk dodał, że kwota udzielanej pomocy będzie pokrywała jedynie koszty 

dojazdu tych osób na warsztaty. 

 

Brak pytań ze strony radnych. 
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Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał uchwałę Nr 3/Z/2015 Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rozprza pozytywnie opiniującą sprawę 

finansowego wsparcia Powiatu Piotrkowskiego w zakresie dofinansowania funkcjonowania 

działalności Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym prowadzącego 

Warsztaty Terapii Zajęciowej.  

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/36/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rozprzy za rok 2014. 

 

Obecna na sesji Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy Iwona Dobrowolska 

poinformowała, że instytucje kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy                            

o rachunkowości zobowiązane są do złożenia sprawozdania finansowego jednostki organowi 

zatwierdzającemu w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.  

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy składa się z bilansu 

jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, 

w której uwzględnione zostały informacje nieobjęte bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz 

wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Biblioteki, a w szczególności 

objaśnień do stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ich zmian 

w ciągu roku bilansowego, informacje o strukturze zrealizowanych przychodów                               

ze wskazaniem ich źródeł, o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne 

i niepieniężne określone w statucie oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 

W ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez Radę Gminy w Rozprzy sprawozdanie zostanie złożone 

w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel otworzył dyskusję w powyższym temacie. 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/37/2015 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Rozprzy za rok 2014. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Niechcice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1444/2. 

 

Obecna na sesji Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Małgorzata Wrzeszcz poinformowała, że z wnioskiem o sprzedaż działki położonej                               

w Niechcicach oznaczonej nr 1444/2 o pow. 0,0213 ha zwrócił się prywatny nabywca.   

Własność ww. działki uregulowana jest w księdze wieczystej KW Nr PT1P/00068941/8, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. 

Sprzedaż omawianej nieruchomości nastąpił w drodze przetargu.   

 

Brak pytań ze strony radnych. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 9/R/2015 Komisji Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza w sprawie 

pozytywnej opinii dotyczącej propozycji sprzedaży działki oznaczonej numerem 1444/2                        

o pow. 0,0213 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Niechcice.                               

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/38/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Niechcice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1444/2. 

 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 
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Punkt 15 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Niechcice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26. 

 

Małgorzata Wrzeszcz poinformowała, że z wnioskiem o sprzedaż działki położonej                          

w Niechcicach oznaczonej nr 26 o pow. 0,1340 ha zwrócił się prywatny nabywca.  Własność 

ww. działki uregulowana jest w księdze wieczystej Nr KW PT1P/00091905/4, prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza działka stanowi tereny zieleni urządzonej. 

Działka nie posiada dojazdu. Sprzedaż omawianej nieruchomości nastąpiłaby w drodze 

przetargu ograniczonego (prawo zakupu przez właścicieli działek sąsiednich). 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 10/R/2015 Komisji Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza pozytywnie 

opiniującą propozycję  sprzedaży działki oznaczonej numerem 26 o pow. 0,1340 ha położonej 

w obrębie ewidencyjnym Niechcice.                               

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/39/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Niechcice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

Punkt 16 

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie od Małgorzaty Bury nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym Ignaców, oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/45 

  

Obecna na sesji Podinspektor Monika Michalska poinformowała, że z wnioskiem 

o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Rozprza części nieruchomości oznaczonej numerem 

91/32 położonej w obrębie Ignaców, zwróciła się Małgorzata Bury. 

Rada Gminy Rozprza w dniu 25 sierpnia 2010 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIX/48/10               

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości oznaczonych numerami 91/32              

i 91/36 położonych w obrębie Ignaców. Na tej podstawie dokonano podziału                               

ww. nieruchomości. W wyniku podziału z działki nr 91/32 wydzielono nieruchomość 
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oznaczoną numerem 91/45 o pow. 0,0196 ha. Nowopowstała działka przeznaczona będzie    

na poszerzenie istniejącej drogi gminnej Cekanów-Ignaców. Przejęcie od Pani Bury części 

nieruchomości pozwoli na uregulowanie nieruchomości znajdującej się pod drogą. 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 12/R/2015 Komisji Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza pozytywnie 

opiniującą propozycję Wójta Gminy Rozprza w sprawie nieodpłatnego nabycia od Małgorzaty 

Bury nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ignaców, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 91/45.                               

Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/40/2015 

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie od Małgorzaty Bury nieruchomości położonej                 

w obrębie ewidencyjnym Ignaców, oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/45. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 17 

Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie od Anny i Zdzisława Olejnik 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ignaców, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 91/47 

 

Podinspektor Monika Michalska poinformowała, że z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie 

przez Gminę Rozprza części nieruchomości oznaczonej numerem 91/36 położonej w obrębie 

Ignaców, zwrócili się Anna i Zdzisław Olejnik. 

Rada Gminy Rozprza w dniu 25 sierpnia 2010 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIX/48/10               

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości oznaczonych numerami 91/32              

i 91/36 położonych w obrębie Ignaców. Na tej podstawie dokonano podziału                               

ww. nieruchomości. W wyniku podziału z działki nr 91/36 wydzielono nieruchomość 

oznaczoną numerem 91/47 o pow. 0,0046 ha. Nowopowstała działka przeznaczona będzie    

na poszerzenie istniejącej drogi gminnej Cekanów-Ignaców. 

 

Pytań ze strony radnych nie było. 
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Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 13/R/15 Komisji Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza w sprawie 

pozytywnej opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia od Anny i Zdzisława Olejnik 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ignaców, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 91/47.                               

Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/41/2015 

w sprawie w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie od Anny i Zdzisława Olejnik 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ignaców, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 91/47. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 18 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. 

 

Sekretarz Gminy Bożena Nagrodzka poinformowała, że w związku z upływem w dniu                   

31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach 

rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim i Sądzie Okręgowym                  

w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił              

się do Rady Gminy Rozprza z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników. 

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym 

upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy 

powołuje Zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych 

kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych                   

w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.      

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że Rada Gminy jest zobligowana wybrać  

ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 w ilości: 

- do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim – ogółem 2 ławników, w tym 1 ławnika          

do sądu pracy, 

- do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - 2 ławników. 

   

Następnie w dyskusji ustalono skład osobowy Zespołu ds. opiniowania kandydatów                     

na ławników tj.: 
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Przewodnicząca          -  Nagrodzka Bożena 

Członek                          - Małgorzata Olczyk 

Członek                          - Magdalena Sawicka 

Członek                          - Marcin Szulc 

Członek                          - Aleksandra Jarosz 

 

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

 

Rada jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę nr VII/42/2015 

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. 

 

Uchwała w załączeniu protokołu. 

 

 

Punkt 19 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 

1) Radna Magdalena Sawicka powiedziała, że uczestniczyła w zebraniu dotyczącym budowy 

drogi w miejscowości Gieski. W ciągu tygodnia udało się zebrać 15 tyś. zł na ten cel. 

Mieszkańcy Giesek chcieliby bardzo, aby budowa tej drogi doszła do skutku w 2016 roku.  

Chcieliby zapewnienia, że droga będzie budowana w pierwszej kolejności. Obecnie droga jest 

w bardzo złym stanie.  

 

Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał pismo mieszkańców Giesek w sprawie 

wykonania brakującego oświetlenia drogowego. 

 

Następnie Wójt Janusz Jędrzejczyk poinformował, że 30 marca 2007 roku została podjęta 

uchwała w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych, którą przyjęty został 

wieloletni program realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 

na terenie Gminy Rozprza. Wójt odczytał listę dróg konkursowych, w których zostały 

zawiązane komitety.     

 

Ponadto dodał, że w programie umieszczono zapis: "Społeczne komitety budowy dróg                       

w miejscowościach Stefanówka, Cieślin, Stara Wieś, Gieski i Kisiele nie spełniły wymogów 

regulaminu budowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Rozprza od roku 2006”. 

Chodzi o to, że ludzie nie zebrali środków finansowych w kwocie powyżej 1 zł na 1m2.                  

W związku z tym inwestycje drogowe w wymienionych miejscowościach zostaną 

uwględnione w programie realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych jedynie pod 

warunkiem uzupełnienia wkładów własnych przez komitety i otrzymaniu akceptacji Rady 

Gminy Rozprza. 
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Radna Magdalena Sawicka poinformowała, że brakujące wcześniej środki w wysokości                 

15 tyś. zł zostały uzupełnione. Ponadto dodała, że prośba mieszkańców Giesek jest taka, żeby 

wziąć pod uwagę tę drogę jeżeli będzie taka możliwość. 

 

Wójt Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że pozostało jeszcze do wykonania kilka dróg, a najbardziej 

kosztowną inwestycją będą drogi osiedlowe w Niechcicach.  Dodał, że gmina liczy również            

na wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. 

 

2) Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas  pytał jakie są uzgodnienia w sprawie wycinki drzew 

przy ul. Sportowej w Niechcicach? 

Zastępca Wójta Artur Cubała wyjaśnił, że sprawdzono lokalizację drzew przy ul. Sportowej             

i okazało się, że rosną one poza pasem drogowym, na terenie Lasów Państwowych. Wobec 

tego pracownicy Lasów Państwowych sami będą dokonywać wycinki  drzew i porządkowania 

terenu. 

Radny Józef Bielas prosił o dalsze monitorowanie tej sprawy. 

 

3) Radna Alicja Waczyńska, w związku ze zbliżającymi się wakacjami, poruszyła problem braku 

dostępności dla mieszkańców placu zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym                              

w Niechcicach oraz w innych miejscowościach. 

Wywiązała się dyskusja w tym temacie. 

Wójt Janusz Jędrzejczyk poprosił Sekretarz Bożenę Nagrodzką o poruszenie tego tematu               

na najbliższym spotkaniu z dyrektorami szkół  i znalezienie rozwiązania tego problemu. 

 

4)  Wójt Janusz Jędrzejczyk przedstawił szczegółowy program XII Dni Gminy Rozprza, które 

zostały zaplanowane na 20 i 21 czerwca br. w ramach obchodów 950-lecia Rozprzy. 

(Informacja w załączeniu protokołu). 

Dodał również, że powstała inicjatywa, aby podczas Dni Gminy Rozprza rozegrać mecz 

samorządowców Rozprza-Wolbórz, z racji tego że zarówno Rozprza jak i Wolbórz obchodzą            

w tym roku jubileusz 950-lecia. Powiedział również, że podobny mecz zostanie rozegrany               

w Wolborzu podczas obchodów Dni Wolborza.   

 

 5) Zastępca Wójta Artur Cubała poinformował, że do tej pory zostały przeprowadzone dwa 

przetargi na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 

Rozprza. Z uwagi na to, że ceny złożonych ofert przewyższały kwotę jaką Gmina zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodziła konieczność unieważnienia 

przedmiotowych zamówień. Kolejny przetarg zostanie rozstrzygnięty w czwartek. 

 

6) Zastępca Wójta Artur Cubała powiedział również, że wystosowany został apel Wójta Gminy 

Rozprza o obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady.   
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7) Wójt Janusz Jędrzejczyk poinformował, że został podpisany protokół kontroli 

przeprowadzonej w Gminie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Obecnie czekamy 

na zalecenia pokontrolne. Podkreślił również, że podczas kontroli nie znaleziono uchybień, 

które musiałyby być przedstawione rzecznikowi odpowiedzialności finansowej.    

        

7) Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał życzenia od Marszałka Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza w związku z rocznicą 25-lecia powstania 

samorządu terytorialnego. 

 

8)  Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał fragment pisma Przewodniczącego Sejmku 

Województwa Łódzkiego Marka Mazura w sprawie braku możliwości przyjęcia, na obecnym 

etapie, projektu uchwały dotyczącej złagodzenia zakazu używania łodzi motorowych                   

na Zbiorniku Sulejowskim.    

      

9) Radny Piotr Misztela zwrócił uwagę na sprawę szkodliwości dla pszczół oprysków upraw 

wykonywanych przez rolników. Zaapelował, aby rolnicy opryskiwali uprawy na polach                      

w godzinach 18-19. 

 

 

Punkt 20 

Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji.  

 

Obrady zakończono o godzinie 1300. 

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                              Tomasz Gemel 

 
Protokołowała 

Aleksandra Jarosz    

 

 

 

 

 

 

 

 


