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Szanowni Państwo,  

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Rozprza za 2019 rok. 

Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy stanowi jedno z nowych uprawnień przyznanych 

radnym samorządowym. Konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok. Zakres raportu 

obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Rozprza w roku 2019, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. 

Przedmiotowy dokument zawiera również między innymi problematykę demografii, 

finansów gminy, pomocy społecznej, oświaty i kultury. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem. 

 

Z poważaniem 

 

  Janusz Jędrzejczyk 

Wójt Gminy Rozprza 
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Informacje o Gminie Rozprza 
 

Gmina Rozprza zajmuje obszar 163,08 km2, liczy 12.203 mieszkańców, a gęstość zaludnienia 

to w przybliżeniu 75 osoby/km2. Gmina Rozprza leży w województwie łódzkim, w środkowej 

części powiatu piotrkowskiego. Bezpośrednio graniczy z następującymi jednostkami: 

Gorzkowice, Kamieńsk, Łęki Szlacheckie, Piotrków Trybunalski, Ręczno, Sulejów, Wola 

Krzysztoporska. 

 

 

 

 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 24 osoby – 

na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 12.203 osoby, w tym 6.262 kobiet i 5.941 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

➢ liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 2.519 osób, 

co stanowi 20,64% ogółu mieszkańców, 

➢ liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 3.469 osób (28,43 % ogółu 

mieszkańców), a liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 3.946 osób 

(32,34%), 

➢ liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2.269 osób (18,59%). 
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Dane 

demograficzne 
2016 2017 2018 2019 

Ludność ogółem 12.251 12.213 12.231 12 203 
Kobiety 6.286 6.260 6.264 6.262 
Mężczyźni 5.965 5.953 5.967 5.941 
Liczba kobiet 

na 100 mężczyzn 
105,38 105,16 104,98 104,94 

 

 2016 2017 2018 2019 
Urodzenia 117 138 144 131 
Zgony 151 147 153 156 
Przyrost 

naturalny 
-34 -9 -9 -25 

 

W granicach gminy Rozprza lokalne połączenia są zapewnione przez dobrze 

rozbudowaną sieć dróg powiatowych i gminnych. Podstawowe połączenia o znaczeniu 

regionalnym i międzynarodowym stanowią: 

❖ droga krajowa nr 91 relacji Gdańsk - Toruń - Piotrków Trybunalski - Radomsko - 

Częstochowa, 

❖ autostrada Al. 

 

Podstawę gospodarki w gminie Rozprza stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Większość z nich prowadzona jest na podstawie wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na terenie gminy stałe miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej na koniec 2019 r. miało 476 podmiotów gospodarczych, a dodatkowe 

miejsce na terenie gminy wskazało 40 przedsiębiorców. W 2019r. za pośrednictwem Urzędu 

Gminy w Rozprzy zarejestrowane zostały 63 nowe podmioty,  a wyrejestrowano 22 podmioty. 

Łącznie w 2019 r. złożono i przetworzono 327 wniosków CEIDG-1 w systemie CEIDG. 

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności najwięcej firm świadczy usługi 

w zakresie wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, transportu drogowego 

towarów oraz pozostałej detalicznej sprzedaży. 

Na koniec 2019r. roku na terenie gminy funkcjonowało 31 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych z ważnymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych 

z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne). Na koniec 2019r. liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów 

alkoholowych wyniosła 92, łącznie dla sklepów i lokali gastronomicznych. 

W 2019r. wydano 6 zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu oraz 39 zezwoleń, 

łącznie dla sklepów i lokali gastronomicznych. Z powodu likwidacji punktu sprzedaży 

wygaszono 10 zezwoleń. 

Wartość sprzedanego alkoholu w 2019r. (na podstawie oświadczeń złożonych przez 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosła dla wszystkich 

rodzajów napojów alkoholowych 9 820 998,62 zł.  
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Finanse Gminy Rozprza 
 

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku zamyka się kwotą: 58.344.702,33 zł 

co stanowi 99,56 % przyjętego planu. 

 

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku zamyka się kwotą: 59.539.596,76 zł 

co stanowi 92,18 % przyjętego planu. 

 

Wykonanie przychodów budżetu w 2019 roku wyniosło 7.270.954,30 zł co stanowi 

100,00 % przyjętego planu. Rozchody związane były ze spłatą rat kredytów długoterminowych 

zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Łączna wartość spłat w 2019 roku wyniosła 

1 287 777,72 zł, 

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek 

wyniosła 24.376.916,68 zł (planowana kwota długu – 24.376.916,68 zł), co stanowi 41,78% 

dochodów ogółem budżetu. 

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX/16/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 

28 marca 2018 roku nie wyodrębniono w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyniosły 6 051 606,79 zł. Największymi 

inwestycjami wykonanymi lub kontynuowanymi w roku ubiegłym były: 

✓ Przebudowa wodociągu w m. Longinówka, 

✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 110371E ul. Sportowa w Rozprzy, 

✓ Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110355E Łochyńsko - Rajsko Duże, 

✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 110352E Magdalenka - Kisiele, 

✓ Budowa Przedszkola w Niechcicach, 

✓ Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole 

Podstawowej w Straszowie, 

✓ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy. 

 

W 2019 roku na realizację inwestycji pozyskano środki od zewnętrznych instytucji 

w wysokości 2 544 146,00 zł. Największe środki Gmina Rozprza otrzymała: 

✓ w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

Nr 110371E ul. Sportowa w Rozprzy” – dofinansowanie w wysokości 264 875 zł, 

✓ w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

Nr 110352E Magdalenka - Kisiele” – dofinansowanie w wysokości 1 653 047 zł, 

✓ w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn.: „Modernizacja (remont) drogi 

gminnej Nr 110355E Łochyńsko - Rajsko Duże” – dofinansowanie w wysokości 

278 666 zł. 

  

http://bip.rozprza.pl/download/attachment/28384/uchwala-rady-gminy-rozprza-nr-xiv_23_2016-w-sprawie-funduszu-soleckiego-na-rok-budzetowy-2017.pdf
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Oświata w Gminie Rozprza 
 

 Na terenie gminy Rozprza funkcjonuje 9 jednostek oświatowych, są to: 6 szkół 

podstawowych, w tym 5 z oddziałami przedszkolnymi, 2 przedszkola oraz Gminny Zespół 

Oświaty, który prowadzi wspólną obsługę finansowo- księgową  jednostek oświatowych. 

Do dnia 31.08.2019 r. funkcjonowało także samodzielne gimnazjum, które zakończyło 

działalność zgodnie z Uchwałą Nr VIII/33/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 

27 czerwca 2019 r. 

Ponadto w gminie Rozprza funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne: „Bajkowo” 

i „Akademia Malucha” w Rozprzy oraz Punkt Przedszkolny w Lubieniu. 

 W publicznych jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 

294 pracowników, w tym: 203 pracowników pedagogicznych (w przeliczeniu na etaty-181,5 

etatu) oraz 91 pracowników administracyjno- obsługowych (w przeliczeniu na etaty 81,46 

etatu). 

 Liczba uczniów i wychowanków uczęszczających do publicznych szkół i przedszkoli 

wg danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r. wyniosła 1 421. Do szkół 

podstawowych uczęszczało 1 236 uczniów natomiast do przedszkoli 185 wychowanków. 

Ilość uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się 

następująco: Szkoła Podstawowa w Rozprzy - 445 uczniów, Szkoła Podstawowa 

w Niechcicach - 223 uczniów, Szkoła Podstawowa w Milejowie - 149 uczniów, Szkoła 

Podstawowa w Mierzynie - 139 uczniów, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - 94 uczniów oraz 

Szkoła Podstawowa w Straszowie - 186 uczniów. 

W Przedszkolu w Rozprzy jest 117 wychowanków, a w Przedszkolu w Niechcicach 

68 wychowanków. 

 Punkt Przedszkolny w Lubieniu prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkół Katolickich. W grudniu 2019 r. uczęszczało do niego 23 wychowanków. Niepubliczne 

przedszkole „Bajkowo” w Rozprzy prowadzone jest przez p. Łukasza Bielińskiego, w grudniu 

wychowaniem przedszkolnym objęto w nim 50 wychowanków. Do niepublicznego 

przedszkola „Akademia Malucha” w Rozprzy w grudniu 2019 r. uczęszczało 92 

wychowanków. Dla punktu przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych udzielono dotacji 

z budżetu gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego. 
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 Jednostki oświatowe realizując zadania statutowe dokonują wydatków budżetowych 

w oparciu o zatwierdzony przez radę gminy plan wydatków. W szkołach gminy Rozprza 

corocznie wykonywane są remonty i liczne naprawy.  

W Szkole Podstawowej w Rozprzy, Szkole Podstawowej w Niechcicach, Szkole 

Podstawowej w Mierzynie i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi realizowano w 2019 r. projekty 

z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektów zostały w tych szkołach 

utworzone punkty dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji 

ekologicznej- Ekopracownie pod chmurką. 

Od 2019 r. w szkołach podstawowych gminy Rozprza realizowany jest projekt 

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka 

jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020-„Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”. 

W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne powiązane z rodzajem prowadzonych zajęć, w tym do prowadzenia procesu 

nauczania metodą eksperymentu. Szkoły otrzymają również wsparcie  w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych np. wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,  

a także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. W ramach wsparcia 

również nauczyciele szkół biorący udział w projekcie będą doskonalić swoje kompetencje 

zawodowe, jak również zdobywać nowe kwalifikacje. 

W 2019 roku dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Mierzynie i Szkoła Podstawowa 

w Milejowie skorzystały z kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2019 na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Ponadto Gimnazjum 

w Rozprzy oraz Szkoła Podstawowa w Niechcicach (z klasami gimnazjalnymi) wnioskowały 

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy subwencyjnej na rok 2019, 

z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. 

1 137 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych skorzystało z rządowego programu, 

w ramach którego zakupiono dla nich podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe. 

W ramach projektu „Mleko i warzywa w szkole” uczniowie klas I-V szkół na terenie 

gminy Rozprza otrzymują mleko i warzywa przez dziesięć wybranych tygodni w półroczu. 

W roku szkolnym 2019/2020 w gminie Rozprza dowożonych do szkół jest 345 uczniów. 

Dowóz realizowany jest przez PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. Podczas dowozów zapewniona 
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jest opieka. Czekając na autobus, uczniowie mogą korzystać ze świetlicy oraz bogatej oferty 

zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach  7.00 – 15.30. 

Ponadto gmina Rozprza finansuje dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Szansa” w Piotrkowie Trybunalskim oraz refunduje 

koszty dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych, w przypadku gdy dowóz oraz opiekę 

zapewniają rodzice uczniów.  
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Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza 

 

1. Podstawa prawna: 

Uchwała nr XVI/43/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. 

o zmianie uchwały nr XI/75/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 1 grudnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz 

z inwentaryzacją”. 

2. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rozprza: 

Całkowita ilość zinwentaryzowanych w Gminie Rozprza wyrobów zawierających 

azbest, zgodnie z ,,Programem usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz 

z inwentaryzacją” to 5.432.066 kg, z czego 5.371.205 kg stanowi własność osób 

fizycznych, a 60.861 kg osób prawnych. Wszystkie zinwentaryzowane wyroby zostały 

wprowadzone do Krajowej Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających 

azbest w podziale na poszczególne miejscowości przedstawia Tabela nr 1 z ww. programu. 

 

Tabela nr 1. Masa wyrobów zawierających azbest wg miejscowości (masa w kg, stan na: czerwiec 2016 r.) 

miejscowość 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
os. 

fizyczne 

os. 

prawne 
razem 

os. 

fizyczne 

os. 

prawne 
razem 

os. 

fizyczne 

os. 

prawne 

Adolfinów 10 303 10 303 0 0 0 0 10 303 10 303 0 

Bagno 35 660 35 660 0 0 0 0 35 660 35 660 0 

Bazar 57 068 57 068 0 0 0 0 57 068 57 068 0 

Biała Róża 55 127 55 127 0 0 0 0 55 127 55 127 0 

Białocin 272 531 272 531 0 0 0 0 272 531 272 531 0 

Bogumiłów 49 313 49 313 0 0 0 0 49 313 49 313 0 

Bryszki 156 410 153 428 2 982 0 0 0 156 410 153 428 2 982 

Budy 75 441 75 441 0 0 0 0 75 441 75 441 0 

Budy Porajskie 21 127 21 127 0 0 0 0 21 127 21 127 0 

Cekanów 184 973 184 973 0 0 0 0 184 973 184 973 0 



 RAPORT O STANIE GMINY ROZPRZA ZA 2019 ROK 

 

10 | S t r o n a  
 

miejscowość 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
os. 

fizyczne 

os. 

prawne 
razem 

os. 

fizyczne 

os. 

prawne 
razem 

os. 

fizyczne 

os. 

prawne 

Cieślin 38 550 38 550 0 0 0 0 38 550 38 550 0 

Dzięciary 126 198 126 198 0 0 0 0 126 198 126 198 0 

Gieski 39 151 39 151 0 0 0 0 39 151 39 151 0 

Ignaców 100 735 100 009 726 0 0 0 100 735 100 009 726 

Janówka 84 055 84 055 0 0 0 0 84 055 84 055 0 

Kęszyn 101 198 101 198 0 0 0 0 101 198 101 198 0 

Kisiele 34 776 34 776 0 0 0 0 34 776 34 776 0 

Kolonia Mierzyn 97 834 97 834 0 0 0 0 97 834 97 834 0 

Longinówka 395 158 395 158 0 0 0 0 395 158 395 158 0 

Lubień 262 017 262 017 0 0 0 0 262 017 262 017 0 

Łazy Duże 126 575 126 575 0 0 0 0 126 575 126 575 0 

Łochyńsko 231 488 231 488 0 0 0 0 231 488 231 488 0 

Magdalenka 96 985 96 985 0 0 0 0 96 985 96 985 0 

Mierzyn 462 918 462 918 0 0 0 0 462 918 462 918 0 

Milejowiec 277 352 271 617 5 734 0 0 0 277 352 271 617 5 734 

Milejów 177 947 177 507 440 0 0 0 177 947 177 507 440 

Niechcice 76 503 73 203 3 300 0 0 0 76 503 76 503 0 

Nowa Wieś 76 341 76 341 0 0 0 0 76 341 76 341 0 

Pieńki 20 827 20 827 0 0 0 0 20 827 20 827 0 

Rajsko Duże 167 671 167 671 0 0 0 0 167 671 167 671 0 

Rajsko Małe 258 149 256 686 1 463 0 0 0 258 149 256 686 1 463 

Romanówka 40 842 40 842 0 0 0 0 40 842 40 842 0 

Rozprza 200 961 154 745 46 216 0 0 0 200 961 154 745 46 216 

Stara Wieś 187 718 187 718 0 0 0 0 187 718 187 718 0 

Stefanówka 4 615 4 615 0 0 0 0 4 615 4 615 0 

Straszów 211 252 211 252 0 0 0 0 211 252 211 252 0 

Świerczyńsko 81 699 81 699 0 0 0 0 81 699 81 699 0 
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miejscowość 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
os. 

fizyczne 

os. 

prawne 
razem 

os. 

fizyczne 

os. 

prawne 
razem 

os. 

fizyczne 

os. 

prawne 

Truszczanek 89 354 89 354 0 0 0 0 89 354 89 354 0 

Wola Niechcicka 

Stara 
75 194 75 194 0 0 0 0 75 194 75 194 0 

Wroników 245 640 245 640 0 0 0 0 245 640 245 640 0 

Zmożna Wola 124 408 124 408 0 0 0 0 124 408 124 408 0 

 

3. Informacje o ilości zutylizowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Rozprza w 2019 roku: 

W Gminie Rozprza systematycznie raz w roku przeprowadza się akcję usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, nieprowadzących 

działalności gospodarczej, które są właścicielami nieruchomości usytuowanych na terenie 

gminy. W 2019 roku przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonano usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z 36 nieruchomości, w tym z 19 budynków mieszkalnych i z 27 budynków 

gospodarczych. Zakres prac ww. zadania polegał w szczególności na: przygotowaniu 

do transportu, transporcie, unieszkodliwianiu poprzez składowanie. Całkowita ilość 

odebranych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniosła 137,705 Mg, 

a koszt wykonania przedmiotu zlecenia wyniósł 49078,06 zł brutto. Dokonano również 

aktualizacji danych w Krajowej Bazie Azbestowej m.in. wprowadzono ilość 

zutylizowanych odpadów i rok ich unieszkodliwienia. Szczegółowe dane dotyczące 

zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w 2019 

roku” zawarte są w Tabeli nr 2. 
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Tabela nr 2. Wykaz miejscowości objętych realizacją zadania z zakresu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w 2019 r. 

Lp. Lokalizacja/Miejscowość Rodzaj budynku 
Rodzaj wyrobów 

zawierających azbest 

Ilość usuniętych wyrobów 

zawierających azbest 

m2 Mg 

1 2 3 4 5 6 

1 Białocin  2 budynki mieszkalne 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
380,00 5,700 

2 Bryszki 4 budynki gospodarcze 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
363,33 5,450 

3 Cekanów 2 budynki gospodarcze 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
766,00 11,490 

4 Dzięciary 
1 budynek mieszkalny                               

i 1 budynek gospodarczy 

płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
186,67 2,800 

5 Gieski 1 budynek gospodarczy 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
198,00 2,970 

6 Ignaców 1 budynek mieszkalny 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
189,33 2,840 

7 Janówka 3 budynki gospodarcze 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
426,67 6,400 

8 Kolonia Mierzyn 1 budynek mieszkalny 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
214,00 3,210 

9 Longinówka 1 budynek gospodarczy 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
133,33 2,000 

10 Lubień 
3 budynki mieszkalne                               

i 1 budynek gospodarczy 

płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
393,33 5,900 

11 Łochyńsko 1 budynek mieszkalny 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
131,33 1,970 

12 Mierzyn 
3 budynki mieszkalne                      

i 2 budynki gospodarcze 

płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
1096,67 16,450 

13 Milejowiec 1 budynek gospodarczy 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
265,67 3,985 

14 Milejów 3 budynki gospodarcze 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
2591,33 38,870 

15 Pieńki 1 budynek gospodarczy 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
164,67 2,470 

16 Rajsko Małe 2 budynki gospodarcze 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
140,00 2,100 

17 Romanówka 1 budynek mieszkalny 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
143,33 2,150 

18 Rozprza 1 budynek mieszkalny 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
138,67 2,080 

19 Stara Wieś 
2 budynki mieszkalne                               

i 1 budynek gospodarczy 

płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
373,33 5,600 

20 Straszów 
1 budynek mieszkalny                   

i 3 budynki gospodarcze 

płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
574,67 8,620 

21 Świerczyńsko 
1 budynek mieszkalny                               

i 1 budynek gospodarczy 

płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
143,33 2,150 

22 Wroników 1 budynek mieszkalny 
płyty faliste                                

azbestowo-cementowe 
166,67 2,500 

   RAZEM 9185,33 137,705 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Rozprza 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122) Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, 

określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2. opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w razie konieczności, 

3. odławianie bezdomnych zwierząt, 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6. usypianie ślepych miotów, 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Przyjęty uchwałą nr VI/22/2019 z dnia 28 marca 2019r. program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozprza w 2019 roku 

wskazywał sposób realizacji ww. zadań. 

Opiekę nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, 

sterylizacje i kastracje) z terenu gminy Rozprza realizował Longin Siemiński posiadający 

zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie schroniska 

dla zwierząt działający pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa domowego Longin Siemiński, 

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, 

Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice. 

Zgodnie z przepisami programu psy były wyłapywane na zgłoszenie pracownika 

Urzędu Gminy w Rozprzy. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wyłapano 22 sztuki 

bezdomnych psów. 

W Schronisku w Wojtyszkach bezdomne zwierzęta mają zapewnioną opiekę 

weterynaryjną oraz właściwe warunki pobytu. Po przyjęciu do schroniska są m.in. znakowane 

(czipowane) i poddawane zabiegom kastracji/sterylizacji. 
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Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi, poszkodowanymi w wypadkach 

drogowych sprawował Lek. Wet. Mirosław Kacprzyk prowadzący Prywatną Praktykę 

weterynaryjną, z siedzibą w Sulejowie, ul. Konecka 28. W 2019 roku podmiot realizujący ww. 

zadanie podjął 10 interwencji w sprawie zwierząt rannych w wypadkach drogowych. 

W 2019 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych 

lub odebranych właścicielom zwierząt gospodarskich. 
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Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rozprza 

na lata 2013-2020 

 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIII/32/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

 

Celem głównym strategii jest stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

Natomiast cele operacyjne strategii są następujące:  

1. Ograniczanie powstawania przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie 

z pomocy społecznej. 

2. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami, w szczególności bezrobociem. 

3. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym alkoholizmem i przemocą w rodzinie. 

4. Pomoc osobom starszym. 

5. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 

6. Podniesienie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.  

 

W celu realizacji tych celów Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy podejmuje następujące 

działania:  

1. Rozpoznanie głównych problemów społecznych w Gminie.  

2. Analiza rzeczywistych potrzeb społecznych. 

3. Pozyskiwanie środków finansowych na pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym, 

w tym także środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Współpraca z instytucjami na rzecz poprawy sytuacji klientów pomocy społecznej. 

5. Analiza skarg i wniosków oraz interwencji osób korzystających z pomocy. 

6. Pobudzanie własnej aktywności osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 

w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, w szczególności poprzez udział 

klientów pomocy społecznej w projektach unijnych, które wyposażają ich w nowe 

umiejętności społeczne i zawodowe. 

7. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną oraz wykorzystywanie różnorodnych 

metod i technik pracy socjalnej. 

8. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom różnorodnych form pomocy na zasadach 

określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

9. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie 

pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych, zwłaszcza 

długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dłużników 

alimentacyjnych. 

10. Współpraca pracowników socjalnych z instytucjami, szkołami, policją, Gminną 

Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem 

interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na rzecz poprawy 

sytuacji bytowej klientów korzystających z pomocy społecznej. 
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11. Pozyskiwanie środków finansowych na pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym, 

w tym także środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

12. Pozyskiwanie środków rzeczowych na pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym.  

13. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. 

14. Działania na rzecz ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych 

nadużywaniem alkoholu oraz przemocą domową. 

15. Działania na rzecz zmniejszenia uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

16. Działania na rzecz zmniejszenia skutków przemocy w rodzinie poprzez ochronę ofiar 

przemocy w rodzinie.  

17. Działania na rzecz ograniczenia liczby przypadków łamania prawa spowodowanych 

nadużywaniem alkoholu (przez kierowców i na rynku alkoholowym), a także 

zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

18. Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu 

oraz członków ich rodzin, a także dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy 

domowej. 

19. Promowanie aktywnego trybu życia osób starszych poprzez wspieranie różnych form 

działalności i inicjatyw – współpraca z kołami gospodyń wiejskich, organizacją 

kombatancką i organizacją emerytów na terenie gminy Rozprza. 

20. Kontynuowanie oraz w miarę potrzeby rozszerzenie usług opiekuńczych dla osób 

starszych w miejscu ich zamieszkania. 

21. Pomoc osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, 

w uzyskaniu stałej opieki w formie pomocy rodziny, pomocy sąsiedzkiej lub uzyskaniu 

miejsca w zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalach, w domach pomocy społecznej. 

22. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz umożliwienie 

im uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę socjalną.  

23. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym różnorodnych form pomocy 

na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności poprzez 

udział niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej w projektach unijnych, które 

wyposażają ich w nowe umiejętności społeczne i zawodowe. 

24. Pomoc w uzyskiwaniu miejsc na turnusach rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów, przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

25. Pomoc w uzyskiwaniu na własność lub wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego, przy 

współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

26. Pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym, nieprawidłowo funkcjonującym lub 

niemogącym samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie ze względu na specyfikę 

schorzenia, miejsc w zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalach, w domach pomocy 

społecznej. 

27. Upowszechnianie w środowisku lokalnym etosu zawodowego pracownika socjalnego 

oraz uświadamianie roli i zadań pracownika socjalnego. 

28. Zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Ośrodka. 

29. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych z zakresu 

samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników socjalnych. 
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Program osłonowy dla uczniów lub dzieci wyrażających chęć spożycia posiłku z terenu 

Gminy Rozprza 

 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIX/6/14 Rady Gminy Rozprza z dnia 4 lutego 2014 r. 

Celem Programu jest wykluczenie zjawiska niedożywienia uczniów lub dzieci wyrażających 

chęć spożycia posiłku na terenie placówki oświatowej, a których rodzice lub opiekunowie 

nie są w stanie zapewnić im posiłku w przedszkolu lub szkole z różnych przyczyn. Wówczas 

na wniosek dyrektora placówki oświatowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy udziela 

pomocy uczniom lub dzieciom, które wyrażą chęć zjedzenia posiłku, w formie posiłku, 

bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i bez ustalania sytuacji rodziny w drodze 

wywiadu środowiskowego. Liczba uczniów i dzieci, którym udzielono tej pomocy, nie może 

przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 

Gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

W 2019 roku dożywiano 117 dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach, z czego 10 dzieci 

i uczniów na wniosek dyrektorów placówek oświatowych – w ramach Programu osłonowego.  
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Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza na lata 2013-2020 

 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIII/33/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmieniona 

uchwałą Nr XXV/45/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rozprzy realizuje powyższy cel poprzez: 

1. Udział pracowników socjalnych w szkoleniach w zakresie  świadczenia  pomocy  

ofiarom  przemocy  domowej,  (jak udzielać wsparcia, w jaki sposób kierować ofiarę 

przemocy do różnych instytucji, wzmacnianie konsekwentnych zachowań i postaw). 

2. Systematyczna edukacja społeczności lokalnej poprzez pracę socjalną, informacje na 

tablicach ogłoszeń, która ma przede wszystkim na celu odkłamanie mitów i stereotypów 

utrudniających pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie, a także pokazywanie 

możliwości udzielenia pomocy i pozytywnych przykładów wyjścia z sytuacji 

przemocy.  

3. Udział w kampaniach społecznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

propagowanie ulotek i broszur o tej tematyce. 

4. Działalność Gminnego koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,    

5. Działalność Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

6. Udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie interwencji 

kryzysowej.  

7. Udział w kampaniach społecznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

W 2019 r. prowadzono 39 procedur „Niebieskiej Karty”, w ramach których podejmowano 

działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Gminny program ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza na lata 2013-2020 

 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIII/34/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmieniona 

uchwałą Nr XXV/46/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

Głównymi celami Programu są: zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy realizuje powyższe cele poprzez:   

1. Wdrożenie procedur monitorowania i interwencji w sprawach związanych 

ze zjawiskiem przemocy przez następujące instytucje współpracujące w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie ilości osób posiadających wiedzę i kompetencje potrzebne do skutecznego 

działania w zakresie likwidowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Wspomaganie działalności instytucji, duszpasterstw, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej niesieniu pomocy ofiarom przemocy. 

4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej zmierzającej do zapobiegania 

powstawania zjawiska przemocy. 

5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia sądu o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 

W 2019 r. prowadzono 39 procedur „Niebieskiej Karty”, w ramach których podejmowano 

działania z zakresu ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
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Samorządowy Program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym 

w Gminie Rozprza 

 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VII/28/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 15 czerwca 2015 r. 

 

Oprócz wielu ulg przysługujących rodzinom wielodzietnym w ramach Karty Dużej Rodziny, 

Gmina Rozprza realizuje Samorządowy Program przyznający uprawnienia rodzinom 

wielodzietnym. Uprawnieniem rodzin wielodzietnych – w ramach niniejszego Programu – jest 

20 % zniżka w opłacie za pobyt dziecka z rodziny wielodzietnej w przedszkolach 

samorządowych na terenie Gminy Rozprza. Ponadto do Programu Samorządowego przystąpiło 

kilkoro lokalnych przedsiębiorców, m.in. z branży fryzjerskiej, gastronomicznej, organizacji 

imprez okolicznościowych, geodezyjnej, a także dwa przedszkola niepubliczne. Gmina 

Rozprza czyni ciągłe starania w celu pozyskania nowych partnerów lokalnych Programu 

Samorządowego. 
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok dla 

Gminy Rozprza zwanej dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą  Nr IV/5/2019 Rady 

Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2019 r. Treść programu obejmuje: profilaktykę, leczenie, 

reintegrację społeczną, pomoc z problemami alkoholowymi i edukację społeczną. 

W realizacji Programu w 2019 uczestniczyły: placówki oświatowe, stowarzyszenia i osoby 

fizyczne. Dobór realizatorów poszczególnych zadań następował na podstawie przedstawionych 

wniosków zawierających projekty realizacji wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji. 

Program był koordynowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy Rozprza na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

Pełnomocnika Wójta Gminy Rozprza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

powołanego przez Wójta Gminy Rozprza na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Gmina Rozprza w realizacji programu współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Warszawie. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

dla Gminy Rozprza obejmuje realizacje zadań własnych gminy wynikających z art. 4 ustawy 

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Rozprzy pełni dwóch konsultantów uzależnień 

i Pełnomocnik Wójta Gminy Rozprza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Klientami konsultantów są osoby skierowane przez Gminną Komisję 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy, zgłoszone do Komisji jako osoby 

uzależnione od alkoholu przez osoby bliskie, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

lub Policję. Konsultacje udzielane są również członkom rodzin osób uzależnionych, jak 

również osobom po zakończeniu leczenia odwykowego (tzw. rozmowy podtrzymujące). 

Do punktu konsultacyjnego uczęszczają również osoby mające postanowieniem sądu 

ustanowiony obowiązek leczenia odwykowego w systemie ambulatoryjnym. Osoby te z reguły 

mają ustanowiony również dozór kuratora. Do Punktu uczęszczają również osoby dobrowolnie, 

niezgłaszane wcześniej, jako osoby uzależnione. Każde spotkanie z konsultantem jest 

odnotowywane w rejestrze przyjęć. Łącznie w 2019 roku udzielono  430 porad. 

Ogółem w 2019 roku do komisji zgłoszono 41 osób nadużywających alkohol. 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku sfinansowała 

wyjazd kolonijny dla 44 dzieci z terenu gminy Rozprza, łączny koszt to 48 400,00 zł.  
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Gminny program przeciwdziałania narkomanii 

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Rozprza w dniu 

24 stycznia 2019r  roku uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

Celem ww. programu jest określenie działań zapobiegających nasilającemu się zjawisku 

narkomanii, jak również niwelowanie następstw uzależnień od środków narkotycznych. 

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i wykonuje je poprzez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje 

powstrzymanie się od używania środków uzależniających, 

• działalność wychowawczą i informacyjną, 

• ograniczanie dostępności do narkotyków, 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych. 

W 2019 roku zrealizowane zostały zadania poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego 

i pracujących w nim konsultantów będących specjalistami w leczeniu uzależnień. Należy 

jednak stwierdzić, że w Punkcie Konsultacyjnym nie odnotowano zgłoszeń osób uzależnionych 

lub mających problemy z narkotykami. 

 

  



 RAPORT O STANIE GMINY ROZPRZA ZA 2019 ROK 

 

23 | S t r o n a  
 

Program współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi w oparciu o Program 

realizowana była na płaszczyznach: 

1) współpracy finansowej poprzez udzielanie dotacji, po rozstrzygnięciu otwartego 

konkursu ofert; 

2) współpracy pozafinansowej.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz  rocznym  Programem współpracy Gminy Rozprza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2019 przeprowadzono w  styczniu 2019 roku otwarty konkurs ofert.  

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza 

w 2019 roku zostały opublikowane: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozprza; 

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Powołana przez Wójta Gminy Rozprza Komisja konkursowa, wyłoniła podmioty, 

którym powierzono wykonywanie zadań publicznych Gminy Rozprza w 2019 roku na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji.  

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, dotacje w łącznej kwocie 72 000,00 zł 

otrzymali następujący oferenci: 

 

1. Stowarzyszenie Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów, na zadanie z zakresu: 

"Prowadzenie zajęć mających  na celu podniesienie umiejętności muzycznych 

młodzieży i przygotowanie jej do występów w miejscowości Milejów".  

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie, na zadanie z zakresu: "Prowadzenie zajęć 

mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i przygotowanie 

jej do występów w miejscowości Mierzyn". 

3.  Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Orkiestra Swingowa „Kasztelania Swing 

Band", na zadanie z zakresu: "Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie 

umiejętności muzycznych młodzieży i przygotowanie jej do występów w miejscowości 

Rozprza". 

4.  Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza, na zadanie z zakresu: 

"Rozpowszechnianie tradycji lokalnych i regionalnych oraz organizowanie 

i przygotowanie dla mieszkańców Gminy Rozprza wystaw i imprez kulturalnych 

podtrzymujących tradycje lokalne". 

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  dotacje w łącznej kwocie 312 000,00 zł 

otrzymali następujący oferenci: 
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1. Gminny Klub Sportowy ,,CZARNI” Rozprza, na zadanie z zakresu: "Organizowanie 

szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych  w dyscyplinie - 

piłka nożna  - w miejscowości Rozprza", 

2. Ludowy Klub Sportowy Mierzyn na zadanie z zakresu: "Organizowanie szkolenia oraz 

udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - 

w miejscowości Mierzyn", 

3. Ludowy Klub Sportowy ,,START” Niechcice, na zadanie z zakresu: "Organizowanie 

szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych  w dyscyplinie - 

piłka nożna - w miejscowości Niechcice", 

4. Gminny Szkolnym Związek Sportowy w Rozprzy, na zadanie z zakresu: "Organizacja 

i przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Rozprza do zawodów szkolnych, 

gminnych, powiatowych, regionalnych i wojewódzkich zgodnie z kalendarzem 

powiatowych imprez sportowych. Organizacja ,,Spartakiady przedszkolaków” oraz 

spartakiady dla dzieci klas I-IV z terenu gminy", 

5. Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ,,KASZTELAN” na zadanie 

z zakresu: "Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży 

i dorosłych z terenu gminy Rozprza w dyscyplinie - piłka siatkowa", 

6. Uczniowski Klub Sportowy GMINA ROZPRZA, na zadanie z zakresu: "Organizowanie 

szkolenia, przygotowanie uczniów do współzawodnictwa sportowego i udział 

w rozgrywkach w dyscyplinie piłka nożna dla dzieci do lat 15 z terenu gminy", 

7. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rozprzy, na zadanie z zakresu: 

"Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności na terenie 

Gminy Rozprza. Uczestnictwo lokalnej społeczności w zawodach, turniejach 

i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu". 

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 

z zakresu turystyki i krajoznawstwa, dotacje w łącznej kwocie 20 000,00 zł otrzymał  Związek 

Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Piotrków Tryb. na zadanie z zakresu: "Organizacji 

turystyczno-wypoczynkowego wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rozprza". 

 

Współpraca Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. odbywała się również w formie 

pozafinansowej, polegającej na poniższych działaniach: 

a) udostępnianiu lokali i obiektów na organizację spotkań otwartych; 

b) umożliwienie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i innych wydarzeń 

na terenach lub w obiektach należących do Gminy; 

c) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych Gminy. 
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Realizacja uchwał Rady Gminy  
 

W 2019 roku Rada Gminy Rozprza podjęła 95 uchwał. 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Rozprza VIII kadencji: 

nr uchwały z dnia w sprawie 

IV/1/2019 24 stycznia 2019 r. zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego 

członka Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy 

w Piotrkowie Trybunalskim 

IV/2/2019 24 stycznia 2019 r. zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego 

członka Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy 

w Piotrkowie Trybunalskim 

IV/3/2019 24 stycznia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozprza na lata 2019-2032 

IV/4/2019 24 stycznia 2019 r. uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2019 

IV/5/2019 24 stycznia 2019 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2019 rok 

IV/6/2019 24 stycznia 2019 r. uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

IV/7/2019 24 stycznia 2019 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 

IV/8/2019 24 stycznia 2019 r. rozpatrzenia skargi na decyzję o usunięciu 

punktu selektywnej zbiórki odpadów w 

miejscowości Bazar oraz naliczania opłat za 

wywóz śmieci 

IV/9/2019 24 stycznia 2019 r. przekazania petycji  

IV/10/2019 24 stycznia 2019 r. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Rozprza na 2019 rok  

V/11/2019 21 lutego 2019 r. wyboru członka Rady Społecznej działającej przy 

Powiatowym Centrum Matki i Dziecka 

w Piotrkowie Trybunalskim 

V/12/2019 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/73/2016 Rady 

Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2016 r. w 

sprawie statutów jednostek pomocniczych na 

terenie Gminy Rozprza 

V/13/2019 21 lutego 2019 r. udzielenia dotacji dla ochotniczych straży 

pożarnych gminy Rozprza 

V/14/2019 21 lutego 2019 r. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starej Wsi 
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V/15/2019 21 lutego 2019 r. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Rozprza 

V/16/2019 21 lutego 2019 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi 910/8, 

910/9, 910/10, 910/11, 910/12, 910/13, 910/14, 

910/15, 910/16, 910/17 i 910/18 

VI/17/2019 28 marca 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 

na 2019 rok 

VI/18/2019 28 marca 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

VI/19/2019 28 marca 2019 r. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 

VI/20/2019 28 marca 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Komendzie 

Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim 

na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli 

policyjnych 

VI/21/2019 28 marca 2019 r. sprawie udzielenia Powiatowi Piotrkowskiemu 

pomocy rzeczowej w zakresie realizacji zadań 

bieżącego utrzymania dróg 

VI/22/2019 28 marca 2019 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Rozprza w 2019 roku 

VI/23/2019 28 marca 2019 r. rozpatrzenia wniosków o przejęcie przez Gminę 

Rozprza prywatnych działek oznaczonych 

nr 679/13, nr 679/16 i nr 679/5 w obrębie 

Rozprza 

VI/24/2019 28 marca 2019 r. stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce 

systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt 

gospodarskich oraz potrzeby powrotu 

do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń 

rolniczych 

VII/25/2019 25 kwietnia 2019 r. oceny zasobów pomocy społecznej w roku 2018 

dla Gminy Rozprza 

VII/26/2019 25 kwietnia 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Rozprza oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 

1 września 2019 roku 

VII/27/2019 25 kwietnia 2019 r. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Rozprza 
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VII/28/2019 25 kwietnia 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 

2019 rok 

VII/29/2019 25 kwietnia 2019 r. sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

VII/30/2019 25 kwietnia 2019 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przeznaczonej na dofinansowanie 

funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej 

VII/31/2019 25 kwietnia 2019 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym Truszczanek 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 65/2 

VII/32/2019 25 kwietnia 2019 r. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy 

Rozprza, wykonującego obowiązki zarządcy dróg 

gminnych 

VIII/33/2019 27 czerwca 2019 r. stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Rozprzy 

VIII/34/2019 27 czerwca 2019 r. udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza wotum 

zaufania 

VIII/35/2019 27 czerwca 2019 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Rozprza za 2018 rok 

VIII/36/2019 27 czerwca 2019 r. udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza 

absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

VIII/37/2019 27 czerwca 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 

na 2019 rok 

VIII/38/2019 27 czerwca 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

VIII/39/2019 27 czerwca 2019 r. udzielenia dotacji w 2019 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

VIII/40/2019 27 czerwca 2019 r. diet dla przewodniczących organu 

wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy 

Rozprza 

VIII/41/2019 27 czerwca 2019 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia ich przebiegu 

VIII/42/2019 27 czerwca 2019 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia ich przebiegu 

VIII/43/2019 27 czerwca 2019 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym Romanówka 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 168 
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VIII/44/2019 27 czerwca 2019 r. powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów 

na ławników 

VIII/45/2019 27 czerwca 2019 r. sprawie zatwierdzenia zarządzenia 

porządkowego Wójta Gminy Rozprza 

dotyczącego ograniczenia poboru wody 

VIII/46/2019 27 czerwca 2019 r. przekazania skargi według właściwości 

VIII/47/2019 27 czerwca 2019 r. przekazania wniosku według właściwości 

VIII/48/2019 27 czerwca 2019 r. przekazania wniosku według właściwości 

IX/49/2019 11 lipca 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 

na 2019 rok 

IX/50/2019 11 lipca 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

IX/51/2019 11 lipca 2019 r. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w 

Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu 

osobowego w wersji oznakowanej z 

przeznaczeniem dla Posterunku Policji w 

Rozprzy 

IX/52/2019 11 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/21/2019 Rady 

Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2019 r. w 

sprawie udzielenia Powiatowi Piotrkowskiemu 

pomocy rzeczowej w zakresie realizacji zadań 

bieżącego utrzymania dróg 

IX/53/2019 11 lipca 2019 r. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Rozprza 

IX/54/2019 11 lipca 2019 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Rozprza 

IX/55/2019 11 lipca 2019 r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

IX/56/2019 11 lipca 2019 r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

IX/57/2019 11 lipca 2019 r. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników 

X/58/2019 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/54/2016 Rady 

Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. 

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
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organizacyjnej – Gminnego Zespołu Oświaty 

w Rozprzy i nadania jej statutu 

X/59/2019 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 Rady 

Gminy Rozprza z dnia 20 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość, szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre 

inne składniki wynagrodzenia 

X/60/2019 26 września 2019 r. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

X/61/2019 26 września 2019 r. uchylenia uchwały Nr VII/30/07 Rady Gminy 

w Rozprzy z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rozprzy do załatwiania spraw 

indywidualnych, należących do kompetencji 

Wójta z zakresu ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

X/62/2019 26 września 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 

na 2019 rok 

X/63/2019 26 września 2019 r. sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

X/64/2019 26 września 2019 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

X/65/2019 26 września 2019 r. udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E 

Wroników-Cieszanowice od km 5+351 

do km 10+223” 

X/66/2019 26 września 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Wola 

Krzysztoporska 

X/67/2019 26 września 2019 r. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Rozprza 

X/68/2019 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/54/2019 Rady Gminy 

Rozprza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Rozprza 

X/69/2019 26 września 2019 r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

X/70/2019 26 września 2019 r. rozpatrzenia skargi na działania organu 

wykonawczego 
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X/71/2019 26 września 2019 r. przekazania skargi na działanie Wójta Gminy 

Rozprza do rozpatrzenia w toku postępowania 

XI/72/2019 30 października 2019 r. wyboru ławników 

XI/73/2019 30 października 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 

na 2019 rok 

XI/74/2019 30 października 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

XI/75/2019 30 października 2019 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

XI/76/2019 30 października 2019 r. o uchyleniu uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania, odpłatności za wynajem 

i zwolnień z opłat za udostępnianie sal 

gimnastycznych w szkołach, działających 

na terenie Gminy Rozprza 

XI/77/2019 30 października 2019 r. przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Gminy w Rozprzy 

XI/78/2019 30 października 2019 r. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Rozprza 

XI/79/2019 30 października 2019 r. uchwalenia rocznego „Programu współpracy 

Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2020 rok” 

XI/80/2019 30 października 2019 r. przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie  

z właściwością 

XII/81/2019 28 listopada 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 

na 2019 rok 

XII/82/2019 28 listopada 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

XII/83/2019 28 listopada 2019 r. określenia stawek podatku od nieruchomości 

XII/84/2019 28 listopada 2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy 

Rozprza 

XII/85/2019 28 listopada 2019 r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

XIII/86/2019 19 grudnia 2019 r. określenia średnich cen jednostek paliwa 

dla Gminy Rozprza na rok szkolny 2019/2020 

XIII/87/2019 19 grudnia 2019 r. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2022 
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XIII/88/2019 19 grudnia 2019 r. przyjęcia Gminnego Programu Współpracy 

Instytucji Działających Na Rzecz Rodziny na lata 

2020-2022 

XIII/89/2019 19 grudnia 2019 r. zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza 

na 2019 rok 

XIII/90/2019 19 grudnia 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rozprza na lata 2019-2032 

XIII/91/2019 19 grudnia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozprza na lata 2020-2032 

XIII/92/2019 19 grudnia 2019 r. uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2020 

XIII/93/2019 19 grudnia 2019 r. rozpatrzenia petycji 

XIII/94/2019 19 grudnia 2019 r. przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie 

z właściwością 

XIII/95/2019 19 grudnia 2019 r. rozpatrzenia petycji 

 

 

W 2019 r. Wójt Gminy wydał 106 Zarządzeń, dotyczących m.in. bieżącego funkcjonowania 

Urzędu Gminy. Zarządzenia realizowane są na bieżąco, a ich szczegółowy wykaz znajduje się 

na stronie gminy: http://bip.rozprza.pl/680/91/zarzadzenia.html 
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Współpraca z innymi samorządami, organizacjami oraz współpraca międzynarodowa 
 

Gmina Rozprza od roku 2010 jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ 

Razem”. W ramach członkostwa mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz sama gmina otrzymała 

możliwość korzystania ze środków na rozwój obszarów wiejskich. W listopadzie 2019 roku 

odbył się nabór na realizację przedsięwzięć przez NGO. Z terenu Gminy Rozprza złożone 

zostały dwa wnioski przez Stowarzyszenie Euroaktywni z Rozprzy.  

Gmina Rozprza posiada również podpisane dwa porozumienia o współpracy z: 

1) Gminą Rajcza z Beskidu Żywieckiego, 

2) Miastem Glodenia z Mołdawii. 

 

Porozumienie z Gminą Rajcza podpisane zostało 24 czerwca 2018r. i było efektem 

wieloletniej współpracy kulturalnej pomiędzy stowarzyszeniami oraz harcerzami z terenu obu 

gmin. Corocznie przedstawiciele gminy Rozprza uczestniczą w Międzynarodowym Rajdzie 

Chłopskim odbywającym się zimą w Rajczy. W roku 2019 reprezentacja gminy Rozprza zajęła 

I miejsce w Targach Smaków w Rajczy. Przedstawiciele władz gminy Rajcza wraz z zespołem 

„Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca RAJCUSIE” gościli i występowali w roku 2019 na Dniach 

Gminy Rozprza. W styczniu 2019 roku drużyny harcerskie z gminy Rozprza zorganizowały 

obóz zimowy w Gminie Rajcza (miejscowości Rycerka Górna i Rajcza). 

Porozumienie z miastem Glodeni podpisane zostało 11 czerwca 2016 r. przez 

burmistrza miasta Glodeni, Panią Stelę Onutu oraz wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka. 

Porozumienie zakłada współpracę gospodarczą, kulturalną, promocyjną, a także sportową 

i turystyczną pomiędzy naszymi regionami. Jest ono owocem działań rozpoczętych przez 

Powiat Piotrkowski, który działa na płaszczyźnie regionalnej i pilotował początki 

współdziałania miast z regionu Glodeni oraz gmin, m.in. Rozprzy, Moszczenicy czy też 

Gorzkowic. W roku 2019 współpraca z miastem Glodenia odbywała się na zasadzie wymiany 

korespondencji.  

W roku 2019 z okazji 800 rocznicy wybuchu II wojny światowej Gmina Rozprza 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroaktywni przygotowała i wydała publikację pt.: „Rozprza-

Jeżów 1939”. Przygotowanie publikacji przez dr. Łukasza Politańskiego finansowała Gmina, 

a Stowarzyszenie Euroaktywni sfinansowało druk 1000 egzemplarzy książki, które zostały 

rozdane bezpłatnie mieszkańcom gminy. 
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Podsumowanie 
 

Rok 2019 to nie tylko wykonanie i zakończenie zadań, ale również rozpoczęcie 

kolejnych projektów i inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie z instytucji 

zewnętrznych i będą realizowane w latach następnych: 

✓ zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz przyłączami 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dofinansowanie w wysokości 927 977 zł, 

✓ zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku komunalnym 

w Niechcicach”, 

✓ zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu Szkoły 

Podstawowej w Mierzynie”, 

✓ współpraca z Powiatem Piotrkowskim przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223”. 

Kontynuowana będzie budowa Przedszkola w Niechcicach, realizowany będzie 

projekt pn.: „Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, będziemy również 

aplikować o kolejne dofinansowania w infrastrukturę szkolną, sportową i drogową. 

W działaniach wspierają Gminę stowarzyszenia, osoby prywatne, społecznicy, 

przedsiębiorcy – dzięki nim udało się zorganizować różnorodne wydarzenia, nie tylko te duże 

(XVI Dni Gminy Rozprza), ale również te mniejsze: dofinansowano festyny rodzinne, imprezy 

z atrakcjami dla dzieci, rajdy rowerowe. 

Zachęcam do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u oraz strony internetowej 

rozprza.pl, gdzie zamieszczamy bieżące informacje dotyczące Gminy Rozprza. 

 


