Protokół
z IV sesji Rady Gminy Rozprza
z dnia 27 stycznia 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:
Stanisław Cubała
- Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Janusz Jędrzejczyk
- Wójt Gminy
Artur Cubała
- Zastępca Wójta
Bożena Nagrodzka
- Sekretarz Gminy
Bogdan Górecki
- Skarbnik Gminy
Ewa Góral-Zielonka - Radca Prawny
Ewa Szczegodzińska - Kierownik OPS-u
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy, którzy przygotowywali
projekty uchwał na sesję.
Punkt 2
Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel zapytał radnych, czy są uwagi do zaproponowanego
porządku obrad, który otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Wobec braku uwag porządek obrad realizowany był w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata
2015-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza
na 2015 rok.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka do Rady Społecznej działającej
przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Przedszkole przy szkole”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza oznaczonej numerem ewidencyjnym 456.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Niechcice oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2434.
13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.
Protokół z III sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku przyjęto jednogłośnie.
Punkt 3
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami
Wójt Janusz Jędrzejczyk poinformował o ważniejszych tematach jakimi zajmował
się w okresie od ostatniej sesji tj.:
- trwały prace związane z przygotowaniem projektu budżetu gminy na rok 2015; odbywały
się posiedzenia komisji stałych rady gminy, na których członkowie opiniowali projekt budżetu;
- 8 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Enerwind oraz z mieszkańcami
miejscowości Świerczyńsko i Truszczanek, którzy nie wyrażają zgody na budowę elektrowni
wiatrowych na terenie gminy Rozprza;
- w dniu 12 stycznia br. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbyła się rozprawa
administracyjna otwarta dla społeczeństwa dotycząca „budowy dwóch budynków kurników
brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz
z urządzeniami i infrastrukturą techniczną” w miejscowości Cieślin; planowane
przedsięwzięcie ma polegać na budowie m.in. 2 budynków inwentarskich - kurników
brojlerów o pow. zabudowy ok. 2350 m2 każdy oraz chlewni o powierzchni zabudowy
ok. 2300 m2 ; produkcja brojlerów (1 cykl produkcyjny, który trwa max. 10 tygodni) wynosić
będzie 60 000 szt. czyli 240 DJP, w roku będzie 5 cykli; zatem roczna produkcja brojlerów
ma wynosić 300 000 szt; w chlewni natomiast produkcja będzie od warchlaka do tucznika
w ilości maksymalnej 1700 szt. co odpowiada 238 DJP - 1 cykl, w roku będą 3 cykle; zatem
roczna produkcja wynosić będzie 5100 szt;
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- odbyło się spotkanie z Jackiem Przybyszem Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piotrkowie
Trybunalskim, na którym ustalono, że dnia 6 marca 2015 roku (w piątek) w godzinach
od 10.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy uruchomiony zostanie punkt informacyjny
do przesyłania zeznań rocznych (PIT) drogą elektroniczną; tego dnia, w obecności
pracowników Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim będzie można wypełnić
zeznanie roczne za 2014 r. i złożyć je przez internet;
- został powołany komitet organizacyjny obchodów 950-lecia Rozprzy złożony z pracowników
Urzędu Gminy; obecnie trwają prace nad ustaleniem harmonogramu obchodów,
które rozpoczną się już 7 marca br. (będzie to wystawa na otwarcie obchodów) i trwać będą
do listopada; w tym czasie Urząd Gminy w Rozprzy przygotowuje wiele uroczystości i spotkań
dla mieszkańców; punktem kulminacyjnym obchodów 950-lecia Rozprzy będą Dni Gminy
Rozprza w dniach 20 – 21 czerwca 2015; do współpracy zostało zaproszone Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunaslkim, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim i Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
Punkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza
na lata 2015-2030
Skarbnik Gminy Rozprza Bogdan Górecki powiedział, że aktualna Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Rozprza została wydłużona o 5 lat i obejmuje lata 2015-2030. Wynika
to z tego, że w spłata kredytów planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku musi być
rozpisana na dłuższy okres, aby zachować wskaźniki budżetowe. W bieżącym roku wskaźniki
z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. Wskaźnik zadłużenia dla Gminy
Rozprza wynosi 7,2 % (przy dopuszczalnym 7,3 %). Także jest minimalny zakres
na nieprzekroczenie tego wskaźnika dodał Skarbnik Gminy.
Następnie odczytał uchwałę Nr II/334/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Rozprza.
Kopia uchwały w załączeniu protokołu.
Pytań ze strony radnych nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni jednogłośnie przyjęli
Uchwałę Nr IV/1/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030
Uchwała w załączeniu protokołu.
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Punkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2015
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że projekt uchwały budżetowej na 2015 rok
został złożony do Biura Rady Gminy Rozprza w dniu 19 listopada 2014 roku. Od tego czasu
do projektu zostały wprowadzone autopoprawki, z którymi radni zostali zapoznani. Zmiany
polegały m.in. na:
- zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 9 586 zł (m.in. na podstawie pisma
z Ośrodka Pomocy Społecznej),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9 586 zł (m. in. na podstawie pisma z Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz na podstawie pisma od Wojewody Łódzkiego),
- przeniesieniach kwot z paragrafów, które już nie obowiązują w związku ze zmianą
klasyfikacji budżetowej;
Skarbnik Gminy poprosił o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały (której nie było
w materiałach przesłanych wcześniej radnym) w dziale 852 – Pomoc społeczna – chodzi
o wprowadzenie wydatku w wysokości 2400 zł dotyczącego zwrotu dotacji na nienależnie
pobrane zasiłki.
Ponadto Skarbnik Bogdan Górecki poinformował, że ostatnie proponowane zmiany dotyczą
wydatków inwestycyjnych, tj:
- rozbudowy dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej
Nr 1519E Milejów – Lubień w m. Łazy – zwiększenie o kwotę 250 000 zł (dotacja dla Powiatu
Piotrkowskiego),
- budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar – zwiększenie o kwotę
500 000 zł (planowane jest złożenie wniosku do FOGR-u na realizację tej inwestycji),
- zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Gminy – zwiększenie o kwotę 12 000 zł (zakup
kserokopiarki i sprzętu komputerowego),
- budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bazar – zwiększenie o kwotę 30 000 zł,
- Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Rajsko Małe – zwiększenie o kwotę
8 000 zł,
- przebudowy Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych – zmniejszenie o kwotę
800 000 zł (środki te zostały przeniesione na nowe inwestycje i na przebudowę Rynku została
kwota 700 000 zł).
W dalszej swej wypowiedzi Skarbnik powiedział, że budżet Gminy Rozprza na 2015 rok
zakłada planowane dochody w wysokości 33 809 586 zł oraz planowane wydatki w wysokości
35 309 586 zł. Natomiast omówione wcześniej zmiany nie powodują zmiany planowanego
deficytu budżetowego, który pozostaje na poziomie 1 500 000 zł. Nie zmienia się również
łączna kwota planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 3 303 500 zł. Do spłaty w roku
bieżącym pozostało 1 803 500 zł.
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Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel otworzył dyskusję w temacie planowanego
budżetu na rok 2015.
Radna Magdalena Sawicka pytała Skarbnika o sprawę wcześniejszego wykreślenia z budżetu
inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia drogowego w Rajsku Małym (w związku z zaistniałą
pomyłką) .
Skarbnik odpowiedział, że dotyczyło to wykreślenia zadania z Wieloletniej Prognozy
Finansowej, ponieważ nie było to przedsięwzięcie planowane na kilka lat.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas pytał czy będzie realizowana inwestycja dotyczącą
budowy dróg na Osiedlu w Niechcicach i jak długo ważna jest dokumentacja, oraz
czy w przyszłym roku będą środki finansowe na budowy dróg konkursowych.
Wójt Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, że w ramach konkursu pozostały jeszcze budowy dróg
w osiedlowych Niechcicach oraz ulica Topolowa, w Milejowie – ulica Słoneczna i Lipowa
oraz w Longinówce – nakładka na istniejącej drodze.
Natomiast dokumentacja dotycząca budowy dróg na Osiedlu w Niechcicach jest ważna przez
3 lata. Projekty zostały przygotowane w ubiegłym roku. Ponadto gmina bardzo liczy na środki
z FOGR-u i z Unii Europejskiej – dodał Wójt.
Radny Marcin Szulc w temacie dróg zapytał jakie są perspektywy dotyczące budowy ulicy
Leśnej w Rozprzy, szczególnie w zachodniej części - od ulicy Sportowej.
Wójt Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, że dopóki nie zostały wykonane drogi konkursowe,
to nie będzie można realizować nowych inwestycji drogowych. Należałoby zweryfikować,
czy omawiana droga zaliczała by się do wykonania w ramach środków FOGR-u.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że w przyszłości należałoby się zastanowić nad
rezygnacją z konkursów i realizacją budowy dróg wg potrzeb.
Radna Alicja Waczyńska podniosła temat, że na poprzedniej sesji była mowa o planach
zmniejszenia deficytu budżetowego. Czy w takim razie nowe inwestycje są zasadne?
Jeżeli jest możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz na realizację inwestycji to należy
z tego korzystać - odpowiedział Wójt Janusz Jędrzejczyk. Dodał również, że kwoty
zaplanowane w budżecie z pewnością zmniejszą się po przetargach. Ponadto gmina czeka
jeszcze na około milion złotych zwrotu za realizację inwestycji z ubiegłego roku, więc deficyt
na pewno się zmniejszy.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że w br. nie uda się uchwalić budżetu bez
deficytu, natomiast w ciągu roku przy dokonywaniu zmian w budżecie będą czynione
starania, aby powoli deficyt zmniejszać. Ponadto gmina nie może składać wniosków
o pozyskanie środków z zewnątrz nie mając zabezpieczonych własnych środków finansowych.
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Radny Grzegorz Szymański zabierając głos w temacie powiedział, że można więc liczyć na to,
że po przetargach oraz po otrzymaniu dofinansowań zostaną oszczędności w budżecie.
Wójt Janusz Jędrzejczyk powiedział, że ze środków FOGR-u można uzyskać dofinansowanie
w wysokości do 60 %.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że zawsze łatwiej jest w budżecie zaplanować
większe środki finansowe i w trakcie roku schodzić z deficytu niż zaplanować zbyt małe
środki, a w ciągu roku deficyt zwiększać.
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki odczytał uchwałę Nr II/333/2014 z dnia 22 grudnia
2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok.
Kopia uchwały w załączeniu protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni, przy dwóch głosach wstrzymujących, przyjęli
Uchwałę nr IV/2/2015
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2015
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że w ubiegłym roku Powiat Piotrkowski
zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej
inwestycji dotyczącej rozbudowy dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu
drogi powiatowej Nr 1519E Milejów – Lubień w m. Łazy. Natomiast w bieżącym roku Powiat
zwrócił się z prośbą o współfinansowanie realizacji powyższej inwestycji. Planowane
zabezpieczenie środków finansowych na realizację omawianego zadania wg podziału wynosi:
- rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju – 500 000 zł,
- Powiat Piotrkowski 250 000 zł,
- Gmina Rozprza 250 000 zł.
Zaplanowana kwota w budżecie Gminy ulegnie zmianie po przeprowadzeniu przetargu.
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Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont dwóch obiektów mostowych (wymiana izolacji,
zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa stożków, wymiana poręczy i ułożenie nowej
nawierzchni), przebudowę przepustu drogowego (rozbiórka i ułożenie nowego), przebudowę
drogi na odcinku ~ 0,98 km (wzmocnienie i poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m,
wykonanie poboczy), remont istniejących zjazdów.
Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała podziękował za zaproszenie na sesję
i zabrał głos w sprawie planowanej wspólnej inwestycji. Powiedział, że podjęcie uchwały
jest niezbędne w celu zawarcia stosownej umowy oraz dołączenia jej jako załącznik
do wniosku, o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa,
składanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Ponadto Starosta podziękował za dotychczasową współpracę przy realizacji inwestycji.
Dodał również, że najbliższe 5 lat to najgorętszy czas dla samorządów. Po 5 latach
prawdopodobnie nie będzie już takich dofinansowań do inwestycji jak dotychczas. Trzeba
więc tak konstruować budżety, aby jak najwięcej środków pozyskać z zewnątrz.
Stanisław Cubała poinformował również zebranych, że budżet Powiatu Piotrkowskiego
na 2015 rok został już uchwalony. Planowane dochody wynoszą 65 868 707,19 zł, planowane
wydatki wynoszą 66 568 707,19 zł, natomiast deficyt budżetowy wynosi 700 000 zł.
Natomiast planowane zadłużenie na 2015 rok wynosi 13 mln zł, co stanowi niecałe 20 %.
13 mln zł to jest tyle ile w br. zostanie wydane na drogi, z czego 7 mln zł na teren gminy
Rozprza – dodał Starosta.
Starosta Powiatu podkreślił, że ogromna część środków z budżetu przeznaczana jest
na budowy dróg. Powiedział ponadto, że należałoby zastanowić się nad budową drogi
Rozprza-Cieszanowice. Przydałaby się również ścieżka rowerowo-piesza od Cieszanowic
do Starej Wsi. Gdyby zebrać te wszystkie punkty to koszt wynosiłby około 2 mln zł. Kolejną
drogą do budowy mogłaby być droga przez Milejów.
Podsumowując temat budowy dróg powiedział również, że w Powiecie tworzony jest
Powiatowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, do którego wszystkie gminy będą zgłaszać
swoje propozycje.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas zauważył, że inwestycje realizowane wspólnie
z Powiatem Piotrkowskim są trafione i trzeba tych inwestycji realizować jak najwięcej.
Starosta Stanisław Cubała dodał, że Powiat będzie realizował poszerzenie drogi RozprzaCieszanowice ze środków budżetu Powiatu (bez udziału Gminy).
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel nawiązując do tematu współpracy z Powiatem
powiedział, że mieszkańców nie interesuje, kto jest właścicielem dróg, natomiast chcą mieć
drogi w dobrym stanie. Dobrym rozwiązaniem jest realizowanie inwestycji wspólnie
w Powiatem jeżeli są takie możliwości.
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Przewodniczący odczytał uchwałę Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady
Gminy dotyczącą pozytywnej opinii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Piotrkowskiemu.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr IV/3/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza
na 2015 rok
Przewodniczący Tomasz Gemel zapytał radnych czy są uwagi do propozycji planów pracy
Komisji na 2015 rok.
Uwag ze strony radnych nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr IV/4/2015
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na 2015 rok
Uchwała w załączeniu protokołu.
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka do Rady Społecznej działającej
przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel poinformował, że nowo wybrana Rada Gminy
na wniosek Starosty dokonuje wyboru członka do Rady Społecznej działającej
przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Następnie zgłosił Agatę Bartkowską na członka do Rady Społecznej. Radna Agata Bartkowska
wyraziła zgodę na kandydowanie.
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Starosta Stanisław Cubała zabrał głos w powyższej sprawie. Powiedział, że Rada Społeczna
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej opiniuje wszystkie działania PZOZ. Generalnie
chodzi o funkcjonowanie szpitala i przychodni. Do tej pory PZOZ w bilansie rocznym
wychodził na zero. W br. będą prawdopodobnie małe zadłużenia. W związku z tym na mocy
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Starostwo Powiatowe jako organ
założycielski jest zobowiązane dług pokryć. W związku z zaistniałą sytuacją będą
podejmowane działania w trzech wariantach, tj.:
- być może stworzenie zrzeszenia samorządowego dotyczącego opieki zdrowotnej,
- wypożyczenie komuś PZOZ,
- lub połączenie np. ze Szpitalem Wojewódzkim lub z innymi szpitalami.
Obecnie prowadzone są rozmowy, które doprowadzą do rozwiązania problemu.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że PZOZ w Piotrkowie Trybunalskim dysponuje
kilkoma przychodniami i szpitalem na ul. Roosevelta.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr IV/5/2015
w sprawie wyboru członka do Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
Uchwała w załączeniu protokołu.
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania
Obecna na sesji Ewa Szczegodzińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy
powiedziała, że w wyniku starzenia się ludności trzeba reagować na zapotrzebowanie
społeczne związane z usługami opiekuńczymi.
Dodała, że ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę zadanie o charakterze
obowiązkowym, polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przedłożony
projekt jest realizacją tych zadań. W ramach wyjaśnienia dodała również, że realizacja usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymaga uchwały Rady Gminy.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy będzie takie usługi realizować. W OPS pracuje
4 opiekunki, które jeżdżą po terenie.
W sytuacji kiedy nie są udzielane usługi opiekuńcze czasami Ośrodek Pomocy Społecznej
umieszcza osoby w Domu Pomocy Społecznej. Obecnie jest kilkudziesięcioosobowa kolejka
do DPS-u.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel zapytał ilu obecnie pensjonariuszy, za których samorząd
wnosi opłaty, jest umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.
Obecnie jest to 7 osób – odpowiedziała Ewa Szczegodzińska.
Radna Alicja Waczyńska pytała na jakiej podstawie do § 6 pkt b projektu uchwały
wprowadzony został przedział wiekowy 21 do 24 lat. Dodała, że z tego co się orientuje
dla spraw związanych ze świadczeniami z ZUS jest to przedział wiekowy do 25 lat.
Jest to umowna cyfra i nie musi być kompatybilna z ustawą o świadczeniach rodzinnych –
odpowiedziała Kierownik Ewa Szczegodzińska.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas pytał jak traktowana jest obca osoba, która prowadzi
z drugą wspólne gospodarstwo domowe. Czy ta osoba jest traktowana jak członek rodziny?
Kierownik OPS Ewa Szczegodzińska odpowiedziała, że definicja rodziny w ustawie o pomocy
społecznej nie mówi o tym, że muszą to być osoby spokrewnione, mogą zatem to być osoby
obce prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, żyjące np. w konkubinacie. Nie badane
jest również zameldowanie tych osób.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr IV/6/2015
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała w załączeniu protokołu.
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Przedszkole przy szkole”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Obecny na sesji Główny specjalista Michał Tokarski poinformował, że w styczniu br. Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na składanie wniosków
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
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w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedmiotem konkursu były projekty określone dla Poddziałania 9.1.1, Priorytetu IX PO
Kapitał Ludzki, których celem jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowani ich do świadczenia wysokiej
jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych
obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.
W dalszej swej wypowiedzi dodał, że wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające
realizację programów zapewniających dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach
podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Projekt zakładał wsparcie 8 oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy szkołach
podstawowych na terenie gminy Rozprza. Wsparcie w ramach projektu będzie przeznaczone
na dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. Projekt będzie realizowany
w od lutego 2015 do listopada 2015 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas nawiązując do powyższej wypowiedzi dodał, że jak
najwięcej powinno być takich projektów bez udziału finansowego gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr IV/7/2015
w sprawie zatwierdzenia projektu „Przedszkole przy szkole” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała w załączeniu protokołu.
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza oznaczonej numerem
ewidencyjnym 456
Obecna na sesji Podnspektor Anna Karlińska poinformowała, że działka o nr 456
o pow. 0,01 ha położona w Rozprzy zabudowana jest parterowym budynkiem, w którym
znajdują się dwa lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni 76,69 m2. Zgodnie z uchwałą
Nr XXVI/54/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rozprzy przy ul. Wąskiej 2 sprzedaż
przedmiotowych lokali mieszkalnych miałaby nastąpić z zachowaniem ustawowego
pierwszeństwa dla najemców.
W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie
Trybunalskim nakazującą Gminie Rozprza wyłączenie z użytkowania przedmiotowego
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budynku mieszkalnego, Gmina nie mogła dokonać sprzedaży wynajmowanych lokali na rzecz
najemców. Po podjęciu przedmiotowej uchwały sprzedaż omawianej działki nastąpi w drodze
przetargu.
Pytań ze strony radnych nie było.
Przewodniczący odczytał uchwałę Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Przeciwpożarowej Rady Gminy dotyczącą pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza
oznaczonej numerem ewidencyjnym 456.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr IV/8/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie
ewidencyjnym Rozprza oznaczonej numerem ewidencyjnym 456
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 12
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Niechcice oznaczonej numerem ewidencyjnym 2434
Anna Karlińska poinformowała, że przez działkę położoną w Niechcicach oznaczoną nr 2434
o pow. 0,0268 ha, mającą szerokość ok. 5 m, przebiega wodociąg ø 315 mm.
Z chwilą sprzedaży ww. działki w akcie można byłoby ustanowić służebność przesyłu.
Jednak, w przypadku awarii sieci wodociągowej, takie zabezpieczenie nie zwolniłoby Gminy
od wypłaty odszkodowania na rzecz właściciela działki. Wobec powyższego zasadnym jest
podjęcie przedmiotowej uchwały.
Pytań ze strony radnych nie było.
Przewodniczący odczytał uchwałę Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Przeciwpożarowej Rady Gminy dotyczącą pozytywnej opinii w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Niechcice oznaczonej numerem ewidencyjnym 2434.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr IV/9/2015
uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Niechcice oznaczonej numerem ewidencyjnym 2434
Uchwała w załączeniu protokołu.
Punkt 13
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania
Wiceprzewodniczący Józef Bielas zwrócił uwagę na sprawę chodników przy drodze
prowadzącej przez Niechcice, które są w bardzo złym stanie technicznym. Prosił
o prowadzenie dalszych rozmów w tej sprawie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w Łodzi. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel
i wykonanie tego zadania w niedalekiej przyszłości.
Wójt Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, że ponownie zostanie wystosowana interpelacja
w tej sprawie do GDDKiA.
Radna Alicja Waczyńska stwierdziła, że odcinek drogi od drogi krajowej do Cieślina
w kierunku Gorzkowic jest bardzo niebezpieczny szczególnie dla dzieci, z powodu braku
chodnika i odpowiedniego oświetlenia głównie na ostrym zakręcie. Dodała, że należałoby
uwzględnić ten problem w perspektywie finansowej Powiatu na lata kolejne;
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas nawiązując do tematu poruszonego przez radną
Waczyńską zwrócił uwagę, że omawiany odcinek drogi ma prawdopodobnie nieuregulowany
stan prawny, wytyczenie drogi nie jest właściwe ale wykonanie chodnika i oświetlenia jest
tam konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej drogi.
Radny Stanisław Rębeliński podniósł temat bardzo złego stanu technicznego drogi
w Lubieniu, która prowadzi do Sulejowa przez las. Przy tej drodze na początkowym jej
odcinku od drogi przez Lubień mieszka kilka rodzin. Sprawa dotyczy głównie pierwszych
800 m. Poprawa jakości drogi poprawiłaby komfort dojazdu do posesji ludzi tam
mieszkających.
Radny Marcin Szulc odniósł się do tematu powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów
950-lecia Rozprzy. Apelował o wspólne dbanie o stadion sportowy podczas organizowania
na nim imprez plenerowych. Prosił o konsultowanie sposobu korzystania ze stadionu
z głównym jego użytkownikiem, który dba o ten obiekt na bieżąco.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel zaproponował, aby do Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 950-lecia Rozprzy zaprosić przedstawiciela Klubu Sportowego „Czarni Rozprza”.
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Radna Małgorzata Olczyk korzystając z obecności Starosty zwróciła uwagę na zły stan
techniczny chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Mierzyn. Poprawa jakości
chodników jak i zaproponowana do realizacji ścieżka rowerowa poprawiła by bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.
Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała wracając do tematu tworzonego
Powiatowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych powiedział, że do tego programu
wprowadzone zostaną inwestycje drogowe konieczne do zrealizowania w najbliższych latach.
Zostaną opracowane zasady punktowania dróg, priorytety itp. Remonty i budowy dróg będą
systematycznie wykonywane w ustalonej kolejności wg przyjętej punktacji. Dodał, że dobrym
pomysłem jest odcięcie pasa przy drodze w Niechcicach.
Radna Magdalena Sawicka nawiązując do wieloletniej perspektywy finansowej Powiatu
na lata następne zwróciła uwagę na to, że w gminie Rozprza nie wszystkie miejscowości
są skanalizowane. Wobec tego pierwszeństwem powinno być wykonanie kanalizacji,
a w dalszej kolejności budowy dróg. Budowa kanalizacji powinna być zrealizowana przed
budową drogi, czy chodników.
Nawiązując do wypowiedzi radnej Magdaleny Sawickiej Starosta powiedział, że gmina
ma opracowaną koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej i przed budową chodników
przy drogach będą brane pod uwagę zapisy koncepcji.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel dodał, że należałoby wykupić grunty od właścicieli
posesji przy drogach i przygotować miejsce dla przyszłej budowy kanalizacji sanitarnej.
Przy planach budowy dróg należy brać pod uwagę plany budowy kanalizacji – dodał
Przewodniczący Rady.
Starosta Stanisław Cubała powiedział, że należałoby rozważyć możliwość przejęcia niektórych
dróg powiatowych przez gminy. Chodzi o te drogi, przy których wykonywana byłaby
kanalizacja i chodniki. Wiele gmin przejmuje drogi powiatowe, ponieważ dzięki temu
nie muszą płacić za zajęcie pasa drogowego.
Radny Tadeusz Kołowrotkiewicz pytał jaki może być pomysł na poszerzenie drogi na odcinku
od Starej Wsi do Gościnnej (tzw. „drogi solidarności”)?
W ramach odpowiedzi Zastępca Wójta Artur Cubała powiedział, że właścicielom gruntów
przyległych do drogi była już składana propozycja wykupu części gruntów na poszerzenie
drogi. Niestety nie było zgody wszystkich osób, których sprawa dotyczyła.
Wójt Janusz Jędrzejczyk nawiązując do sprawy powiedział, że jest to trudny temat. Obecnie
gmina czeka na inicjatywę ze strony mieszkańców. Wystarczy, że jeden z właścicieli gruntów
przyległych do drogi nie wyrazi zgody na sprzedaż i sprawa dalej stoi w miejscu.
Zastępca Wójta Artur Cubała poinformował, że 20 lutego br. rozpoczyna się kolejna edycja
Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego. W poprzednich rozgrywkach
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Gminę reprezentowali niektórzy byli i obecni radni. Artur Cubała poprosił radnych
do wpisywania się na listę z zaznaczeniem konkurencji sportowej, w której dana osoba będzie
mogła startować. W poprzedniej spartakiadzie Gmina Rozprza zajęła I miejsce.
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki zwrócił uwagę na duże koszty ponoszone na drukowanie
i rozwożenie materiałów na sesje dla radnych. W związku z tym jest propozycja zakupu
tabletów lub laptopów w celu umożliwienia przesyłania radnym materiałów w formie
elektronicznej.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel wnioskował, aby tym tematem zajęła się Komisja
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na swoim posiedzeniu, a następnie
przedstawiła wszystkim radnym wyniki swojej dyskusji.

Punkt 14
Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w IV sesji Rady Gminy Rozprza.
Obrady zakończono o godzinie 12.40.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gemel

Protokołowała
Aleksandra Jarosz
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