Protokół
z VI sesji Rady Gminy Rozprza
z dnia 31 marca 2015 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy.

Punkt 1
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel.
Powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji.
W obradach uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności w załączeniu protokołu.
W posiedzeniu udział wzięli:
Janusz Jędrzejczyk
- Wójt Gminy
Artur Cubała
- Zastępca Wójta
Bożena Nagrodzka
- Sekretarz Gminy
Bogdan Górecki
- Skarbnik Gminy
Julian Misztela
- Dyrektor ZGKG w Rozprzy
Ilona Maćkiewicz
- Radca Prawny

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy, którzy przygotowywali
projekty uchwał na sesję.

Punkt 2
Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel zapytał radnych, czy są uwagi
do zaproponowanego porządku obrad, który otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Następnie zaproponował aby w porządku obrad dokonać zmiany polegającej
na wprowadzeniu po punkcie 3 punktu w brzmieniu z punktu 11 (tzn. punkt 11 zrealizować
w punkcie 4), natomiast pozostałe punkty przenumerować. Powodem zaproponowania
zmiany jest konieczność wcześniejszego opuszczenia obrad przez Dyrektora Juliana Misztelę,
który będzie omawiał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
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dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel poddał pod głosowanie propozycję dokonania zamian
w porządku obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła propozycję dokonania zmian w porządku obrad.
Wobec powyższego porządek obrad realizowany był w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie z przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków określonych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza
na lata 2015-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych gminy
Rozprza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niechcicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mierzynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu
przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Protokół z V sesji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2015 roku przyjęto jednogłośnie.

2

Punkt 3
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami
Wójt Janusz Jędrzejczyk poinformował o ważniejszych tematach jakimi zajmował
się w okresie od ostatniej sesji tj.:
1) 5 i 6 marca br. w Poznaniu odbyło się XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin
Wiejskich RP, na którym delegaci wybrali nowe władze. Na Przewodniczącego
Związku Gmin Wiejskich wybrano Marka Olszewskiego - Wójta Gminy Lubicz. Spotkanie towarzyszyło Kongresowi XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, a uczestniczyli
w nim m.in. Pani Premier Ewa Kopacz oraz ministrowie.
Podczas spotkania zostały przyjęte poniższe stanowiska:
- w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (kopia w załączeniu protokołu),
- w sprawie wykonywania zadań oświatowych (kopia w załączeniu protokołu).
2) 26 marca br. odbyło się spotkanie z Tomaszem Ciszewskim - Dyrektorem Wydziału
Funduszy Europejskich i Certyfikacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
Tematem spotkania były sprawy związane z dofinansowaniami do przebudowy dróg
lokalnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Od przyszłego roku
zajmować się tym będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Każda gmina może
złożyć tylko jeden wniosek w danym roku. Wnioski składa się do 30 września.
Szczegóły dotyczące wniosku nie zostały jeszcze ustalone.
3) 27 marca br. w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbyło
się zebranie Zarządu Województwa Łódzkiego, na którym przedstawiono kwoty,
które udało się wynegocjować w ramach programów unijnych, m.in. z RPO
czy PROW.
Następnie Zastępca Wójta Artur Cubała poinformował o sprawach, którymi zajmował
się podczas nieobecności Wójta z powodu urlopu tj.:
1) Zakończono budowę sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Milejowie. Wodociąg
długości 470 mb, Ø 110 mm wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej za kwotę
56 834,70 zł;
2) Przygotowano dokumentację dotyczącą modernizacji sieci wodociągowej
w ul. Kościuszki w Rozprzy:
- mapę do celów projektowych wykonała Firma ART-GEO-MOTO Tomasz Kozłowski
za kwotę 3 960,00 zł brutto,
- dokumentację projektowo kosztorysową wykonała Firma Zakład Instalacji
Sanitarnych i Nadzór Inwestorski H i D Gędek s.c. za kwotę 10 900,00 netto,
czyli 13 407,00 zł brutto,
- parametry projektowanej do przebudowy sieci wodociągowej to: średnica
Ø 160 mm, dł. 825,50 m oraz: Ø 110 mm dł. 3,0 m, przyłącza wodociągowe w pasie
drogowym w ilości 53 szt,
- 25 marca br. zostało wydane pozwolenie na przebudowę sieci wodociągowej,
- w kwietniu br. rozpoczynają się prace ziemne.
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3) W sprawie inwestycji dotyczącej rozbudowy dwóch obiektów mostowych
wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1519E Milejów – Lubień w m. Łazy:
- Gmina przekazała dotację dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 250 000,00 zł,
- aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na decyzję o dofinasowaniu
z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
4) Przygotowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa w sprawie budowy
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar:
- dokumentację przygotowuje mgr inż. Albin Chomicki - firma „Al-Drog” z siedzibą
w Piotrkowie Tryb. ul. Brzozowa 8, za kwotę 20 910,00 zł brutto,
- parametry drogi: długość 970,0m i szer. 4,0 m,
- wartość robót wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 426 420,77 zł brutto.
5) W przygotowaniu inwestycja dotycząca modernizacji kotłowni w Szkole
Podstawowej w Mierzynie:
- dokumentację projektową opracowano w roku ubiegłym,
- w przygotowaniu wniosek do WFOŚiGW.
6) W dniach 6, 9 marca br. trwała kontrola inwestycji dot. Zmiany sposobu użytkowania
istniejącego budynku handlowo - usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy
prowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Protokół został podpisany
bez uwag. 16 marca br. Urząd Marszałkowski poinformował Urząd Gminy o przekazaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności
w wys. 500 tys. złotych.
7) Od 20 marca br. zatrudniamy 11 pracowników interwencyjnych, którzy obecnie
pracują głównie przy sprzątaniu terenu gminy.
8) Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi, na terenie Gminy Rozprza, została
zaprezentowana w ambasadzie japońskiej, na spotkaniu przedstawicieli firm
japońskich.
9) 5 marca br. w Truszczanku odbyło się spotkanie Posłów Prawa i Sprawiedliwości
z mieszkańcami gminy Rozprza. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Posłanka Anna
Zalewska – Szefowa Zespołu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz Poseł Robert
Telus. Tematem spotkania były sprawy odnawialnych źródeł energii w Polsce
oraz procedury z nimi związane.
Zastępca Wójta Artur Cubała stwierdził, że nie hałas czy ptaki mają wyznaczać
lokalizację elektrowni wiatrowych lecz konkretna odległość od zabudowań
mieszkalnych. Powinno się odmierzać konkretną odległość np. 2 km i dla takiej
lokalizacji wydawać decyzje. W takiej sytuacji mieszkańcy spaliby spokojnie,
a inwestor nie traciłby czasu w oczekiwaniu na odpowiednie decyzje. Polska
potrzebuje przejrzystej ustawy w sprawie energetyki wiatrowej.
10) W związku z inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 1520 Jeżów –
Rozprza – Lubień - Bilska Wola 24 lutego br. do Urzędu wpłynęło pismo mieszkańców
ul. Kościuszki z prośbą o wyjaśnienie rozwiązań projektowych przebudowywanej
drogi. 11 marca br. z udziałem Zarządu Dróg Powiatowych, Projektanta
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i mieszkańców odbyło się spotkanie, na którym mieszkańcy zgłosili prośbę
o doprojektowanie dodatkowego odwodnienia przez grunty prywatne. 12 marca br.
wystosowano do właścicieli trzech nieruchomości zapytania o wyrażenie zgody
na przejście kanalizacją deszczową od drogi do cieku wodnego - wszyscy trzej
właściciele pisemnie nie wyrazili zgody na przeprowadzenie odwodnienia przez
ich posesje. W konsekwencji na kolejnym spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie
Gminy, Projektant zaproponował odwodnienie ulicy Sportowej jak na załączniku
graficznym – mapce rozdanej podczas sesji jej uczestnikom.
(Kopia stanowi załącznik do protokołu).
11) W urzędzie Gminy odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami PKP w sprawie
zniszczonych dróg gminnych w związku z pracami remontowymi przy torach.
Ustalono, że w związku z zakończeniem prac na odcinku Luciążanka w kierunku
Gorzkowic tłuczeń (wysiewka) zostanie przekazany na potrzeby gminy. Na tym odcinku remonty dróg zostaną wykonane przez gminę z wykorzystaniem otrzymanej
wysiewki. Natomiast na odcinku Luciążanka-Piotrków prace remontowe przy torach
będą trwały do końca kwietnia, a po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone negocjacje (naprawa dróg przez PKP lub przekazanie wysiewki na potrzeby gminy).
Dodał ponadto, że mamy zapewnienie od PKP, że przyczółki przy przejazdach
kolejowych będą wylane asfaltem.
12) Trwają prace przy odwadnianiu dróg – odtworzonych zostało 50 mb rowów
przy drodze w Starej Wsi, 460 mb na Nowej Wsi „tzw. Górka” oraz przy drodze
powiatowej Stara Wieś – Mierzyn – 110 mb plus jeden przepust 7,5 m
wraz z odprowadzeniem wody do rzeki z całego tego terenu. Kolejne prace
dotyczące odwodnienia dróg Świerczyńsko – Dzięciary – 1 000 mb, Kisiele - Magdalenka – 2 000 mb muszą zostać wstrzymane do czasu wykonaniu prac odwodnieniowych przy ul. Kościuszki, aby nie doszło do podtopień.
13) W dniu 19 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej
w Rozprzy, na którym został ustalony następujący zakres wykonania rowów
melioracyjnych (z wykorzystaniem otrzymanej w styczniu br. dotacji od Gminy
w wysokości 50 tyś. zł): Mierzyn, 2 rowy Budy-Białocin, Janówka, Cekanów, Bryszki.
Kolejne rowy melioracyjne zostaną odczyszczone w drugim półroczu br.
14) Do 30 marca br. zostało wykorzystane 400 ton tłucznia do wykonania modernizacji
i naprawy dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej. Prace polegały na dokonaniu
uzupełnienia brakującego tłucznia, wyrównaniu terenu równiarką drogową
i zagęszczenia walcem.
Sprawozdanie z wykonania ww. prac oraz wykaz dróg do naprawy w następnej
kolejności zostało rozdane uczestnikom sesji (kopia w załączeniu protokołu).
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Punkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków określonych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy

Obecny na sesji Julian Misztela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy
powiedział, że z dniem 30 kwietnia br. kończy się czas obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dodał również, że z dotychczasowych obliczeń wynika, że nie ma konieczności podwyższać
obowiązujących taryf. Wobec tego po raz drugi proponuje się je pozostawić na poprzednim
poziomie. Po dokonanej analizie kosztów i przychodów stwierdzono, że zmiana warunków
ekonomicznych w okresie taryfowym od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. będzie
korzystna szczególnie w zakresie:
- zwiększenia liczby obsługiwanych odbiorców w związku z budową i przyłączeniem
się nowych odbiorców kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji przewidywanej zwiększonej
sprzedaży, co zapewni wzrost przychodów w nowym okresie taryfowym,
- zanotowany po raz pierwszy od kilku lat i utrzymujący się wzrostowy trend sprzedaży wody,
a w ślad za tym przewiduje się zwiększenie łącznych przychodów ze sprzedaży usług.
Dyrektor dodał również, że poprawiła się ściągalność zaległości z tytułu dostaw wody.
Dotychczasowy obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni zdolności produkcyjne
posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły,
w wymaganej ilości i jakości, zatem jest możliwość przedłużenia czasu obowiązywania cen
i stawek opłat zawartych w dotychczasowej taryfie na okres do dnia 1 maja 2015 do dnia
30 kwietnia 2016 r.
W dalszej swej wypowiedzi poinformował, że ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 24 ust. 9a – 9c daje
uprawnienia Radzie Gminy do podjęcia uchwały przedłużającej czas obowiązywania
dotychczasowej taryfy, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Pytań ze strony radnych nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 4/R/2015 Komisji
Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza
w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni jednogłośnie przyjęli
Uchwałę Nr VI/16/2015
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków określonych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki omówił propozycje zmian budżetu i w budżecie gminy
na 2015 rok.
W pierwszej kolejności przedstawił zmiany w dochodach budżetowych.
Zmiany dotyczyły:
Działu 600
Wprowadzenie środków otrzymanych w ramach PROW na przedsięwzięcia:
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie z zatoką parkingową i oświetleniem
w technologii energooszczędnej - 162 095 zł,
- Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów i modernizacją oświetlenia w technologii
energooszczędnej w miejscowości Janówka - 146 999 zł.
Działu 751
Wprowadzenie środków otrzymanych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - pismo
Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.980-3/15 - kwota 18 860 zł.
Działu 758 - Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy - pismo Ministra
Finansów nr ST3.4750.5.2015 - kwota 70 721 zł.
Działu 801
Wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na "Eko-pracownię" w SP Rozprza (refundacja
wydatków z 2014 roku) - kwota 27 438 zł oraz realizację zadania pn.: "Magiczny zakątek
przyrodniczo - rekreacyjny" - ogródek dydaktyczny w SP Straszów - kwota 31 500 zł.
Ponadto zaplanowano środki w ramach POKL na realizację projektu pn.: "Przedszkole przy
szkole" - kwota 497 376,31 zł.
Działu 900
Wprowadzenie środków otrzymanych w ramach PROW na przedsięwzięcie "Modernizacja
budynku komunalnego - Straszów" - 42 197 zł.
Działu 921
Wprowadzenie środków otrzymanych w ramach PROW na przedsięwzięcia:
- Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne
Centrum Kultury w Rozprzy - 500 000 zł,
- Zakup strojów dla KGW w Rozprzy - 3 287,56 zł.
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Działu 926
W związku z rezygnacją realizacji projektu "Promocja obszaru LGD poprzez zakup strojów
piłkarskich dla klubów sportowych z terenu Gminy Rozprza" zmniejszono planowane dochody
z tego tytułu o kwotę 5 203,35 zł.
Dział 756 i 900
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej
przeniesiono planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z rozdziału 75618 do rozdziału 90002.
Natomiast zmiany w planie wydatków dotyczyły m.in. wydatków majątkowych
tj. wprowadzenia nowych inwestycji:
Dział 010
"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul. Piotrkowskiej
w Rozprzy wraz przyłączami" - kwota 25 000 zł.
Dział 754
"Dotacja dla OSP Niechcice" - dotacja przeznaczona na zakup sprzętu pożarniczego - Toru
na zawody MDP wg CTIF - kwota 7 072 zł.
"Dotacja dla OSP Mierzyn" - dotacja przeznaczona na zakup i montaż drzwi garażowych kwota 20 000 zł.
Dział 801
"Modernizacja pomieszczeń na parterze Szkoły Podstawowej w Rozprzy " - koszt realizacji
200 000 zł.
Dział 921
”Budowa pomnika – Ławeczka pamiątkowa 950-lecia Rozprzy” - kwota 55 000 zł.
Zmiany w planie wydatków dotyczyły również wydatków bieżących tj.:
Działu 750
Rozdział 75023 - w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
klasyfikacji budżetowej przeniesiono planowane wydatki z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi z rozdziału 75023 do rozdziału 90002.
Rozdział 75075 - zwiększenie planowanych wydatków na promocję gminy o kwotę 60 000 zł.
Działu 751
Wprowadzenie środków otrzymanych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - pismo
Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.980-3/15 - łączna kwota 18 860 zł.
Działu 754
Przeniesienie środków z wydatków bieżących na inwestycyjne - kwota 27 072 zł.
Działu 758
Zmiana wysokości rezerwy ogólnej o kwotę 2 523,56 zł.
Działu 801
Zmiany wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80149 oraz 80150 związane
są z wejściem w życie ustawy "okołobudżetowej", która nałożyła na jst obowiązek
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przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania
naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Środki na ten cel zostały wyodrębnione
w rozdziałach 80149 i 80150.
Rozdział 80195 - Wprowadzenie planowanej realizacji projektu w ramach POKL "Przedszkole
przy szkole" oraz zmiany w planie wydatków projektu w ramach POKL "Stawiamy
na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza".
Działu 926
Zmniejszenie wydatków o kwotę 8 000 zł w związku z rezygnacją realizacji projektu pn.:
"Promocja obszaru LGD poprzez zakup strojów piłkarskich dla klubów sportowych z terenu
Gminy Rozprza".
W dalszej części swej wypowiedzi Skarbnik Gminy poinformował, że zaproponowane zmiany
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zmniejszają deficyt budżetowy
do kwoty 860 000,00 zł.
W wyniku wszystkich zaproponowanych zmian, planowane przychody z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wynoszą 2 663 500 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel ogłosił dyskusję w temacie zaproponowanych zmian
budżetu i w budżecie gminy Rozprza na 2015 rok.
Następnie poprosił o przybliżenie tematu ławeczki – pomnika z okazji 950-lecia Rozprzy.
Wójt Janusz Jędrzejczyk – przewodniczący Komitetu Obchodów 950-lecia Rozprzy
poinformował, że członkowie komitetu spotykają się cyklicznie i ustalają w jaki sposób uczcić
tak ważną rocznicę. W zamysłach było postawienie pomnika z okazji 100-lecia powstania
legionów w Rozprzy. Jest też pomysł postawienia pomnika z okazji 950-lecia Rozprzy. Pomnik
– ławeczka miał na celu upamiętnienie znanych osób, którzy byli związani z Rozprzą – m.in.
Kasztelana Zarębę, Ignacego Paderewskiego, Wincenta Witosa, Marię Dąbrowską, Józefa
Życińskiego. Członkowie Komitetu mieli pomysł, aby ławeczka została wykonana z piaskowca,
lecz z powodu niskiej trwałości tego materału, zrezygnowano z tego zamierzenia. Następnym
pomysłem było zlecenie wykonania odlewu z brązu z siedzącą postacą Ignacego
Paderewskiego. Po dokonaniu rozeznania okazało się, że koszt wykonania takiego pomnika
kształtuje się pomiędzy 120 – 300 tyś. zł. Udało się jednak znaleźć rodzinę, która
przygotowałaby projekt, wykonała pomnik i zamontowała go za kwotę 45-50 tyś. zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel poprosił o ponowne pochylenie się nad tematem tzn.
zastanowienie co byłoby najlepszą pamiątką z okazji 950-lecia Rozprzy, gdzie byłoby
to postawione i za jaką kwotę. Dodał, że ławeczka nie będzie widoczna dla przejezdnych.
Zaproponował, aby środki w budżecie zabezpieczyć, ale zastanowić się jeszcze raz co to
miałoby być. Dodał również, że warto byłoby pomyśleć o tablicy upamiętniającej 100-lecie
powstania Legionów w Rozprzy.
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Wójt Janusz Jędrzejczyk stwierdził, że najlepszym miejscem na umieszczenie tablicy byłoby
Gminne Centrum Kultury w Rozprzy przy ul. Kościuszki.
Radny Marcin Szulc pytał czy przyjęcie uchwały zamyka drogę do dyskusji w tym temacie?
Wójt Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że środki finansowe zostaną zabezpieczone, a nad tematem
ponownie pochyli się Komitet Obchodów 950-lecia. Dodał, że jest bardzo krótki czas
na podjęcie decyzji w tym temacie.
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki zaproponował naniesienie w budżecie zmiany nazwy
zadania. Po zmianie zadanie otrzymałoby nazwę: ''budowa pomnika upamiętniającego
obchody z okazji 950-lecia Rozprzy''.
Radni wyrazili zgodę na dokonanie w budżecie zmiany nazwy zadania w brzmieniu jak
zaproponował Skarbnik Gminy.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 3/BF/15 Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Rozprza w sprawie pozytywnej
opinii dotyczącej zaproponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała w załączeniu protokołu.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI /17/2015
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2014 rok
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza
na lata 2015-2030
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy związane są ze zmianami budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.
Pytań ze strony radnych nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni jednogłośnie przyjęli
Uchwałę nr VI/18/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza
na lata 2015-2030
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
Skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował, że ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim stanowi, że do dnia 31 marca każdego roku rada gminy podejmuje uchwałę,
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w następnym roku budżetowym.
Dodał również, że przedsięwzięcia, na które przeznacza się środki z funduszu sołeckiego
powinny spełniać następujące przesłanki:
- muszą zostać zgłoszone przez sołectwo we wniosku złożonym do wójta – wniosek ten
uchwala zebranie wiejskie i powinien zawierać: konkretne przedsięwzięcia przewidziane
do realizacji na obszarze sołectwa, oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie,
- powinny być zadaniami własnymi gminy,
- muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
- powinny być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują dorośli mieszkańcy
sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku
o fundusz sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania,
sołtys przekazuje wójtowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa, w terminie
nieprzekraczalnym do 30 września.
Przyjęte rozwiązania prawne w ustawie o funduszu sołeckim są skomplikowane. Zawarta jest
w niej bardzo sformalizowana procedura przyznawania środków funduszu, natomiast brak
jest regulacji dla pewnych istotnych spraw.
W dalszej swej wypowiedzi poinformował, że na spotkaniu sołtysów 4 marca 2015 roku
przedstawiona została problematyka dotycząca zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego.
Większość sołtysów opowiedziała się za niewydzielaniem funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy.
W przypadku braku zgody na utworzenie funduszu sołeckiego będzie kontynuowana zasada
wyodrębniania w budżecie środków „do dyspozycji sołectw”, które przeznaczone będą
na realizację przedsięwzięć określonych we wnioskach sołectw składanych do 30 września.
Jest to postępowanie mniej sformalizowane, jednocześnie łatwiej jest dokonać poprawek
w budżecie gdy wystąpią nieprzewidziane zmiany dotyczące zakresu rzeczowego
lub finansowego zaplanowanych zadań lub pojawią się nowe przedsięwzięcia.
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Zatem jest propozycja aby nie wydzielać funduszu sołeckiego.
Pytań ze strony radnych nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Przy dwóch głosach przeciwnych oraz jednym wstrzymującym Rada przyjęła
Uchwałę nr VI/19/2015
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych
gminy Rozprza
Obecny na sesji Inspektor Ireneusz Bartosiewicz poinformował, że zgodnie z art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma obowiązek
ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na podstawie art. 32 ust. 3b ww. ustawy jednostki
samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki
pieniężne w formie dotacji.
W dalszej zwej wypowiedzi poinformował, że Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Rozprzy powołał Gminną Komisję, której zadaniem jest ocena wykonanych zadań
statutowych przez poszczególne jednostki OSP z terenu gm. Rozprza. Komisja dokonała
analizy za rok 2014 i zgodnie z Regulaminem przyznała punkty za poszczególne zadania.
W zależności od ilości uzyskanych punktów i zajętych miejsc, Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy w dniu 20 styczna 2015r. przyznało kwoty dotacji
na zakup sprzętu p.poż., umundurowania strażackiego oraz remonty, naprawy i konserwację
garaży.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel pytał, czy wszystkie jednostki OSP działające na terenie
gminy Rozprza dostaną dofinansowanie?
Ireneusz Bartosiewicz wyjaśnił, że w tym roku wszystkie jednostki uzyskały minimalną ilość
punktów, więc wszystkie dostaną dofinansowanie. Dodał, że w ubiegłym roku kilka jednostek
OSP nie uzyskało minimalnej ilości punktów i nie były brane pod uwagę przy podziale
środków finansowych.
Radna Magdalena Sawicka pytała, czy na gminę nałożony jest obowiązek wspierania straży
pożarnych i czy gmina pozyskuje środki z WFOŚiGW na działania zwiazane ze strażą?
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Wójt Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Gmina niejako kupuje zabezpieczenie gotowości bojowej. Gmina może
się ubiegać o dotacje z WFOŚiGW na sprawy inwestycyjne straży np. zakup sprzętu, natomiast
nie uzyskuje dofinansowania na bieżące utrzymanie jednostek OSP.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/20/2015
w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych gminy Rozprza
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niechcicach
Inspektor Ireneusz Bartosiewicz poinformował, że na Posiedzeniu Prezydium Zarządu
Oddziału Związku OSP RP w Rozprzy w dniu 20 stycznia 2015 r. podjęto decyzję o zakupie
Toru MDP, który przeznaczony będzie do ćwiczeń i przeprowadzenia gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych drużyn z terenu gm. Rozprza. Jednostka OSP Niechcice została
upoważniona do dokonania zakupu i dbałości o ten sprzęt.
Dodał, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom
pożarnym środki pieniężne w formie dotacji, dlatego możliwe i celowe jest udzielenie dotacji
na zakup Toru do ćwiczeń i zawodów MDP dla OSP Niechcice.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas pytał czy do tej pory używany był tylko jeden tor
w gminie Rozprza?
Prezes Związku OSP RP Artur Cubała wyjaśnił, że do tej pory (przez ostatnie trzy lata)
OSP Rozprza odpłatnie wypożyczała tor innym jednostkom. Obecnie zaplanowano zakup toru,
z którego będą nieodpłatnie korzystać wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Rozprza,
a opiekować się nim będzie jednostka OSP Niechcice.
Radny Piotr Misztela zwrócił uwagę na to, że tor, który planuje się zakupić dla OSP Niechcice
ma służyć wszystkim jednostkom z tereny gminy, a tor, który posiada jednostka OSP
w Rozprzy służy tylko tej jednostce. Zaproponował zatem, aby kupić jeszcze jeden tor
osobno dla jednostek z północnej części gminy.
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Artur Cubała wyjaśnił, że tor będzie służył sekcji młodzieżowej oraz sekcji podstawowej.
Do tej pory żadna z jednostek nie zgłosiła potrzeby zakupienia dodatkowego toru, ale skoro
jest taki pomysł to będzie to przedmiotem dyskusji na zarządzie straży.
Radny Stanisław Rębeliński zabierając głos w sprawie powiedział, że ze środków z dotacji
kupowane są przede wszystkim stroje (umundurowania). Stwierdził, że nie jest konieczne
kupno kolejnego toru. Do tej pory wszystkie jednostki korzystały z jednego toru i wystarczał
ona dla wszystkich.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/21/2015
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie
Ireneusz Bartosiewicz przypomniał, że Gmina ma obowiązek ponoszenia kosztów
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Obowiązek ten został rozszerzony także o ponoszenie przez gminę kosztów
wyposażenia i utrzymania budynku, obiektu lub terenu niebędącego własnością gminy,
nieużytkowanego bądź niezarządzanego przez gminę, jeżeli korzysta z nich Ochotnicza Straż
Pożarna.
Jednostka OSP Mierzyn zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów wymiany 2 szt. drzwi
garażowych, uzasadniając tym, że garaż jest ocieplony a drzwi są stare, nieszczelne i w okresie
zimowym trudno jest wewnątrz utrzymać właściwą temperaturę.
Na Posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy
w dniu 20 stycznia 2015r. pozytywnie rozpatrzono wniosek OSP Mierzyn i podjęto decyzję
o pokryciu kosztów wymiany drzwi garażowych.
Wydatek tego rodzaju znajduje uzasadnienie prawne w przepisie art. 32 ust. 4 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać
ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji (art. 32 ust. 3b ustawy
o ochronie przeciwpożarowej) i dlatego możliwe i celowe jest udzielenie dotacji dla OSP
Mierzyn.
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Radny Marcin Szulc pytał czy pogłoski o tym, że współpraca OSP Rozprza z Gminą Rozprza
szwankuje. Jeśli tak to z jakich przyczyn?
Zastępca Wójta Artur Cubała wyjaśnił, że na ostatnim sprawozdawczym posiedzeniu
Prezydium Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Rozprzy przedstawiony został temat
wykluczenia kolejnych 20 strażaków przez jednostkę OSP Rozprza i przyjęcia tylko jednego
strażaka. Część strażaków z OSP Rozprza przepisało się do innych jednostek.
Dodał również, że współpraca z jednostką OSP Rozprza popsuła się po odrzuceniu przez
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy wniosku o udzielenie przez Gminę
dofinansowania do zakupu ciężkiego samochodu bojowego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/22/2015
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu
przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg
Zastępca Wójta Artur Cubała poinformował, że gminy, związki międzygminne
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej
lub rzeczowej, natomiast podstawą udzielenia pomocy jest umowa.
W związku z chęcią podjęcia współpracy Powiatu Piotrkowskiego z gminą Rozprza
w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Rozprza
Powiat Piotrkowski deklaruje przejęcie zadań z zakresu wykonania remontów cząstkowych
przy użyciu emulsji i grysów na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz równanie
dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy równiarką drogową, w sezonie letnim
2015, natomiast Gmina Rozprza w zamian deklaruje przejęcie zadań z zakresu:
- zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Rozprza,
- pomoc w ustawieniu jesienią 2015 r. oraz zebraniu na koniec zimy 2016 r. zasłon
przeciwśnieżnych oraz ich poprawienie w miarę potrzeb podczas sezonu zimowego,
- wycinanie w 2015 r. odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie traw na poboczach
w ciągu dróg wg bieżących ustaleń w zależności od zaistniałych potrzeb,
- utrzymanie w 2015 r. czystości pasa drogowego wg bieżących ustaleń w zależności
od zaistniałych potrzeb,
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- odmulenie rowów przydrożnych w 2015 r. wg bieżących ustaleń w zależności
od zaistniałych potrzeb.
Szczegóły współpracy określa się w stosownej umowie zawartej pomiędzy jednostkami
samorządowymi.
Uczestnikom sesji został rozdany wykaz dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej
przeznaczonych do naprawy cząstkowej w 2015 r. na terenie gminy Rozprza.
(Kopia wykazu w załączeniu protokołu).
Radny Tadeusz Kołowrotkiewicz stwierdził, że w otrzymanym wykazie nie została
umieszczona droga przez Starą Wieś (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi
Solidarności). Na tym odcinku jest duże natężenie ruchu.
Zastępca Wójta Artur Cubała wyjaśnił, że naprawa tej drogi będzie realizowana, tak jak
to miało miejsce w latach ubiegłych.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas wnioskował o przyjazd równiarki na Osiedle
w Niechcicach. Dodał, że od czterech lat drogi na tym osiedlu nie były równane.
Radny Piotr Misztela wnioskował o ujęcie drogi w miejscowości Gieski do dróg
przeznaczonych do remontu (jest to droga nie posiadająca nawierzchni bitumicznej).
Wyjaśnił, że szczególnie na początku miejscowści droga jest w bardzo złym stanie. Obecnie
przez środek drogi położone są dwie linie płyt betonowych, dzięki którym możliwy jest
przejazd pojadów. Dodał, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby zebranie zbędnej
warstwy nawierzchni, która zalega na płytach i utrudnia jazdę (szczególnie na odcinku
od początku miejscowości do kościoła).
Zastępca Wójta Artur Cubała poinformował, że po podpisaniu z Zarządem Powiatu stosownej
umowy równiarka będzie wykorzystywana na rzecz Gminy Rozprza.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 5/R/2015 Komisji Rolnictwa,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza w sprawie
pozytywnej opinii dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu
przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie.
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/23/2015
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Rozprza
na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg
Uchwała w załączeniu protokołu.
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015
Obecna na sesji Inspektor Ewa Paras poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy
o wychowaniu w trzeźwości do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań
prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015. Źródłem finansowania tego programu jest tzw. „fundusz korkowy
(kapslowy)”. Są to wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach
na terenie gminy Rozprza. Ogólny plan wydatków to kwota 135 tyś. zł, z czego 3,5 tyś. zł
przeznaczone jest na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Następnie dodała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach. Został
on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi
na terenie gminy Rozprza, co pozwoli na zajęcie się problematyką alkoholizmu w sposób
zorganizowany i kompleksowy.
Pytań ze strony radnych nie było.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 1/Z/2015 Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rozprza dotyczącą pozytywnej opinii
dla projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/24/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015
Uchwała w załączeniu protokołu.
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Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015
Inspektor Ewa Paras powiedziała, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań mających na celu
przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii. Źródłem finansowania tego programu jest również
tzw. „fundusz korkowy”. Planowana kwota przeznaczona na ten plan wynosi 3,5 tyś. zł
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 jest kontynuacją działań
rozpoczętych w minionych latach. Został on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami
oraz potrzebami występującymi na terenie gminy Rozprza.
Radna Małgorzata Nowakowska zabrała głos w sprawie i powiedziała, że na terenie gminy
Rozprza niestety jest problem z dopalaczami.
Inspektor Ewa Paras wyjaśniła, że w szkołach i gimnazjach prowadzone są programy
profilaktyczne uświadamiające o konsekwencjach takich zachowań.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 2/Z/2015 Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rozprza w sprawie pozytywnej opinii
dla projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/25/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2015 roku
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Małgorzata
Wrzeszcz poinformowała, że na podstawie ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy
zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku
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z powyższym przygotowany został ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2015 roku”, który
obejmuje w swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi 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.
Dodała również, że projekt programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza
weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt
oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy
Rozprza (tj. 6 kół łowieckich).
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel pytał z kim została podpisana umowa w celu
zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim?
Z Krzysztofem Hajniakiem – sołtysem Rajska Dużego – odpowiedziała Kierownik Małgorzata
Wrzeszcz.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał Uchwałę Nr 1/R/15 Komisji Rolnictwa,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza w sprawie
pozytywnej opinii dotyczącej projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2015 roku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/26/2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2015 roku

Uchwała w załączeniu protokołu.
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Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
Obecna na sesji Inspektor Aleksandra Jarosz powiedziała, że ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy zobowiązuje rady gmin do tworzenia, w drodze uchwał, na wniosek Wójta,
odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej,
zakładzie karnym, areszcie śledczym jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać
co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.
W związku z tym, że w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku zameldowanych jest 156
mieszkanek planuje się utworzyć zamknięty obwód głosowania nr 9, z siedzibą w tejże
placówce, dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie.
Rada jednogłośnie przyjęła
Uchwałę nr VI/27/2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
Uchwała w załączeniu protokołu.

Punkt 16
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bielas wnioskował o naprawę chodnika przy ul. Sportowej
w Niechcicach w kierunku przedszkola. Dzięki temu znacznie poprawiłoby się bezpieczeństwo
uczestników ruchu.
Pytał również, czy Gmina zwróciła się z prośbą do Nadleśnictwa w sprawie wycinki drzew przy
tej ulicy.
Zwrócił także uwagę, że należałoby wystosować prośbę do Krynicy Vitamin w sprawie
rozebrania lub naprawienia części muru przy ul. Zakładowej w Niechcicach. Mur obecnie
stanowi zagrożenie dla ludzi, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców.
Zastępca Wójta Artur Cubała wyjaśnił, że Nadleśnictwo odpowiedziało, że prace porządkowe
przy ul. Sportowej w Niechcicach będą wykonywane sukcesywnie.
Radna Małgorzata Nowakowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Rozprza w dniu 30 marca br. omawiana była
sprawa zakupu tabletów dla radnych. Członkowie Komisji przeanalizowali koszty druku
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materiałów, które pokrywają się z kosztami ewentualnego zakupu tabletów. Jednak biorąc
pod uwagę czynnik społeczny propozycja jest taka, aby wstrzymać się z ich zakupem. Dodała,
że z biegiem czasu może inne gminy zdecydują się na zamianę dokumentów papierowych
na elektroniczne to wtedy wrócimy do tematu.
Radny Stanisław Rębeliński pytał czy droga w Lubieniu (za szkołą) będzie wysypana
tłuczniem?
Zastępca Wójta Artur Cubała wyjaśnił, że po zrealizowaniu zaplanowanych w I półroczu br.
zadań związanych z drogami wykonywane będą kolejne remonty dróg.
Radny Marcin Szulc pytał dokąd będzie sięgał chodnik planowany do budowy na ulicy
Kościuszki w Rozprzy?
Zastępca Wójta Artur Cubała wyjaśnił, że chodnik będzie wybudowany po obu stronach drogi
na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 do posesji nr 63A, natomiast w dalszej
części będzie znajdował się tylko po stronie wschodniej.
Radny Tadeusz Kołowrotkiewicz wnioskował o utwardzenie drogi dojazdowej do pól
na odcinku od przejazdu kolejowego w Starej Wsi do miejscowości Budy. Dodał, że droga jest
w złym stanie i utrudniony jest przejazd ciągników z maszynami rolniczymi do prac polowych.
Wójt Janusz Jędrzejczyk odpowiedział, że wspomniana droga zostanie ujęta w planach
do utwardzenia.
Radny Grzegorz Szymański pytał co z zalanymi polami? Czy można coś na dzień dzisiejszy
zrobić?
Zastępca Wójta Artur Cubała wyjaśnił, że Gminna Spółka Wodna w Rozprzy otrzymała
dofinansowanie od Gminy na wykonywanie prac melioracyjnych i sukcesywnie je wykonuje.
Dodał również, że póki co sprawy udrażniania rowów śródpolnych nie są zadaniami własnymi
gminy.
Zastępca Wójta Artur Cubała, nawiązując do pytania, zadanego przez radnego Grzegorza
Szymańskiego na poprzedniej sesji, dotyczącego regulacji drogi na granicy obrębów IgnacówCekanów w miejscowości Cekanów, przy gruntach należących do P. Leśniewskiego
i P. Olejnik wyjaśnił, że w tej sprawie obecnie toczy się postępowanie podziałowe.
W dalszej kolejności konieczne jest przejęcie części nieruchomości od P. Olejnik i P. Bury
w celu poszerzenia drogi.
Zastępca Wójta Artur Cubała poinformował również, że Zarząd Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej odpowiedział pisemnie, że budynek po byłej mleczarni znajdujący się na działce
gminnej w Milejowie nie jest eksploatowany i jeżeli rozbiórki dokona Gmina to Zarząd OSM
nie będzie wnosił żadnych roszczeń. Wobec tego budynek został zgłoszony do rozbiórki.
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Radna Magdalena Sawicka zajęła stanowisko w sprawie spotkania posłów PiS z mieszkańcami
w miejscowości Truszczanek, o którym mówił Zastępca Wójta Artur Cubała. Powiedziała,
że mieszkańcy zaprosili posłów zajmujących się sprawami elektrowni wiatrowych, gdyż temat
ten wzbudza duże kontrowersje i jest trudny szczególnie dla ludzi, którzy są przeciwni
ich budowie. Dodała, że sprawą uczestników spotkania powinna pozostać ocena jego
przebiegu oraz wnioski z niego płynące.
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel poinformował, że Rolnicy Ziemi Piotrkowskiej wystąpili
z prośbą o podjęcie przez Radnych Rady Gminy Rozprza uchwały popierającej ich postulaty.
Kopia pisma została przekazana radnym w celu zapoznania się.
(Kopia w załączeniu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w powyższym temacie.
Następnie odczytał projekt stanowiska.
Radni jednogłośnie poparli
Stanowisko w sprawie poparcia postulatów Komitetu Protestacyjnego Rolników Ziemi
Piotrkowskiej
Stanowisko w załączeniu protokołu.
W związku ze zbliżającym się terminem na zamknięcie roku Skarbnik Gminy Bogdan Górecki
rozdał radnym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2014 rok.

Punkt 17
Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w VI sesji Rady Gminy Rozprza,
a z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył życzenia Zdrowych i Radosnych Świąt.
Obrady zakończono o godzinie 1330.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gemel
Protokołowała
Aleksandra Jarosz

22

