Jak wygląda kwes a stypendiów dla dzieci i młodzieży
oraz subwencji oświatowej

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czy wzrosną podatki od nieruchomości NIE

NADANIE PRAW MIEJSKICH
MIEJSCOWOŚCI ROZPRZA
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Co z podatkiem rolnym

Co z dostępem do środków zewnętrznych, w tym z Unii
Europejskiej

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY

JEGO UCHWALANIA

przyterenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego ustalane są na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie ceny żyta.

Czy wzrosną opłaty za wodę i śmieci

Będziemy Gminą miejsko
- wiejską.

NIE

Wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i cena za wodę i ścieki nie zależy od statusu miejscowości. Stawkę opłat
za odpady zatwierdza Rada Gminy. Cenę za zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdza Dyrektor PGW Wody Polskie.

Czy zmieni się liczba radnych Gminy

Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych NIE

Wyższe wynagrodzenie burmistrza

niezbę-

.
dne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

NIE

NIEPRAWDA

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych
i innych dokumentów NIE

Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane
dopłaty rolnicze NIE
Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja
Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim NIEPRAWDA

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie

NIEPRAWDA

Zwiększenie zatrudnienia w urzędzie oraz wzrost
wynagrodzeń urzędników NIEPRAWDA

NIE

Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych
i burmistrza NIE

A co z pomocą społeczną
termi

Zasady świadczeń pomocy społecznej jakie obowiązują są takie
same dla wsi i miast i zależne są od sytuacji materialnej i życiowej
konkretnych mieszkańców, tak więc nie będzie tutaj żadnych zmian.

ZDECYDUJMY RAZEM!

Szanowni Państwo!

HISTORIA ROZPRZY W PIGUŁCE

Mieszkańcy Rozprzy i Gminy Rozprza!

ROZPRZA MOŻE BYĆ MIASTEM
Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce ulotkę informacyjną
w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Rozprza.

Dlaczego chcemy przywrócenia praw miejskich dla
miejscowości Rozprza?
Od lat przygotowywaliśmy się, aby wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich miejscowości Rozprza.
Dziś jesteśmy na to gotowi.
W 2022 roku przypada 152. rocznica utraty praw miejskich
przez Rozprzę, w związku z czym uznałem, iż jest to odpowiedni
moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie. Przywrócenie praw
miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania.

Rozprza to miejscowość intensywnie rozwijająca się o dużym
potencjale kulturalnym i historycznym na mapie województwa
łódzkiego. Status miasta ma wymiar symboliczny dla
społeczności lokalnej, która niejednokrotnie wyraża tęsknotę za
niegdyś utraconymi prawami miejskimi. To także ważna rola
wizerunkowa dla miejscowości.
Rada Gminy Rozprza w dniu 10 lutego 2022 r. podjęła uchwałę
związaną z podjęciem prac mających na celu przywrócenie praw
miejskich miejscowości Rozprza. Pierwszym krokiem będzie
przeprowdzenie konsultacji z mieszkańcami.
To historyczny moment dla Naszej Małej Ojczyzny. Możemy stać
się świadkami rodzącej się nowej rzeczywistości w dziejach
Gminy Rozprza.

Rozprza należy do jednych z najstarszych miejscowości
województwa łódzkiego. Pierwsza h i s t o r y c z n a w z m i a n k a
o Rozprzy znajduje się w falsyﬁkacie mogileńskim z 1065 r. i bulli
gnieźnieńskiej z 1136 r. W dokumentach z XIII w., dotyczących
Rozprzy, spotykamy głównie wzmianki o kasztelanach
rozpierskich. Kasztelania rozpierska w porównaniu z innymi nie
była zbyt rozległa. Jej granice z XIII w. określa dokument z 1255 r.,
dotyczący rozgraniczenia pomiędzy kasztelaniami wolborską
i rozpierską. Wiek XIV w dziejach miasta wiąże się z dwiema
nierozstrzygniętymi kwes ami: sprawa lokacji i przynależności
własnościowej Rozprzy. Przywileje miejskie Rozprzy nie
zachowały się. Karol Maleczyński podaje lokację miasta na
1372r. Według Stanisława Mariana Zajączkowskiego lokacja ta
nastąpiła przed 1344 r., być może w czasach Leszka Czarnego,
którego działalności gospodarczo-osadniczej zawdzięcza wiele
miast swoje lokacje (np. Brzeziny).
W 1870 r. Rozprza utraciła prawa miejskie na skutek represji
carskich za pomoc mieszkańców miasta powstańcom
styczniowym. Na posiedzeniu w dniu 21 marca (1 kwietnia)
1870 r. Komitet Urządzający postanowił o odebraniu praw
miejskich Rozprzy i jednocześnie włączeniu jej w skład gminy
wiejskiej Rozprza. Tym samym zlikwidowano magistrat i urząd
burmistrza, zaś zarząd nad osadą objął wójt. Rozprza przestała
być miastem. Bełchatów i Wolbórz również utraciły prawa
miejskie na mocy tego samego aktu prawnego.
Decyzja o wszczęciu procedury przywrócenia praw miejskich
będzie swoistym hołdem oddanym naszym przodkom i przywróceniem stanu prawnego mieszkańcom miasta i Gminie
Rozprza

ZDECYDUJMY ZATEM WSPÓLNIE w jakich warunkach i perspektywie będziemy żyć, pracować i kształcić się nasze dzieci, wnuki
i kolejne pokolenia mieszkańców Naszej gminy.
W przypadku dotrzymania wszystkich terminów i uzyskania
pozytywnej opinii wojewody oraz właściwego ministra,
formalnie Rozprza może zostać miastem już od 1 stycznia 2023
roku. W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii
w przedmiotowej sprawie.
Zdecydujmy sami
Każdy głos jest bardzo ważny!

Z poważaniem

Wójt Gminy Rozprza
Janusz Jędrzejczyk

KORZYŚCI Z NADANIA PRAW MIEJSKICH
Powrót do wielowiekowej tradycji i historii.
Większa dostępność do środków z funduszy europejskich
adresowanych zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich.
Większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy
w pierwszej kolejności szukają terenów miejskich ze względu
na lepszy poziom infrastruktury i dostępności pracowników.
Poprawa sytuacji na rynku pracy.
Rozwój terenów pod dalsze inwestycje.
Większy pres ż Rozprzy, wzrost znaczenia całej gminy,
zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej.
Rozwój pod względem urbanistycznym, zagospodarowanie
przestrzeni publicznej.
Podniesienie atrakcyjności Rozprzy w oczach młodych ludzi,
którzy chcieliby się tu osiedlić.
Łatwiejsza promocja walorów turystycnych.
Zwiększenie dynamiki rozwoju Gminy Rozprza.

TERMIN KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
28 LUTEGO - 21 MARCA 2022 ROKU
Konsultacje przeprowadzone będą w formie ankiet.
Wypełnioną ankietę należy złożyć w jeden z niżej wskazanych
sposobów:
1. W postaci skanu na adres e-mail: konsultacje@rozprza.pl
2. Do skrzynki podawczej z napisem”Konsultacje” znajdującej się:
a) w Urzędzie Gminy w Rozprzy ul. Al. 900 - lecia 3, 97-340 Rozprza,
b) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rynek Piastowski 10,
c) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy, ul. Kościuszki 6 lub
jej ﬁliach w Milejowie, w Mierzynie, w Niechcicach, w Lubieniu,
d) u właściwego sołtysa lub przewodniczącej zarządu osiedla
Niechcice.
3. Przesłać listem na adres: Urząd Gminy w Rozprzy, Al. 900 lecia 3

Herby Rozprzy na przełomie wieków

97-340 Rozprza

Ankiety są dostępne w Urzędzie Gminy, u Sołtysów, w szkołach
w OPS, w Bibliotekach oraz na stronie internetowej.

