Protokół Nr XXXV
Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 14 września 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnia.

Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydłowski o godzinie 1405 otworzył sesję, powitał
Panią i Panów radnych, Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka, Panie i Panów sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych i przedstawicieli mediów. W posiedzeniu uczestniczy 12 radnych co wobec
ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał. Radni Sławomir Boroń Lech Mikołajczyk i Dorota Słomian – nieobecni
usprawiedliwieni. Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy – Tomaszowi Stolarczykowi, który
również powitał wszystkich zebranych.
Pkt. 2 Przyjęcie porządku dziennego obrad
Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy – Tomasz Stolarczyk przedstawił dodatkowe
punkty posiedzenia, oraz udzielił wyjaśnień nt. uchwał w nich wymienionych. Wymienione w tym
miejscu uchwały dotyczą: udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego tj.
Gminie Sępólno Krajeńskie, oraz Gminie Brusy – obie Gminy doznały zniszczeń podczas tegorocznych
porywistych wiatrów – niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski
żywiołowej. Kolejną wymienioną w tym miejscu uchwałą jest uchwała w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Białej wpisanym do
rejestru zabytków. W dalszej części Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Wobec braku pytań
i uwag –poddaje porządek pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” przyjmuje porządek obrad.

Pkt. 3. Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia. Następnie oddaje głos Wójtowi
Gminy – Tomasz Stolarczyk przedstawia informację z działań Wójta od ostatniej sesji.
1) Na ukończeniu jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami dla
miejscowości Będków, Żary i części miejscowości Rząśnia.
2) Trwa opracowanie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rząśnia oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnia
3) Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu drogowego na rzece
Nieciecz wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Biała- Zawodzie.
4) Na ukończeniu jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i tłoczniami w części
miejscowości Rząśnia (Rząśnia – Górka i Trzcinica).
5) Trwa przebudowa drogi gminnej Rząśnia- Wykno natomiast zakończono roboty na drodze
śródpolnej Rząśnia –Suchowola na którą uzyskaliśmy
dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 77.420,00 zł.
6) Zakończono roboty przy przebudowie dróg gminnych i śródpolnych w Rząśni, Stróży i Reklach.
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8)
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10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)

Rozpoczynamy wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3507E (odcinek Suchowola – Rekle)
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem oraz przebudową zjazdów.
Rozpoczynamy wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2311E na odcinku Rząśnia - Stróża w
zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem
oraz przebudową zjazdów.
Trwa przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.
Złożono 4 oferty
a cena najniższej oferty złożonej przez firmę „DROS SAWICKI” Sp. z o.o, Sp.k,
ul. Przemysłowa 2, 42-141 Przystajń to 2,39 zł brutto za dostawę 1 litra oleju. Cena ta zawiera 21
groszy opustu względem ceny 1 litra oleju publikowanej przez PKN ORLEN.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę
na wykonanie robót
remontowych w budynku remizy OSP Rząśnia wraz z utwardzeniem części parkingu. W
postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez Firma Usługowo Budowlana KRIZBUD Kluska
Krzysztof, ul. Mickiewicza 5, 98-332 Rząśnia w cenie 191.500,00 zł.
Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy 2 dróg śródpolnych w miejscowości Biała, drogi powiatowej nr 2311E w miejscowości
Rząśnia (na odcinku od ronda do granicy administracyjnej z gminą Kiełczygłów), drogi gminnej
nr 109218E w miejscowości Gawłów w zakresie wykonania ciągu pieszo rowerowego wraz ze
zjazdami i odwodnieniem. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty w cenach 49.815,00zł oraz
45.510,00 zł. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MEDIATECH ul. Kościuszki 6/3
97-500 Radomsko.
Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej
w miejscowości Rząśnia. W przetargu wpłynęły 2 oferty w cenach 895.000,00 zł i 443.567,96 zł.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę HYDROMAK sp. z o.o. Poręby 26 B, 98-220
Zduńska Wola. Wykonawca wkrótce rozpocznie prace.
Na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 483 na odcinku Ścięgna – Stróża (starodroże) o długości ok. 1500mb.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji i przebudowy budynku
Urzędu Gminy w Rząśni.
Trwa postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania siłowni
zewnętrznych.
Trwa opracowywanie programów funkcjonalno – użytkowych dla termomodernizacji Sali
sportowej wraz z częścią gimnazjum oraz budowy budynku pasywnego.
Podpisano umowę z pominięciem otwartego konkursu ofert ze Stowarzyszeniem Emerytów
i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni na realizację zadania publicznego pn. „Z Rząśni do Wisły
dać upust tradycji”. Koszt zadania 20.100,00 zł. Kwota dotacji 10.000,00 zł.
Zakończono nabór wniosków na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych. Nabór trwał do
wyczerpania środków tj. 1 dzień. Przyjęto 103 wnioski.
Trwa nabór na wymianę źródeł ciepła (piece na gaz, olej, biomasa). Wnioski można składać do
30 września br. w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy
i czwartki w godzinach pracy Urzędu.
Dnia 3 września odbyły się Dożynki Gminne w Suchowoli. Dożynki były współorganizowane
przez Sołectwa Suchowola Wieś i Suchowola Majątek. Pomimo kapryśnej pogody zgromadziły
bardzo liczną rzeszę Mieszkańców i Gości. Chcę podziękować tutaj Sołtysom, Radnym oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje dożynek.
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21) W dniu 10 września na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Rząśni przeprowadzono Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Rząśni oraz Gminę Rząśnia. Zgodnie z regulaminem zawodów odbyły się dwie konkurencje:
sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Zwyciężyła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zielęcinie, 2 miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Broszęcinie, 3 - Ochotnicza Straż
Pożarna w Stróży. Drużyna z Zielęcina będzie reprezentować Gminę na zawodach powiatowych,
które odbędą się 1 października w Pajęcznie.
22) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie
projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii gdzie jako lider partnerstwa z gminą Lgota
Wielka składaliśmy wniosek o dofinansowanie montażu instalacji kolektorów słonecznych
i budowy kotłowni na biomasę w szkole podstawowej w Białej. W konkursie złożono prawie 260
wniosków ocenę formalną przeszło tylko 99 wniosków w tym nasz. Po dokonaniu oceny
merytorycznej nasz wniosek uzyskał 90,97% punktów dzięki temu zajęliśmy bardzo dobrą
6 lokatę. Całość projektu opiewa na kwotę 3 065 570,11 zł a dofinansowanie wyniesie
2 077 003,11 zł.
Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli wspomagających w szkołach dla których Gmina Rząśnia jest organem prowadzącym
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt obrad i oddał głos Wójtowi Gminy – Tomaszowi
Stolarczykowi, który udzielił wyjaśnień. Przewodniczący Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i
uwagi. Radny Sławomir Juszczyk pyta o jakiej ilości dzieci mówimy w przypadku działalności
nauczycieli wspomagających. Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk odpowiada, że na chwilę obecną jest to
jedno dziecko w szkole podstawowej i jedno w przedszkolu – dalszych wyjaśnień udziela kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty – Iwona Szcześniak. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Andrzej
Szydłowski odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.

Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Rząśnia, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rząśnia oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad, następnie
oddaje głos Wójtowi Gminy Rząśnia – który udziela wyjaśnień do ww. uchwały. Radny Jarosław
Popławski zwraca uwagę, że wyłączne uzależnianie powstania stałych miejsc przystankowych od
obecnych rodzin z dziećmi będzie w przyszłości skutkować koniecznością ponownej zmiany lokalizacji
przystanków i kolejnymi kosztami – z uwagi na fakt dorastania dzieci. Wobec braku pytań i uwag
Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod głosowanie. Rada
Gminy przy 12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww.
uchwałę.

Pkt. 6 i 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia
na lata 2017-2025; Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rząśnia na rok 2017.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt posiedzenia – poinformował, że obie uchwały
zostaną omówione w jednym punkcie, a następnie kolejno poddane pod głosowanie. Przewodniczący
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oddał głos Skarbnik Gminy – Renacie Buczkowskiej, która udzieliła wyjaśnień – przedstawiając
uzasadnienie do projektu uchwały, oraz przedstawiając proponowane zmiany.
Zmiany dochodów:
Dochody bieżące Gminy Rząśnia ulegają zwiększeniu o kwotę 315,00 zł.
Na zwiększenie dochodów wpłynęła decyzja Wojewody Łódzkiego zwiększająca dotacje celowe na
zadania zlecone Nr FB-I.3111.2.244.2017 z dnia 09.09.2017 dotacja na wyposażenie
w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum zwiększenie
oraz koszty obsługi.
Zmiany wydatków:
Wydatki bieżące Gminy Rząśnia ulegają zwiększeniu o kwotę 164 315,00 zł.
Dokonano zmian w planie następujących wydatków bieżących:
- dział 010 ,,Rolnictwo i łowiectwo” na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodnościekowej zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł,
- dział 600 ,,Transport i łączność” na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń zwiększenie
o kwotę 5 000,00 zł,
- dział 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa” na opłaty i składki zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł,
- dział 750 ,,Administracja publiczna” na szkolenia pracowników zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł.
oraz zmniejszenie planu w rozdz.75085 o na wspólną obsługę jst prowadzoną przez ZSP w Rząśni o
kwotę 700,00 zł.
- dział 754 ,,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - przesunięcia między
paragrafami na zakup energii w garażach OSP,
- dział 801 ,,Oświata i wychowanie” zwiększenie planu o 56 315,00 zł z tego na zakup pomocy
dydaktycznych tj. 8 tablic interaktywnych i 8 projektorów do sal lekcyjnych ZSP w Rząśni 56 000,00
zł. oraz zwiększenie o 315,00 zł. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół w
ramach zadań zleconych zg. z decyzją wojewody. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między
paragrafami.
-dział 852 „Pomoc społeczna” – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst 60 000,00
zł. Pomoc zostanie udzielona dla gmin poszkodowanych w wyniku nawałnicy na wniosek Gminy Brusy
i Sępólno Krajeńskie.
- dział 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu o kwotę 9 000,00 zł.
na zakup energii w pomieszczeniach socjalnych PSZOK oraz zakup paliwa do kosiarek .
- dział 921 ,,Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby” przesunięcia między paragrafami.
Zwiększenia i zmniejszenia wydatków związane są z realizacją własnych zadań bieżących Gminy
i właściwym jej funkcjonowaniem.
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Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60 000,00 zł.
Planowane nakłady finansowe
na 2017 r. według zadań przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej uwzględniający
zwiększenia planu na zadania kontynuowane i nowe do realizacji:
Zaplanowano nowe zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne:
-Wykonanie zabudowy meblowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni na kwotę 15 000,00 zł.
-Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni na kwotę
25 000,00 zł.
-Wykonanie zaplecza doświadczalnego w pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rząśni na kwotę 15 000,00 zł.
- Zakup namiotu na wyposażenie Świetlicy w Będkowie na kwotę 5 000,00 zł.
Wobec braku uwag i pytań do projektu, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2017-2025, przy pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy - Przewodniczący odczytuje i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 głosach
„za” przy braku „przeciwnych” i „wstrzymujących” podjęła uchwałę.
Wobec braku uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rząśnia
na rok 2017, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Szydłowski oddaje głos Skarbnik Gminy – Renacie
Buczkowskiej, która odczytuje projekt uchwały. W dalszej części Przewodniczący poddaje uchwałę
pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 głosach „za” przy braku „przeciwnych” i „wstrzymujących”
podjęła uchwałę.
Pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu
terytorialnego.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad i krótko udziela
wyjaśnień. Poinformuje również, że temat ten poruszany był na komisjach Rady Gminy. Wobec braku
pytań i uwag Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod
głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 9 Pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu
terytorialnego.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad i krótko udziela
wyjaśnień. Poinformuje również, że temat ten, podobnie jak wcześniej uchwała wcześniejsza poruszany był na komisjach Rady Gminy. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Andrzej
Szydłowski odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku w Białej wpisanym do rejestru zabytków
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt obrad i oddał głos Wójtowi Gminy – Tomaszowi
Stolarczykowi, który udzielił wyjaśnień. Przewodniczący Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i
uwagi. Wobec ich braku Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytuje projekt uchwały i poddaje go
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pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 11 Interpelacje
Nie zgłoszono interpelacji.
Pkt. 12 Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Radny Sylwester
Sobczak przedstawia prośbę mieszkańców w sprawie kursów autobusów PKS. Młodzież dojeżdżająca
do szkół w Szczercowie i Bełchatowie prosi, aby Urząd Gmin zwrócił się do PKS w sprawie wydłużenia
trasy – do sklepu w Broszęcinie. W dalszej części zwraca uwagę na konieczność domalowania pasów
– przejścia dla pieszych przy mleczarni.
Radny Leszek Szczepański zwraca uwagę na konieczność wycinki drzew w miejscowości
Rychłowiec, pyta na jakim etapie jest ta sprawa. Wójt odpowiada, że będą prowadzone rozmowy z
mieszkańcami w tamtym miejscu.
Radny Mirosław Olczak zwraca uwagę na problemy ze zwierzyną leśną – możliwe, że
konieczne będzie przeprowadzenie odstrzału. Wnosi o spotkanie z sołtysami i przedstawicielami kół
łowieckich. Wójt udziela wyjaśnień informuje, że przekaże te sprawę do realizacji i w ramach
Wydziału Gospodarki Kultury i Sportu, wraz z Komisją Rolnictwa Rady Gminy, oraz Sołtysami zostanie
podjęty ten problem.
Radny Tomasz Pełka pyta, czy wiadomo na jakim etapie jest projekt przebudowy drogi
powiatowej. Wójt Gminy odpowiada, że na chwilę obecną nie jest to wiadome. Sprawa
prawdopodobnie jest w toku.
Radny Lesze Szczepański zwraca uwagę na konieczność naprawy nawierzchni asfaltowej. Pyta
czy Powiatowy Zarząd Dróg wywiązuje się ze swoich zadań w tym zakresie. Radny Sławomir Juszczyk
zwraca uwagę na konieczność naprawy nawierzchni w miejscowości Suchowola Grabowiec, Radny
Leszek Szczepański informuje, że na drodze od miejscowości Rychłowiec wykrusza i wysypuje się
kamień.
W dalszej części Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytał pismo Minister Elżbiety
Rafalskiej w sprawie zatrudnienia pracowników socjalnych.
Wobec braku dalszych zapytań i wolnych wniosków przewodniczący zamknął XXXV Sesję
Rady Gminy o godzinie 1522
Sporządził: Maciej Ratajczyk
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