Protokół Nr XXXVI
Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 18 października 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnia.

Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydłowski o godzinie 1008 otworzył sesję, powitał
Panią i Panów radnych, Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka, Panie i Panów sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych i przedstawicieli mediów. W posiedzeniu uczestniczy 14 radnych co wobec
ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał. Radna Dorota Słomian – nieobecna usprawiedliwiona. 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: zniesienia ochrony w formie pomnika przyrody, oraz zmiany Uchwały Nr
XXXV/218/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 14 września 2017 roku 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 14 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) Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i tłoczniami w części
miejscowości Rząśnia (Rząśnia – Górka i Trzcinica).
5) Trwa przebudowa drogi gminnej Rząśnia- Wykno
6) Trwa wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3507E (odcinek Suchowola – Rekle)
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem oraz przebudową zjazdów.
7) Trwa 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.
8) Trwają roboty remontowe w budynku remizy OSP Rząśnia,
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9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

Trwa wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnia. Zadanie realizuje firma
HYDROMAK sp. z o.o. Poręby 26 B, 98-220 Zduńska Wola w cenie 443.567,96.
Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 483 na
odcinku
Ścięgna – Stróża (starodroże) o długości ok. 1500mb. Złożono 3 oferty.
Najkorzystniejsza oferta złożona przez P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283
Boronów w cenie 2.498.014,11 zł natomiast najdroższa to 3.675.240,00 zł brutto.
Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie zjazdów do działek z drogi gminnej oraz
wykonanie odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej. Złożono 2 oferty w cenach
389.451,85 zł i 441.432,24 zł. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu wszystkich kryteriów
oceny ofert to oferta złożona przez TEL-BRUK Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/57, 42202 Częstochowa w cenie 441.432,24 zł
Trwa przetarg na dostawę i wykonanie usługi wymiany glikolu w instalacjach kolektorowych na
terenie Gminy Rząśnia. Złożono 2 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez SEMPER
POWER Sp. z o.o, ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn w cenie 215.076,00 zł. Najdroższa oferta
423.441,60 zł
Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie dróg na terenie Gminy Rząśnia (dotyczy 2 dróg
w miejscowości Biała)
Trwa postępowanie przetargowe na wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad przebudowa
dróg (droga wojewódzka i drogi śródpolne w miejscowości Biała)
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji i przebudowy budynku
Urzędu Gminy w Rząśni.
Trwa zagospodarowanie parku w Rząsni,
Trwa opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy budynku pasywnego.
Trwa szacowanie strat powstałych w wyniku silnego wiatru orkan Ksawery jaki przeszedł przez
teren Gminy Rząśnia w dniach 5-6 października 2017 roku, w tym celu została powołana
Komisja do spraw szacowania strat w skład której wchodzi również pracownik organu nadzoru
budowlanego. Planowane zakończenie prac komisji przypada na najbliższy czwartek tj. 19
października 2017 roku. Mamy 38 zgłoszeń uszkodzeń budynków na terenie Gminy Rząśnia - w
tym 8 zgłoszeń dotyczy budynków mieszkalnych, pozostałe 26 zgłoszeń to budynki gospodarcze.
Z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej pomoc finansową mogą otrzymać tylko
właściciele budynków mieszkalnych, których uszkodzenia przekraczają 5% ( na chwilę obecną te
kryteria spełniają 2 budynki mieszkalne.
Zostały uszkodzone również drzewa – pomniki przyrody na cmentarzu w Rząśni oraz przy
kościele w Rząśni. Wobec powyższego zostały podjęte działania mające na celu usunięcię
uszkodzonych drzew oraz przeprowadzono prace porządkowe.
Przewodniczący pyta o uwagi i zapytania do przedstawionej informacji. Radny Tomasz Pełka
pyta czy znane są kryteria jakie należy spełnić aby otrzymać pomoc po niedawnych porywistych
wiatrach. Sekretarz Gminy Aldona Nagodzińska – Sadek odpowiada, że uszkodzenia budynku
mieszkalnego muszą wynosić m.in. 5%, wyjaśnień udziela również Kierownik referatu BiPG –
Łucja Brzezińska. Radny Mirosław Olczak pyta, która gmina wyprzedziła Gminę Rząśnia w
omawianym przez Wójta Gminy rankingu miesięcznika „Wpólnota”.

Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod
budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała.
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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 odczytuje uchwałę i poddaje ją pod głosowanie. Rada
Gminy przy 14 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww.
uchwałę.

Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad, następnie oddaje głos
Kierownik GZO – Iwonie Szcześniak, która udziela wyjaśnień do ww. uchwały, oraz przedstawiła
główne jej założenia. Radny Mirosław Olczak opuszcza salę. Wobec braku pytań i uwag
Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod głosowanie. Rada
Gminy przy 13 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. Radny Mirosław
Olczak powraca na salę posiedzeń. Przewodniczący oddał głos Skarbnik Gminy –
Renacie
Buczkowskiej,
która
udzieliła
wyjaśnień
–
przedstawiając
uzasadnienie
do
projektu
uchwały,
oraz
przedstawiając
proponowane
zmiany.
Zmiany dochodów:
1.Otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego zwiększające dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone
i własne w dziale 855 ,,Rodzina” oraz dziale 852 ,,Pomoc społeczna”
- Nr FB-I.3111.2.303.2017 z dnia 06.10.2017 na realizację programu pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci zwiększenie o kwotę 224 020,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.323.2017 z dnia 09.10.2017 na realizację zadań ,,Karta Dużej Rodziny” zwiększenie
o kwotę 38,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.327.2017 z dnia 12.10.2017 na świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę
242 266,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.152.2017 z dnia 07.07.2017 na program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania uczniów zwiększenie o kwotę 3 799,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.307.2017 z dnia 05.10.2017 na wypłatę zasiłków stałych zwiększenie o kwotę
29 511,00 zł.
2. Sprostowanie decyzji KBW Delegatura w Sieradzu z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie
o kwotę 1 904,00 zł.
Otrzymane decyzje wpływają na zwiększenia budżetu z tytułu dochodów bieżących o kwotę 501
538,00 zł.
Zmiany w planie wydatków bieżących :
- dział 600 ,,Transport i łączność”
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rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług
rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z podjętą
uchwałą o organizacji przystanków autobusów szkolnych,
- dział 750 ,,Administracja publiczna” zwiększenie o kwotę 16 400,00 zł w związku z bieżącą
działalnością administracyjną Urzędu Gminy, z tytułu:
- składki na PFRON – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 400,00 zł
- dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu o kwotę 118 310,00 zł z tytułu:
rozdz.85214 na świadczenia społeczne z tytułu wypłat zasiłków na zadania własne – 85 000,00 zł,
rozdz.85216 na wypłatę zasiłków stałych – 29 511,00 zł,
rozdz.85230 na dożywianie uczniów – 3 799,00 zł
- dział 853 ,,Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie o kwotę 350,00 zł
na zakup usług zdrowotnych,
- dział 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł
na remonty i naprawy placów zabaw na terenie gminy Rząśnia,
zwiększenie dotacji na wodę i ścieki dla ZGK z tytułu niedoboru za okres od 01.01.2017
do 30.09.2017 o kwotę 62 943,00 zł, plan po zmianie 976 302,00 zł.
- dział 926 ,,Kultura fizyczna” zwiększenie o kwotę 307,00 zł na zakup usług zdrowotnych.
Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań zleconych w działach:
- dział 751 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 904,00 zł na zakup materiałów,
- dział 855 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 466 324,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody
Łódzkiego na realizację świadczeń 500+, rodzinnych i Karty Dużej Rodziny.
Zmiany w planie wydatków majątkowych
Planowane nakłady finansowe na 2017 r. według zadań przedstawia załącznik Nr 6 do projektu
uchwały budżetowej uwzględniający zmiany planu na zadania kontynuowane i nowe do realizacji
oraz przedłużono okres realizacji:
1.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża w zakresie budowy
ciągu pieszo - rowerowego i chodnika” zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na 2017 r. w związku
z odwodnieniem drogi na odcinku Zielęcina, plan po zmianie 2 500 000,00 zł.
2.,,Budowa zjazdów do działek z drogi gminnej Nr 109202 E Nr ew. 365/1, 880 w obrębie Stróża i
Nr ew. 1632 w obrębie Zielęcin” zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł na wykonawstwo i projekty, plan
po zmianie 350 000,00 zł.
3.,, Zagospodarowanie parku w Rząśni” zwiększenie planu o kwotę 60 000,00 zł.
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4.,, Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”
zmniejszeniu planu o kwotę 885 000,00 zł, plan po zmianie na 2017 r. 90 000,00 zł. W zadaniu
wydłużono okres realizacji na lata 2017-2020 r. Zaplanowano realizację w latach:
2018 - 2 500 000,00 zł, 2019 – 800 000,00 zł, 2020 – 110 000,00 zł. Koszt inwestycji 3 500 000,00 zł.
5.,, Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni” zmniejszenie
o kwotę 60 000,00 zł w związku z rozpisaniem zadania na lata 2017-2020. Na 2018 r. zabezpieczono
125 000,00 zł, na 2019 r. – 125 000,00 zł i na 2020 r. – 710 000,00 zł
Wkład własny
na realizacje zadania to kwota 1 000 000,00 zł.
Nowe zadania:
Dz.801 ,,Oświata i wychowanie”
1.,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w
Białej – 10 000,00 zł (2017 r.)
2.,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Zespół Szkolno–
Przedszkolny - 10 000,00 zł( 2017 r.)
W roku 2018 plan na realizację tego zadania wynosi po 50 000,00 zł dla każdej szkoły.
3.,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej GOZ w Rząśni” –
10 000,00 zł (2017 r.) Plan na 2018 r 30 000,00 zł.
Ponadto dokonano zmian w inwestycjach na 2018 r.
Zadanie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb” zwiększenie
o kwotę 300 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji w latach 2016-2018 wynosi 2 800 000,00 zł.
Zadanie ,,Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693,1495 zwiększono okres realizacji
do 2018 r. oraz zwiększono plan o kwotę 300 000,00 zł.
Zadanie ,,Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) zwiększenie planu o kwotę
100 000,00 zł w 2018 r.
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 14 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 14 głosach „za” przy braku „przeciwnych” i „wstrzymujących”
podjęła uchwałę.
Pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia ochrony w formie pomnika przyrody
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad, następnie oddaje głos Wójtowi
Gminy – Tomaszowi Stolarczykowi, który udziela wyjaśnień do ww. projektu uchwały. Cmentarz w
Rząśni jest cmentarzem zabytkowym. Podjęto uchwałę aby drzewa ustnowić pomnikami przyrody –
ponieważ nie ma możliwości ich wycięcia, zgodę wycinkę drzew – w tym przypadku - zawsze wydaje
konserwator zabytków. Konserwator zabytków nakłada również na parafię obowiązek konserwacji
drzew i ich utrzymania – są to wysokie koszty dla parafian i parafii. Ustanowienie drzew na terenie
zabytkowym pomnikiem przyrody daje możliwość pozyskiwania dofinansowania na ich utrzymanie z
budżetu państwa. Podejmowana uchwała dotyczy zniesienia ochrony w formie pomnika przyrody
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dwóch drzew powalonych przez niedawny silny wiatr – Orkan Ksawery w dniu 5 października 2017.
Przewodniczący odczytuje pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Przewodniczący pyta o uwagi i zapytania do ww. projektu uchwały. Radny Sylwester Sobczak wnosi
aby zbadać stan wszystkich drzew podlegających pod opiekę konserwatorską w obecności
konserwatora. Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szydłowski
odczytuje projekt i pooddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 14 głosach „za” przy braku
„przeciwnych” i „wstrzymujących” podjęła uchwałę.
Pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia
14 września 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku w Białej wpisanym do rejestru zabytków
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad i oddaje głos Wójtowi
Gminy Tomaszowi Stolarczykowi, który udziela wyjaśnień. Zmiana ww. uchwały podyktowana jest
koniecznością poprawy błędu w treści. Przewodniczący Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi
– wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy
14 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.

Pkt. 10 Interpelacje
Nie zgłoszono.
Pkt. 11 Zapytania i wolne wnioski
Radny Tadeusz Nicpoń poinformował o odbytej wycieczce Emerytów i Rencistów, oraz
podziękował Radzie i Wójtowi Gminy za wsparcie ww. wyjazdu. Poinformował co zostało
zrealizowane w ramach tego zadania, oraz przedstawił szczegółowy program wyjazdu.
Radny Leszek Szczepański, pyta w jaki sposób zostanie odtwarzana nawierzchnia w drodze po
wybudowanej kanalizacji. Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk i Kierownik Referatu BiPG odpowiada, że w
tym celu musi zostać podjęta uchwała i projekt na odtwarzanie tej nawierzchni.
Radny Jarosław Popławski zwraca uwagę, że w przypadku uszkodzeń na cmentarzu –
rozwiązaniem w przyszłości może być wykupienie ubezpieczenia OC przez administrację cmentarza.
W dalszej części pyta, czy realizowana jest naprawa nawierzchni przez Zarząd Dróg Powiatowych,
zwraca uwagę na to, że Gmina Rząśnia dofinansowała te działania. Wójt Gminy odpowiada, że
przedstawiciele zarządu proponują, by za te środki naprawić nawierzchnię od miejscowości Będków
do miejscowości Rząśnia. Radny Jarosław Popławski zwraca uwagę na zły stan ciągu pieszo –
rowerowego w okolicy parku w Rząśni. Wójt odpowiada, że zgłaszano to już do Powiatowego Zarządu
Dróg. Radny Tomasz Pełka, informuje, że na spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Zarządu
Dróg poinformowano o konieczności wycinki drzew w pasie drogowym – działania, nie zostały jednak
podjęte. Wójt odpowiada, że Powiatowy Zarząd Dróg zostanie poinformowany w tym zakresie. Radny
Tadeusz Nicpoń pyta o rozbudowę i remont ośrodka zdrowia. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
Wójt Gminy odpowiada, że ta inwestycja została chwilowo wstrzymana ze względu na
przeprowadzane inne duże przetargi w tym czasie tj. ogniwa fotowoltaiczne, oraz wymiana źródeł
ciepła. Duża ilość rozpoczętych projektów wymusza chwilowe wstrzymanie inwestycji związanej z
Ośrodkiem Zdrowia. Radny Leszek Szczepański zwraca uwagę na powybijane szyby na przystankach,
proponuje ich likwidację jeśli nie jest możliwe utrzymanie ich w dobrej kondycji. Radny Mirosław
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Olczak przypomina o uszkodzonej tablicy na Strefie Przemysłowej w Rząśni. Wójt odpowiada, że
zostanie naprawiona. Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytał pismo Urzędu Skarbowego w
Pajęcznie dotyczące oświadczeń majątkowych radnych. W oświadczeniach majątkowych nie
wystąpiły nieprawidłowości. Radny Pełka pyta czy wiadomo i termin i zasady przekazania instalacji
solarnych. Wójt Gminy odpowiada, że termin przekazania w przyszłym roku. Przekazanie, odbędzie
się bez dodatkowego opodatkowania. Radny Leszek Szczepański zwraca uwagę, że w miejscowości
Wyrwas, przy drodze powiatowej usunięty został znak, jego brak może doprowadzać do wypadku.
Przy przepompowni na Będkowie, znak jest zbyt blisko drogi, należy go również przesunąć.
Wobec braku dalszych zapytań i wolnych wniosków przewodniczący zamknął
XXXVI Sesję Rady Gminy o godzinie 1158
Sporządził: Maciej Ratajczyk
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