Protokół Nr XXXVII
Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 28 listopada 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnia.

Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydłowski o godzinie 910 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. Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy – Tomaszowi Stolarczykowi, który
również powitał wszystkich zebranych. Radny Tomasz Pełka – nieobecny. (dołączył o godzinie 945)
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 –
chodzi o wsparcie w sfinansowaniu zabiegu operacyjnego chorego dziecka, wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej Nr 109219 E w miejscowości
Gawłów.
W dalszej części Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Wobec braku pytań i uwag –
poddaje porządek pod głosowanie. Rada Gminy przy 13 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i 1
„wstrzymującym” 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) Zakończono
budowę 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) Na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu
drogowego na rzece Nieciecz wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Biała- Zawodzie.
4) Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2311E na
odcinku od ronda w Rząśni w kierunku Kiełczygłowa oraz dokumentacji projektowej dla budowy
ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Gawłów,
5) Zakończono przebudowę 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.
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8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)

Trwają roboty remontowe w budynku remizy OSP Rząśnia,
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.
Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę i rozpoczęto roboty polegające na wykonaniu
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Ścięgna – Stróża (starodroże) o długości ok.
1500mb. Inwestycja ta realizowana jest przez firmę
P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika ul.
Grabińska 8, 42-283 Boronów w cenie 2.498.014,11 zł brutto.
Trwa wykonanie zjazdów do działek z drogi gminnej oraz wykonanie odwodnienia pasa
drogowego drogi powiatowej. Zadanie realizuje firma TEL-BRUK Radosław Telenga ul.
Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa w cenie 441.432,24 zł
Trwa kolejny przetarg na dostawę i wykonanie usługi wymiany glikolu w instalacjach
kolektorowych na terenie Gminy Rząśnia. Złożono 3 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty
złożonej przez SEMPER POWER Sp. z o.o, ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn to 287.970,00 zł.
Najdroższa oferta to 394.194,00 zł
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dróg na terenie
Gminy Rząśnia (dotyczy 2 dróg w miejscowości Biała). Wpłynęły 4 oferty a najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42700 Lubliniec w cenie 852.090,44 zł natomiast najdroższa oferta jaka wpłynęła w postępowaniu
została złożona w cenie 992.455,77 zł.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonywanie nadzoru
inwestorskiego nad przebudową dróg (droga wojewódzka i drogi śródpolne w miejscowości
Biała). Wpłynęły 3 oferty a najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Nadzory
Kosztorysy Projektowanie inż. Tomasz Wasilenko ul. Księża 5, 42-270 Kłomnice w cenie
25.953,00 zł . Najdroższa oferta została złożona w cenie 79.950,00 zł
Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie 9 siłowni zewnętrznych i 1 placu zabaw na
terenie Gminy Rząśnia. Siłownie zewnętrzne będą wykonane w następujących miejscowościach:
Biała, Gawłów, Suchowola, Zielęcin, Będków, Stróża, Rekle, Broszęcin, Kodrań natomiast plac
zabaw wykonany będzie w miejscowości Kodrań.
Przeprowadzono postępowanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Rząśnia. W związku z faktem, iż najkorzystniejsza oferta (w
kwocie 290 zł za odbiór 1 tony) nie spełniała wymogów formalnych wybrano drugą w kolejności
ofertę złożoną przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa w kwocie 318,60 zł za odbiór 1 tony odpadów azbestowych.
Złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Rząśni
oraz termomodernizacji Sali sportowej wraz z częścią gimnazjum.
Trwa zagospodarowanie parku w Rząśni,
Trwa opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy budynku pasywnego.
Podczas trwającego w Łodzi w dniach 20-21.11.2017 roku Kongresu Biogospodarki 2017
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” i odbyła się
ceremonia wręczenia nagród dla laureatów konkursu. Najlepszą Biogminą Województwa
Łódzkiego w kategorii gmin wiejskich została Gmina Rząśnia. Wszystkie kryteria konkursu
dotyczyły działań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat (2012-2016). Pod uwagę brane były
działania gminy w zakresie zrównoważonego rozwoju, biogospodarki, zielonego budownictwa,
zielonej energii i efektywności energetycznej oraz nakłady przeznaczone przez gminę (z różnych
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źródeł finansowania) na odnawialne źródła energii (na 1 mieszkańca). Oceniano czy gmina
korzystała z programów pomocowych dotyczących ochrony środowiska, czy gmina opracowała
program/strategię dotyczącą ochrony środowiska oraz jaki procent mieszkańców jest
podłączony do sieci kanalizacyjnej.
Wójt Gminy poinformował również o trwającej promocji dla wszystkich mieszkańców Gminy Rząśnia
dotyczącej wejść na pływalnię w miejscowości Kleszczów.
Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie
Rząśnia na 2018 rok.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt obrad. Na salę dociera radny Tomasz Pełka –
godzina 945. Przewodniczący Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku,
Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.

Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na 2018 rok na obszarze Gminy Rząśnia.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę
i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Rząśnia.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę
i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych w Gminie Rząśnia na 2018 rok.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę
i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków na 2018 rok.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. 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 1 „wstrzymującym” podejmuje ww. uchwałę.
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Pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 - 2020”.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad, następnie oddaje głos
Wójtowi Gminy, który udziela wyjaśnień do ww. uchwały – zaznacza, że podejmowana uchwała jest
konieczna z uwagi na obowiązek ustawowy. Przewodniczący Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania
i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww.
uchwałę.
Pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli w szkołach dla których Gmina Rząśnia jest organem prowadzącym.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę
i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rząśnia w ośmioletnie szkoły podstawowe
prowadzone przez Gminę Rząśnia.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę
i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 12 i 13 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 750,, Administracja publiczna”, 855 ,,Rodzina”, 852 ,,Pomoc społeczna” oraz dziale
900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- Nr FB-I.3111.2.425.2017 z dnia 14.11.2017 na realizację zadań z ustawy o aktach stanu cywilnego
i ewidencji ludności zwiększenie o kwotę 259,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.446.2017 z dnia 21.11.2017 na dożywianie uczniów zmniejszenie o kwotę
-2 042,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.419.2017 z dnia 13.11.2017 na jednorazowe świadczenie ,,Za życiem” zwiększenie
o kwotę 4 120,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.440.2017 z dnia 16.11.2017 na realizację zadania ,,Karta Dużej Rodziny” zwiększenie
o kwotę 26,00 zł,
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- umowa Nr 146/OZ/D/2017 z WFOŚ i GW w Łodzi zmniejszenie o kwotę 11 157,00 zł dotacja na
usuwanie azbestu.
Otrzymane decyzje wpływają na zmniejszenie budżetu z tytułu dochodów bieżących o kwotę
8 794,00 zł.
Zmiany w planie wydatków bieżących :
Dział 750 ,,Administracja publiczna” zwiększenie o kwotę 93 733,00 zł w związku z bieżącą
działalnością administracyjną, z tego:
-rozdz.75011 ,,Urzędy wojewódzkie” zwiększenie na wynagrodzenia z tyt zadań zleconych o 259,00 zł
– decyzja Wojewody
-rozdz.75022,, Rada Gminy” zmniejszenie kosztów obsługi biura rady o 1 000,00 zł
-rozdz.75023,,Urzędy Gmin”
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 63 405,00 zł,
- odpis na ZFŚS zwiększenie o 2 569,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych zwiększenie o 22 000,00 zł.
-rozdz.75075,,Promocja jst” zwiększenie o 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych – ogłoszenia
w prasie.
-rozdz. 75085 ,,Wspólna obsługa jst” zwiększenie o 1 500,00 zł na wydatki bieżące oraz przesunięcia
między paragrafami.
Dział 754,,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie o 12 150,00 zł,
z tego:
- zakup wyposażenia dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie
o 3 450,00 zł na projektor multimedialny dla KPPSP w Pajęcznie,
- zwiększenie o 8 700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i ZUS druhów OSP – 5 700,00 zł, na zakup
energii w garażach zwiększenie 2 000,00 zł oraz usług zdrowotnych zwiększenie o 1 000,00 zł
Dział 801,,Oświata i wychowanie” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 600,00 zł,
z tego:
- zakup niszczarki i kosiarki spalinowej do Sz.P w Białej – 3 600,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 3 000,00 zł,
-wymiana okien Sz.P w Zielęcinie – 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą przeniesień planów między paragrafami.
Dział 851 ,,Ochrona zdrowia” zmniejszenie planu wydatków o 4 741,00 na wynagrodzenia
bezosobowe i zakup usług pozostałych.
Dział 852 „Pomoc społeczna” na realizację programu dożywiania uczniów zgodnie z decyzjami
Wojewody Łódzkiego zmniejszenie o 2 042,00 zł, dotacja celowa dla gminy Kiełczygłów zg z pismem
Wójta Gminy Kiełczygłów na dofinansowanie kosztów leczenia chorego dziecka 25 000,00 zł.
Dział 853 ,,Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejszenie wynagrodzeń w CK
o 2 000,00 zł.
Dział 855 ,,Rodzina” przesunięcie planu z tytułu wspierania rodziny do rozdziału domu pomocy
społecznej 15 000,00 zł.
Dział 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o kwotę 49 526,00 zł
na usługi usuwania azbestu- zabezpieczenie środków 40 000,00 zł, na usługi świadczone przez
schroniska dla bezdomnych zwierząt 10 000,00 zł, zmniejszenie na odpis na ZFŚS o 474,00 zł.

Strona 5 z 7

Dział 921 ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych
o kwotę 58 201,00 zł
Dział 926 ,,Kultura fizyczna” na zakup energii na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym zwiększenie o
6 000,00 zł.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków zapewniających prawidłową działalność jst.
Zmiany w planie wydatków majątkowych
Planowane nakłady finansowe na 2017 r. według zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu
uchwały budżetowej uwzględniający zmiany planu na zadania kontynuowane i nowe do realizacji
zwiększający inwestycje o kwotę 51 500,00 zł:
1.,, Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową
drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) zmniejszenie o kwotę 269 000,00 zł. Plan po zmianie w
2017 r.
– 531 000,00 zł.
2.,, Zagospodarowanie parku w Rząśni” zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł. Plan po zmianie
w 2017 r. 300 000,00 zł.
3.,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża w zakresie budowy
ciągu pieszo - rowerowego i chodnika” w 2018 roku zwiększono plan o 300 000,00 zł. Plan po
zmianie w 2018 r. 2 600 000,00 zł.
Nowe zadania:
Dz.750 ,,Administracja publiczna”
1.,,Zakup ekspresu do kawy” plan na 2017 r. - 6 000,00 zł.
Dz. 754 ,,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
1.,, Przebudowa i roboty remontowe budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu” plan
na 2017 r. - 200 000,00 zł. Przeniesienie wydatków z usług remontowych.
Dz.801 ,,Oświata i wychowanie”
1.,, Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Białej” plan na 2017 r. - 6 000,00 zł.
2.,, Zakup urządzenia do okładania zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rząśni” plan na 2017 r. – 8 500,00 zł.
3.,, Wykonanie klimatyzacji w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni” plan na
2017 r. – 50 000,00 zł
4.,, Zakup zamrażarki w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni” plan na 2017
r. – 10 000,00 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 15 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 15 głosach „za” przy braku „przeciwnych” i „wstrzymujących”
podjęła uchwałę.
Pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu
terytorialnego.
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Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę
i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.

Pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod
poszerzenie drogi gminnej Nr 109219 E w miejscowości Gawłów.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę
i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 15 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 16 Interpelacje
Nie zgłoszono.
Pkt. 17 Zapytania i wolne wnioski
Radny Leszek Szczepański, pyta o możliwość wykupu części gruntu przy drodze – ponieważ nie ma w
tym miejscu pobocza. Wójt odpowiada, że postara się porozmawiać z właścicielem ww. gruntu.
Radny Mirosław Olczak zwraca uwagę na temat parkingu w Stróży. Sołtys zwraca uwagę na sprawę
przystanku autobusowego w miejscowości Rychłowiec – zostaje poinformowany, że ww. przystanek
zostanie wyremontowany na wiosnę. Radny Lech Mikołajczyk zwraca uwagę na konieczność instalacji
oświetlenia w miejscowości Biała. Wójt Gminy odpowiada, że środki na ten cel zostały zabezpieczone
w budżecie gminy na rok 2018. Radny Sylwester Sobczak – zwraca uwagę na konieczność wycinki
drzew w miejscowości Broszęcin. Wójt Gminy odpowiada, że prosił o zgłoszenie wycinek drzew
sołtysów i radnych. Radny Tomasz Pełka pyta o sprawę drogi powiatowej. Wójt odpowiada, że przy
drodze gmina będzie wykupywać konieczne części z gruntów przy drodze – na potrzeby prowadzonej
w tym miejscu ścieki rowerowej.
Wobec braku dalszych zapytań i wolnych wniosków przewodniczący zamknął
XXXVII Sesję Rady Gminy o godzinie 1109
Sporządził: Elżbieta Pająk
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