Protokół Nr XXXVIII
Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnia.

Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydłowski o godzinie 1114 otworzył sesję, powitał
Panią i Panów radnych, Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka, Panie i Panów sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych i przedstawicieli mediów. W posiedzeniu uczestniczy 13 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 Mirosław Olczak – nieobecny. (dołączył o godzinie 1142)
Pkt. 2 Przyjęcie porządku dziennego obrad
Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy – Tomasz Stolarczyk przedstawił dodatkowe
punkty posiedzenia, wnosi o przyjęcie ich przez Radę Gminy do porządku dziennego obrad.
Wymienione w tym miejscu uchwały dotyczą: przyjęcia stanowiska Rady Gminy Rząśnia wyrażającego
protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej; udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Samorządu Powiatu Pajęczańskiego; zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W dalszej części Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Wobec braku pytań i uwag –
poddaje porządek pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie - przy 13 glosach „za” przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymującym” przyjmuje porządek obrad.
Pkt. 3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Rząśnia wyrażającego protest
przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia. Następnie oddaje głos
Wójtowi Gminy który udziela wyjaśnień. W dalszej części Sekretarz Gminy – Aldona Nagodzińska –
Sadek odczytała uzasadnienie do projektu. Przewodniczący pyta o uwagi i pytania, wobec ich braku
odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie - przy 13 glosach
„za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymującym” przyjmuje porządek obrad.
Pkt. 4 Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Powiatu
Pajęczańskiego.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt obrad. Na salę dociera radny Przewodniczący
Andrzej Szydłowski pyta czy są pytania i uwagi – Radny Tomasz Pełka, zwraca uwagę na konieczność
przeprowadzenia kontroli wykonania po zrealizowaniu dotowanego zadania. Wobec braku dalszych
pytań i uwag - Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy
jednogłośnie przy 13 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww.
uchwałę.
Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. W dalszej części oddaje
głos Wójtowi Gminy, który udziela wyjaśnień, konieczność procedowania ww. uchwały wynika z
podjętej już wcześniej uchwały tj. z kwietnia 2017 roku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
decyzję o przekazaniu pożyczki podjął dopiero pod koniec roku, z uwagi na pozytywną opinię ww.
urzędu konieczne jest dzisiejsze przyjęcie uchwały, dotyczyć ona będzie zadania „Ekologiczne Ciepło
w Gminie Rząśnia – dotacje celowe z budżetu” Przewodniczący Andrzej Szydłowski pyta czy są
pytania i uwagi – wobec ich braku, Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod głosowanie.
Rada Gminy jednogłośnie, 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 wchodzi na salę posiedzeń. Jest godzina 1142 Przewodniczący oddał głos Skarbnik Gminy –
Renacie Buczkowskiej, która udzieliła wyjaśnień – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały
Budżetowej, oraz proponowane zmiany.

Zmiany proponowane przez Wójta Gminy Rząśnia na dzień 20 grudnia 2017 r.
wynikają ze zmian budżetu gminy na rok 2017 r. i 2018 r. ujęte w planie WPF na 2017 2025
i przedstawiają się następująco:
Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 878 575,00 zł w wyniku otrzymanych decyzji
Wojewody Łódzkiego:
- Nr FB-I.3111.2.500.2017 z dnia 14.12.2017 na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona
klęski żywiołowej w woj. łódzkim – nawałnica 5-6.10.2017 – zadania zlecone zwiększenie
o kwotę 20 500,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.511.2017 z dnia 14.12.2017 na pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,,500+”
zwiększenie o kwotę 176 975,00 zł,
oraz pisma Ministra Rozwoju i Finansów:
- ST3 4751.2.2017 z 8.12.2017 środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst stanowiące
uzupełnienie dochodów gmin (przeznaczone dla gmin, które dokonały wpłat do budżetu
państwa z przeznaczeniem na część równoważącą dla gmin. Obejmuje ona gminy, w których
dochody podatkowe nie przekraczają 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich
gmin na 1 mieszkańca kwota 681 100,00 zł. W wyniku zmian dochodów bieżących dokonano
analogicznych zmian wydatków bieżących w dziale 852 ,,Pomoc społeczna” i 855,,Rodzina”
zwiększenie o kwotę 197 475,00 zł łącznie.
Ponadto dostosowano plan wydatków bieżących do wykonania budżetu w roku 2017 r.,
które ogółem zmniejszono o kwotę 27 680,00 zł. Zmiany te zostały ujęte w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały i obejmują między innymi:
- zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic
i dróg o kwotę 63 000,00 zł, w tym na usługi wynajmu ulicznych dekoracji oświetleniowych
w związku ze świętami Bożego Narodzenia,
pozostałe zmiany dotyczą zmniejszeń planu w paragrafach:
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- różne opłaty i składki, tj. na ubezpieczenie mienia składników majątku gminy (dróg
i budynków), zakupu usług remontowych nie wykonanych w całości planu oraz zmniejszenie
planowanych dotacji dla jednostek OSP w gminie o kwotę 7 000,00 zł.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami.
W wydatkach majątkowych zmniejszono plan na 2017 r. o kwotę 4 112 339,00 zł w wyniku
dostosowania planu do zrealizowanych inwestycji oraz przeniesień inwestycji nie w pełni
wykonanych na rok 2018 r. w wysokości 3 258 000,00 zł.
Szczegółowe zmiany planu tych wydatków przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały
budżetowej.
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 Interpelacje
Nie zgłoszono.
Pkt. 9 Zapytania i wolne wnioski
Wójt odczytał listy burmistrza, oraz kierownika GOPS miejscowości Sępólno Krajeńskie z
podziękowaniem za wsparcie i pomoc po przejściu niedawnej nawałnicy – orkanu. Wobec braku
dalszych zapytań i wolnych wniosków przewodniczący zamknął XXXVIII Sesję Rady Gminy o godzinie
1213
Sporządził: M. Ratajczyk
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