Protokół Nr XXXIX
Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 30 stycznia 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnia.

Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydłowski o godzinie 1005 otworzył sesję, powitał
Panią i Panów radnych, Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka, Panie i Panów sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych i przedstawicieli mediów. W posiedzeniu uczestniczy 15 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.
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: ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Rząśnia, oraz zmiany uchwały Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Rząśnia z
dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
Rząśnia, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rząśnia oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
W dalszej części Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Wobec braku pytań i uwag –
poddaje porządek pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie - przy 15 glosach „za” przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymującym” przyjmuje porządek obrad.
Pkt. 3. Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia. Następnie oddaje głos Wójtowi
Gminy który przedstawia formację z działań od ostatniej sesji.
1) Trwa opracowanie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rząśnia oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnia
2) Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu drogowego na rzece
Nieciecz wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Biała- Zawodzie.
3) Trwa wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3507E (odcinek Suchowola – Rekle) w zakresie
budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem oraz przebudową zjazdów.
4) 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.
5) Trwają prace przy przebudowie dróg na terenie Gminy Rząśnia (dotyczy 2 dróg w miejscowości
Biała).
6) Trwa przebudowa 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.
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7) Trwa wymiana glikolu w instalacjach kolektorowych na terenie Gminy Rząśnia. Usługę wykonuje
firma SEMPER POWER Sp. z o.o, ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn za cenę 287.970,00 zł.
8) Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę 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. Złożono 5 ofert.
Najkorzystniejsza oferta została złożona w kwocie 209 764,20 przez firmę HERKULES Ryszard
Syska, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów
9) Przeprowadzono postępowanie przetargowe na ubezpieczenie Gminy. Postępowanie było
podzielone na części i tak w:
a) W części I Zamówienia tj. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wybrano
ofertę złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi Oddział Bełchatów w cenie 111.369,00 zł brutto natomiast najdroższa
oferta została złożona w cenie 219.688,70 zł brutto
b) W części II Zamówienia tj. Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział I w Łodzi
al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź w cenie 60.840,14 zł brutto. Najdroższą ofertę
złożono w kwocie 131.445,00 zł brutto.
c) W części III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
ochotniczej straży pożarnej wybrano ofertę złożoną przez COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń
SA Vienna Insurance Group Oddział I w Łodzi
al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20, 93-281
Łódź w cenie 7.800,00 zł brutto. Najdroższa oferta została złożona w kwocie 60.000,00 zł brutto.
d) Przeprowadzono coroczne spotkania w każdym sołectwie
Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na rok 2018.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt obrad. Informuje, że radni zapoznali się z
udostępnionym projektem uchwały, projekt był też omawiany na komisjach. Radny Sławomir
Juszczyk zwraca uwagę, iż warto rozważyć zakończenie planów działań poszczególnych komisji
wcześniej tj. zakończyć w raz z miesiącem październikiem z uwagi na odbywające się wybory
samorządowe. Po przeanalizowaniu rozwiązań stosowanych w latach ubiegłych – projektu nie
zmieniono. Wobec braku dalszych pytań i uwag - Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod
głosowanie. Rada Gminy przy 13 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i 2 „wstrzymujących”
podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę o odprowadzenia ścieków.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. W dalszej części oddaje
głos Wójtowi Gminy, który udziela wyjaśnień do projektu uchwały. O godzinie 1050 Radny Jarosław
Popławski opuszcza salę. Wobec braku pytań i uwag - Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją
pod głosowanie. Rada Gminy przy 14 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Rząśnia.
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Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia. Wyjaśnień udziela Wójt Gminy. Rada
Gminy nie zgłasza pytań i uwag, wobec ich braku Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i
poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 14 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia
14 września 2017 r. 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 przedstawił kolejny punkt posiedzenia, następnie oddał głos Wójtowi Gminy,
który udzielił wyjaśnień do procedowanej uchwały. Przewodniczący pyta Radnych o pytania i uwagi –
wobec ich braku odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 14
glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
O godzinie 1106 Przewodniczący zarządza przerwę w obradach. Obrady wznowiono o godzinie 1126.
Pkt. 8 i 9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia
na lata 2018-2026; Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt posiedzenia – poinformował, że obie uchwały
zostaną omówione w jednym punkcie, a następnie kolejno poddane pod głosowanie. Przewodniczący
oddał głos Skarbnik Gminy – Renacie Buczkowskiej, która udzieliła wyjaśnień – przedstawiając
uzasadnienie do projektu uchwały Budżetowej, oraz proponowane zmiany.
Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018
Dochody budżetu Gminy Rząśnia ulegają zwiększeniu o kwotę 2 106 941,11 zł z tytułu:
- dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 2 077 003,11 zł w
związku z podpisaną umową Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0124/16-00 z dnia 13.12.2017 roku z
Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”
- dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z umową z dnia 29.12.2017 roku na
realizację zadania usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy
Rząśnia w wysokości 29 938,00 zł.
W wyniku zwiększeń plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018 wynosi ogółem 54
259 539,11 zł, w tym:
- dochody bieżące: 52 059 955,00 zł
- dochody majątkowe: 2 199 584,11 zł.
Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018
Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia ulega zmianie stosownie do zwiększeń z tytułu otrzymanych
dotacji ujętych w planie dochodów oraz przesunięć między paragrafami.
Plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi ogółem 64 255 772,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 36 885 772,11 zł
- wydatki majątkowe: 27 370 000,00 zł.
Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2018 zostały zwiększone o kwotę 306
941,17 zł i wynoszą 36 885 772,11 zł.
Zmiany dotyczą przesunięć planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń z tytułu
zapewnienia ciągłości realizacji zadań.
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- Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł na uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej.
- Dział 600 „Transport i łączność” - przesunięcie planu na różne opłaty i składki tj. opłaty za
zamieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – kwota 10 000,00 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna” - zapewnienie organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego, w tym organizacja, poczęstunek, drobne upominki – łączna kwota
16 817,00 zł.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu na zakup usług z
tytułu usuwania azbestu o kwotę 29 938,00 zł.
Ponadto stosownie do wystawionych dla kontrahentów not księgowych z tytułu naliczonych kar
umownych w grudniu 2017 roku za nieterminowe wykonanie umów zabezpieczono środki finansowe
do czasu rozstrzygnięć sądowych lub zawarcia ugód przedsądowych. Plan na ten cel wynosi łącznie
238 486,11 zł. w rozdziałach, w których realizowane były inwestycje:
- rozdział 01010 – sieć wodociągowa – kwota 50 301,00 zł
- rozdział 60016 – droga Wykno – kwota 140 008,11 zł
- rozdział 90005 - inwestycja paneli fotowoltaicznych na hydroforni i oczyszczalni –
kwota 48 177,00 zł.
Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu
zrealizowanych zadań w 2017 roku, ujętych w projekcie na rok 2018, na zakupy materiałów i usługi
remontowe – łącznie kwota zmniejszeń 14 400,00 zł.
W wydatkach majątkowych wielkość planu uległa zwiększeniu o kwotę 1 800 000,00 zł, z tego:
Dział 600 „Transport i łączność”
- zadanie pn. Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie:
•
Biała dz. nr 693, 1495 – zmniejszono plan o 50 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
•
Biała (Gołębiniec) – zmniejszono plan o 25 000,00. Plan po zmianie 375 000,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów nr ew. dz. 185, 368” –
zmniejszenie o 100 000,00 zł. Plan po zmianie 1 000 000,00 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
- Usunięto zadanie pn. „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Białej” na kwotę6 000,00 zł.
- Usunięto zadanie pn. „Zakup klimatyzatora dla ZSP w Rząśni” - kwota 35 000,00 zł.
- Usunięto zadanie pn. „Zakup zmywarki” - kwota 10 000,00 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- Zwiększono wydatki na dotacje celowe z tytułu odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) o 2 000
000,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 6 000 000,00 zł.
- Dokonano zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej w zakresie „Słoneczne dachy Gminy
Rząśnia i Lgota Wielka” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Łódzkiego RPO w
perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
- W zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” dokonano zwiększenia planu z 30 000,00 zł do
kwoty 50 000,00 zł.
- Planowany „zakup kosiarki do prac porządkowych” na 2018 rok ujęto w wydatkach bieżących w
kwocie 4 000,00 zł.
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W związku z opracowaniem budżetu na rok 2018 dokonano odpowiednich wpisów w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2018-2026. Ujęto zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 106
941,11 zł.
Prognoza planu wydatków została opracowana o analizę wydatków w latach poprzednich
z
uwzględnieniem strategii rozwoju Gminy oraz potrzeb mieszkańców i jednostek organizacyjnych.
Zaplanowano wydatki na udzielone dotacje z budżetu Gminy na rok 2018 oraz przekazano do
realizacji zadania pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów
publicznych.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wykazano plan wydatków wynikający z zawartych umów oraz zadań do realizacji w latach 2018-2026.
Wielkość deficytu, przychodów i rozchodów na rok 2018 i lata następne nie ulega zmianie, natomiast
kwoty długu maksymalne do spłaty nie przekraczają wskaźnika maksymalnego zadłużenia Gminy
(zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia).
W związku z powyższym Wójt Gminy Rząśnia prosi Wysoką Radę o przyjęcie i uchwalenie budżetu na
rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
Wobec braku uwag i pytań do projektu, uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026, 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 budżetu Gminy Rząśnia na
rok 2018, 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. 10 Interpelacje.
Nie zgłoszono.
Pkt. 11 Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zwraca uwagę na kolejki w Gminnym Ośrodku Zdrowia, jest duża ilość
pacjentów. Wójt Gminy odpowiada, że w całej Polsce występuje problem z ilością lekarzy. Podkreśla,
że jest otwarty na propozycje rozwiązania powyższej sprawy. Przewodniczący zwraca uwagę na
problemy lokalowe i brak miejsc w obecnym budynku ośrodka zdrowia.
Radny Sylwester Sobczak zwraca uwagę na konieczność wyposażenia Ośrodka Zdrowia w wózek
inwalidzki, oraz miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy.
Wójt odpowiada, że przed budynkiem urzędu rolę tą spełniają obecnie oznaczone „kopertą” miejsca
postojowe. W dalszej części Radny Sylwester Sobczak przypomina o historycznej potyczce zbrojnej w
Broszęcinie, którą warto upamiętnić tablicą pamiątkową w związku z nadchodzącą rocznicą 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Radny Leszczek Szczepański pyta o możliwość przygotowania instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w
miejscowości Będków. Wójt Gminy odpowiada, że program jest przygotowany głównie dla
mieszkańców i budynki publiczne jemu nie podlegają.
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Radna Dorota Słomian zwraca uwagę na konieczność poprawy skrzyżowania na strefie przemysłowej.
Ze „strefy” w kierunku miejscowości Rekle.
Sołtys sołectwa Suchowola Wieś - Teresa Czaińska proponuje stworzenie świetlicy. Wójt odpowiada,
że obecnie tę rolę spełnia klub w miejscowości Kodrań.
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków, Przewodniczący zamyka obrady o godzinie 1207.
Na tym protokół zakończono.
Sporządził: M. Ratajczyk
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