Protokół Nr XL
Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 29 marca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.

Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydłowski o godzinie 1016 otworzył sesję, powitał
Panią i Panów radnych, Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka, Panie i Panów sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych i przedstawicieli mediów. W posiedzeniu uczestniczy 11 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 oddaje głos Wójtowi Gminy – Tomaszowi Stolarczykowi. Wójt Gminy wnosi o
procedowanie pkt. 4 tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz
miejscowości Będków w pierwszej kolejności. Przewodniczący przedstawia zebranym porządek
obradach po zmianach i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie - przy 11 glosach „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymującym” przyjmuje porządek obrad. Na salę posiedzeń
wchodzą radni Adam Rozumek i Marcin Dragan. W obradach uczestniczy 13 radnych.
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) Na ukończeniu jest
opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu
drogowego na rzece Nieciecz wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Biała- Zawodzie.
W najbliższych dniach uzyskamy pozwolenie na budowę.
2) Trwa wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3507E (odcinek Suchowola – Rekle)
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem oraz przebudową zjazdów.
3) 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.
4) Trwają prace przy przebudowie dróg na terenie Gminy Rząśnia (dotyczy 2 dróg w miejscowości
Biała). Łączna długość dróg to 2 km a wartość robót to 852.090,44 zł
5) 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.
6) 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.
7) Trwają prace polegające na wykonaniu 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
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wykonany będzie w miejscowości Kodrań. Prace realizowane przez firmę HERKULES Ryszard
Syska, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów zostaną wykonane do 30.04.2018 roku.
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2311E
odcinku Rząśnia – Kiełczygłów. Złożono 1 ofertę w cenie 1.977.467,55 zł. Oferta została złożona
przez Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe LARIX sp. z o.o.
ul. Klonowa 11, 42-700
Lubliniec.
Trwa przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz wymianę
źródła ciepła w ramach projektu „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”. Otwarcie ofert
planowane jest na 16.04.2018 r
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 3 przepompowni na tłocznie
ścieków na terenie Gminy Rząśnia.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia dla części miejscowości
Biała, Gawłów i Rekle i Suchowola o długości łącznej ok. 18 km z ok. 8 tłoczniami i oczyszczalnią
ścieków o wydajności ok. 400 m3/d w miejscowości Biała
Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego.
Została złożona 1 oferta. Oferta została złożona przez INTEROIL Sp.j. Kameccy – Galuba, Kol.
Szczercowska 4, 97-420 Szczerców. Cena brutto na dzień składania ofert wynosi za 1 litr oleju
4,26 zł brutto.
Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie dotacji dla przebudowy
drogi śródpolnej w obrębie Żary.
W miesiącu lutym został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie
wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia w 2018 roku. Konkurs został rozstrzygnięty.
Przyznano dotację w formie wsparcia Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
„MEDUZA” w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5 w wysokości 16.500,00 zł
W bieżącym roku odchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W związku z tym wydarzeniem, zawiązał się „komitet obchodów” rocznicy w gminie Rząśnia (
urząd gminy, szkoły, biblioteki, świetlice, organizacje pozarządowe), planowane są wystawy w
szkołach, bibliotekach i świetlicach, konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”, nagranie
płyty z pieśniami patriotycznymi,
oraz uroczysty koncert słowno- muzyczny, 11 listopada
2018.
W trakcie realizacji jest opracowanie publikacji miejsc pamięci narodowej w naszej gminie
pt. „100 Rocznica Odzyskania Niepodległości – Łódzkie”.
11 marca br (w Święto Sołtysa) odbył się Wojewódzki Dzień Sołtysa z udziałem sołtysów z
Gminy Rząśnia, (pod honorowym patronatem Marszałka woj. pana Witolda Stępnia). W czasie
uroczystości zostały wręczone wszystkim sołtysom odznaki sołtysa.

Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości
Rząśnia oraz miejscowości Będków. W związku z wniesionymi uwagami przez PGE, Przewodniczący
poddaje pod głosowanie nieuwzględnienie uwag PGE do uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości
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Rząśnia oraz miejscowości Będków. Rada Gminy przy 13 głosach „za” przy braku „przeciwnych”
i „wstrzymujących” nie uwzględnia przedstawionych uwag. W dalszej kolejności Przewodniczący
poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz
miejscowości Będków Rada Gminy przy 13 głosach „za” przy braku „przeciwnych”
i „wstrzymujących” podjęła uchwałę.
Przewodniczący ogłasza przerwę. O godzinie 1124 następuje wznowienie obrad przez
Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia – Andrzeja Szydłowskiego. Radny Lech Mikołajczyk opuścił
salę. W obradach uczestniczy 12 radnych.
Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Rząśnia na rok 2019.
Przewodniczący Andrzej Szydłowski przedstawia kolejny punkt obrad. Obecni na sali Sołtysi
jednogłośnie opowiadają się za powyższą uchwałą w liczbie 13 osób. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rząśnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia. Wyjaśnień udziela Wójt Gminy –
procedowana uchwała nie zmienia granic okręgów wyborczych. Konieczność procedowania
przedmiotowej uchwały spowodowana jest powstaniem nowych numerów domostw które należy
przypisać do właściwych odpowiadających granicami okręgów wyborczych – dotyczy to numerów
które znajdują się na granicach okręgów. Wobec braku pytań i uwag - Przewodniczący odczytuje
uchwałę i poddaje ją pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt posiedzenia, następnie odczytał opinię Komisarza
Krajowego Biura Wyborczego. W dalszej części Wójt Gminy udzielił wyjaśnień omawiając projekt ww.
uchwały. Wobec braku pytań i uwag - Przewodniczący odczytuje uchwałę i poddaje ją pod
głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia
2 września 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Rząśnia na lata 2016-2020”.
Przewodniczący przedstawił kolejny punkt posiedzenia i oddał głos Wójtowi Gminy, który
udzielił wyjaśnień do ww. omawianego projektu. Radni Rady Gminy Rząśnia nie zgłaszają pytań
i uwag – wobec czego Przewodniczący odczytuje projekt o poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy
przy 12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca
2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu
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Przewodniczący przedstawił kolejny punkt posiedzenia i oddał głos Wójtowi Gminy, który
udzielił wyjaśnień, poinformował również, iż projekt przedmiotowej uchwały był omawiany w ramach
posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. Kierownik ref. GKiS – Mariusz Bęben informuje o zmianie w
regulaminie tj. należy wykreślić pkt. 15 § 12 ust. 1 ppkt. j. Przewodniczący pyta czy osoby które nie
skorzystają w tym roku z dotacji będą miały taką możliwość w roku następnym w pierwszej
kolejności. Wójt Gminy odpowiada, że Nadzór nie daje takiej możliwości i nie wyraża na to zgody –
była by to faworyzacja mieszkańca. Przewodniczący pyta czy konieczny jest aktualny wypis z rejestru
gruntów. Ważne jest dla mieszkańca by zebrać kompletną dokumentacje, a ważność takiego wypisu
stanowi 1 mc. Radny Jarosław Popławski pyta co w przypadku budynku gospodarczego który jest
zamieszkały, a w ewidencji funkcjonuje jako gospodarczy. Wójt Gminy odpowiada, że kiedy jest
zamieszkały zalicza się – ważne by był fizycznie zamieszkały. Radni Rady Gminy Rząśnia nie zgłaszają
dalszych pytań i uwag – wobec czego Przewodniczący poddaje pod głosowanie wykreślenie pkt. 15 §
12 ust. 1 ppkt. j. wymienionego wyżej. Rada Gminy przy 12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje decyzje o wykreśleniu wspomnianego punktu. W dalszej części
Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 11 glosach
„za” przy braku głosów „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Rząśnia instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia. Wobec braku pytań i uwag, po
wcześniejszym zapoznaniu się z treścią przedmiotowej uchwały przez Radnych Gminy –
Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytuje projekt i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy
12 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Rady Gminy Rząśnia dla stanowiska Zarządu Związku
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji
Geologicznej.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia i oddaje głos Wójtowi Gminy, który
udziela wyjaśnień. W związku z projektem ustawy o Polskiej Agencji Ekologicznej, Zarząd Związku
Gmin Wiejskich przedstawia swoje stanowisko, dla którego poparcie przedmiotową uchwałą wyrazić
może Rada Gminy. Radny Sławomir Juszczyk pyta ile gmin zrzesza Związek Gmin Wiejskich. Wójt
Gminy odpowiada, że jest to w tej chwili ok. 609 gmin na 2400. Wobec braku pytań i uwag, po
wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ww. uchwały przez Radnych Gminy – Przewodniczący Andrzej
Szydłowski odczytuje projekt i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 12 glosach „za” przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia i oddaje głos Wójtowi Gminy, który
udziela wyjaśnień do ww. projektu uchwały. Konieczność uchwalenia planu zachodzi co roku, plan
jest bez zmian. Radny Jarosław Popławski zwraca uwagę, że plan należałoby procedować na koniec
roku kalendarzowego, tak aby w nowym roku nie działać bez uchwalonego planu. Konieczna jest
również diagnoza środowiskowa. Na salę wchodzi Kierownik Oświaty – Iwona Szcześniak, po czym
przedstawia główne założenia projektu. Informuje, że program profilaktyki dotyczący narkomanii był
już projektowany. Radni pytają o wysokość kwoty bazowej o której mowa w projekcie. Kierownik
Oświaty odpowiada, że jest zgoda z rozporządzeniem. O godzinie 1230 salę opuszcza radny Adam
Rozumek. Na sali pozostaje 11 radnych. Konieczna zmiana zapisu dotyczącego kwoty bazowej. Po
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wprowadzonych zmianach „17% i 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Wobec braku pytań i
uwag, po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ww. uchwały przez Radnych Gminy –
Przewodniczący Andrzej Szydłowski odczytuje projekt po wprowadzonych zmianach
i poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 11 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla samorządowej instytucji kultury.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia i oddaje głos Wójtowi Gminy, który
udziela wyjaśnień. W związku z organizacją „Dni Gminy Rząśnia” konieczna jest dotacja celowa dla
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni w wysokości 260.000,00 zł. Realizacja tego wydatku jest
zgodna zakresem działalności statutowej samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Rząśni. Radni Rady Gminy Rząśnia nie zgłaszają pytań i uwag – wobec czego
Przewodniczący odczytuje projekt o poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 11 glosach „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
1249 Przewodniczący ogłasza przerwę
1300 Wznowienie obrad
Pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2018 rok.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia i oddał głos Wójtowi Gminy który
udzielił wyjaśnień do ww. projektu. Radny Tomasz Pełka jak przedstawia się sytuacja ze schroniskiem
zwierząt w Działoszynie – jak to tam jest przeprowadzone. Wójt Gminy odpowiada, że należy
sprawdzić w jakiej wysokości dotacje są przekazywane na rzecz tamtejszego schroniska. Radni Rady
Gminy Rząśnia nie zgłaszają dalszych pytań i uwag – wobec czego Przewodniczący odczytuje projekt o
poddaje go pod głosowanie. Rada Gminy przy 11 glosach „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” podejmuje ww. uchwałę.
Pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Przewodniczący przedstawia kolejny punkt posiedzenia i oddaje głos Wójtowi Gminy – który
udziela wyjaśnień do ww. projektu uchwały. Przewodniczący pyta w czy będą to te same stawki czy
ulegną one zmianie. Dyrektor ZGK – Mariola Kłyszewska odpowiada, że w tym zakresie będzie
porozumienie. Radny Jarosław Popławski pyta o jakiej ilości wody mówimy w tym wypadku. Dyrektor
ZGK odpowiada, że jest to ok. 3 tys. m3 na miesiąc. Radni Rady Gminy Rząśnia nie zgłaszają dalszych
pytań i uwag – wobec czego Przewodniczący odczytuje projekt o poddaje go pod głosowanie. Rada
Gminy przy 11 glosach „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podejmuje ww.
uchwałę.
Pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na
lata 2018-2026.
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.
Zmiany proponowane przez Wójta Gminy Rząśnia na dzień 29 marca 2018 r. wynikają ze zmian
budżetu gminy na rok 2018 r. ujęte w planie WPF na 2018 - 2026 i przedstawiają się następująco:
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Dochody bieżące uległy zmianie o kwotę 317 109,00 zł na podstawie:
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.20.2018 z dnia 25.03.2018 r.,
-decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 09.02.2018 r.,
-pisma Ministerstwa Finansów ST3 4750.1.2018 z 13.02.2018 r.,
-aktualizacji wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zmiana dochodów dotyczy zwiększeń i zmniejszeń z tytułu dotacji celowych:
-dział 750 – zmniejszenie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
o 507,00 zł,
-dział 758 – zwiększenie środków z tytułu subwencji oświatowej o 245 078,00 zł,
-dział 851 – zwiększenie z tytułu aktualizacji planowanej kwoty wpływów na zezwolenia na sprzedaż
alkoholi o 5 510,00 zł,
-dział 852 – zwiększenie na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne
o 5 245,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na fundusz alimentacyjny o 3 893,00 zł
- zwiększenie na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych o 1 415,00 zł,
- zmniejszenie na wypłatę zasiłków okresowych o 64,00 zł,
- zwiększenie na zasiłki stałe o 18 084,00 zł,
- zmniejszenie na realizacje programu dożywiania uczniów o 1 219,00 zł,
-dział 855 – zwiększenie środków na realizacje Karty Dużej Rodziny o 168,00 zł,
- zwiększenie na realizacje zadania świadczeń wychowawczych o 47 292,00 zł.
Zmiany planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały na dzień 29.03.2018 r.
Zmiany w planie wydatków ogółem polegają na zwiększeniu planowanych kwot o 4 028 970,00 zł
z tego na wydatki bieżące 1 018 970,00 zł oraz wydatki majątkowe o 3 010 000,00 zł.
Zmiany wydatków bieżących:
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - zwiększenie planu na odszkodowania z tytułu wykupu gruntów
zajętych pod inwestycje o kwotę 50 000,00 zł;
- 750 „Administracja publiczna” - zwiększenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 137
723,00 zł, na zakup oprogramowania do rozliczeń udzielanych dotacji o kwotę 9 700,00 zł oraz na
zakup licencji do składania ofert zamówień publicznych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej i postępowań przetargowych o kwotę 30 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
w różnych opłatach i składkach.
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dotacja dla Komendy powiatowej
Policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji – 14 000,00 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej poprzez Fundusz Wsparcia PSP – 10 000,00 zł, dotacja dla Gminy Nowa Brzeźnica na zakup
lekkiego samochodu specjalistycznego dla ratownictwa drogowego – 10 000,00 zł oraz na zakup
usług pozostałych dla jednostek OSP – 3 500,00 zł.
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- 801 „Oświata i wychowanie” – dotacja celowa dla Gminy Strzelce Wielkie na remont
Sz. P w Zamościu – 10 000,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług
remontowych – 245 078,00 zł zgodnie z pismem MF.
- 851 ,,Ochrona zdrowia”- zwiększenie planu na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi o kwotę 5 510,00 zł.
- 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu o 23 461,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody
Łódzkiego.
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zwiększono plan wynagrodzenia wraz
z pochodnymi o 8 101,00 zł.
- 855 „Rodzina” - zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzjami
Wojewody Łódzkiego o 43 567,00 zł oraz o kwotę 22 000,00 na zwrot nienależnie pobranych
świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami,
- 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o kwotę 5 000,00zł na zakup
energii w punkcie PSZOK.
- 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej
Biblioteki Publicznej – 35 000,00 zł (zakup zestawu regałów i komputerów), zwiększenie
na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 8 600,00 zł oraz dotacje celowe dla Parafii Biała
– 105 000,00 zł i Parafii Stróża – 249 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
- 926 ,,Kultura fizyczna” zwiększenie o 5 730,00 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Zmiany planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały na dzień 29.03.2018 r.
Plan na wydatki inwestycyjne uległ zwiększeniu o kwotę 3 010 000,00 zł i wynosi 30 380 000,00
zł w następujących rozdziałach:
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2 100 000,00 zł w zadaniach wskazanych
w załączniku nr 6,
- 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększenie o kwotę 900 000,00 zł w zadaniu wskazanym
w załączniku nr 6,
-75412 – OSP zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Nowa Brzeźnica.
Zmiany planu wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały
na dzień 29.03.2018 r.
Zmiany wydatków majątkowych w latach 2019-2021 ujęte w WPF:
-plan na zadanie ,,Budowa budynku pasywnego w Rząśni” zwiększono w latach 2019 o kwotę 1 032
682,00 zł, w 2020 o kwotę 4 163 570,00 zł, w 2021 o kwotę 443 715,00 zł.
Okres realizacji tego zadania wynosi 2016-2021. Plan w poszczególnych latach wynika z faktu
aplikowania o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w
perspektywie finansowej 2014-2020.
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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 11
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 11 głosach „za” przy braku „przeciwnych” i „wstrzymujących”
podjęła uchwałę.
Pkt. 10 Interpelacje.
Nie zgłoszono.
Pkt. 11 Zapytania i wolne wnioski.
Radny Sylwester Sobczak pyta, czy prawdą są głosy o likwidacji pogotowia w Pajęcznie. Wójt
odpowiada, że nic w tej sprawie nie wiadomo na chwilę obecną. W dalszej części radny zwraca uwagę
na konieczność pomalowania dachu na budynku byłej szkoły w Broszęcinie. Konieczna jest również
naprawa chodnika w miejscowości Kodrań, wiaty przystankowe na Marcelinie, oraz konieczne jest
odnowienie linii na ścieżce rowerowej na Kopach. Radny Mirosław Olczak zwraca uwagęna
konieczność spotkania z przedstawicielami tzw. Parku Bełchatowsko – Kleszczowskiego, oraz na
konieczność wyjaśnienia kwestii związanych z szacowaniem szkód łowieckich w związku ze zmianą
przepisów. Na altanie przy budynku remizy został zerwany dach. Jarosław Popławski pyta czy przed
końcem kadencji uda się uporządkować sprawę nazewnictwa ulic. Zwraca uwagę na PSZOK
i konieczność uporządkowania jego terenu, oraz ścieżki i chodnika obok stawu w Rząśni która jest w
złym stanie. Wójt Gminy odpowiada, że dach szkoły w Broszęcinie zostanie sprawdzony, jest to
budynek gminny. W sprawie remontów chodników zostanie przeprowadzone sprawdzenie ich stanu
na terenie gminy i ocena tego co można naprawić. W sprawie przystanków najprawdopodobniej
będzie trzeba wymienić wszystkie i koniczne wydaje się ich zmonitorowanie w pewnym zakresie, aby
nie powtarzały się akty wandalizmu. Altana przy remizie w Stróży zostanie sprawdzona, porządek na
PSZOK zaplanowane jest zbudowanie tam ciągu dróg technologicznych. Gałęzie usunięto - jest już
złożone drzewo które będzie można zakupić w ramach przetargu. W przypadku Parku Bełchatowsko –
Kleszczowskiego zostanie przeprowadzone spotkanie z przedstawicielami. Jeśli chodzi o nazewnictwo
ulic – Sekretarz Gminy Aldona Nagodzińska – Sadek i Wójt Gminy odpowiadają, że przed najbliższymi
wyborami nie będzie zmian w tym zakresie, gdyż wiązałoby się to ze zmianą dotychczasowych
uchwał, oraz koniecznością nanoszenia wielu zmian związanych z nową nazwą i dotychczasową
numeracją. Radny Tomasz Pełka zwraca uwagę, że w przypadku wiat przystankowych warto
ujednolicić ich wygląd tak, by były charakterystyczne dla terenu gminy Rząśnia. W przypadku Parku
Bełchatowsko – Kleszczowskiego warto zapoznać się z ofertą i przeprowadzić takie spotkania, na
terenie naszych powiatów nie ma żadnej instytucji wdrażającej różne programy. Radny Tomasz Pełka
zwraca uwagę również na pilny remont chodnika w Białej od kościoła do sklepu. Jest on w złym
stanie. Wójt Gminy odpowiada, że w przypadku chodników gmina wystąpi do powiatu w tej sprawie,
aby ustalić kto w tych miejscach w jakim stopni ma partycypować we wspomnianych remontach – tak
by od strony prawnej wszystko właściwie przeprowadzić. Radny Mirosław Olczak zwraca uwagę, że
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w skutek montażu światłowodów w chodnikach powstały zapadliska. Wójt Gminy odpowiada, że
przypadku światłowodów administrowanie nimi przejęła firma Orange – możliwości w tym zakresie.
Przewodniczący poinformował Radę Gminy, że na jego ręce zostało złożone sprawozdanie roczne
z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej za 2017 rok
w gminie Rząśnia. Przewodniczący przypomniał również o zbliżającym się terminie na składanie
oświadczeń majątkowych. Przewodniczący zwraca uwagę, że w lipcu kończy się przetarg na śmieci
i warto by Rada Gminy spotkała się w tej sprawie. Wójt odpowiada, że kończy się z końcem roku.
Wójt Gminy informuje, że sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok zostanie przesłane
Radnym na tablety w dniu jutrzejszym. Wobec braku dalszych zapytań i wniosków, Przewodniczący
zamyka obrady o godzinie 1400.
Na tym protokół zakończono.
Sporządził: M. Ratajczyk
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