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I. WSTĘP
1. Raport o stanie gminy - przygotowanie, procedowanie i udzielanie wotum zaufania.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.
U. poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Na mocy tej
nowelizacji art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia
corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja raportu o stanie gminy.
W celu realizacji tego obowiązku Wójt Gminy Rząśnia w ww. terminie przedstawia Radzie Gminy
Rząśnia raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018.
Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje podsumowanie
działalności Wójta Gminy w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, jak
również realizację uchwał Rady Gminy Rząśnia. W Gminie Rząśnia Raport powstał w oparciu o
informacje, jakie zostały przygotowane przez kierowników i pracowników poszczególnych referatów
Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek organizacyjnych.
Rada gminy rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi tj. w terminie do dnia 30 czerwca. Raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza
się debatę. W debacie tej radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również mieszkańcy gminy
mogą zabierać głos w debacie, po złożeniu pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady, popartego
podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba
że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Przygotowując niniejszy dokument jednocześnie pokładam ogromną nadzieję, że informacje w
nim zawarte posłużą Mieszkańcom Gminy Rząśnia do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania
naszego samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy
Rząśnia.
II. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE RZĄŚNIA
1. Działalność organów Gminy Rząśnia w roku 2018
Organem uchwałodawczym Gminy Rząśnia jest piętnastoosobowa Rada Gminy, organem
wykonawczym Wójt Gminy, który wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Rząśni.
1) Rada Gminy Rząśnia - kadencja 2018-2023
– Mikłaszewska Bożena Justyna.
– Popławski Jarosław Stanisław.
– Bożek Mariusz.
– Rozumek Adam.
– Pełka Tomasz Miłosz.
– Mentek Grzegorz Adam.
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– Szczepański Leszek Józef.
– Sobczak Sylwester Andrzej.
– Boroń Sławomir Marek.
– Słomian Dorota Helena.
– Olczak Mirosław Kazimierz.
– Kozieł Marek Jan.
– Juszczyk Sławomir.
– Telenga Robert Piotr.
– Hachurski Włodzimierz Michał.
2) Wójt Gminy Rząśnia - kadencja 2018-2023
- Stolarczyk Tomasz Jerzy
Obecna kadencja Rady Gminy oraz Wójta jest pięcioletnia (2018 – 2023). Do dnia 16 listopada 2018
roku trwała VII kadencja Rady Gminy (2014 – 2018) oraz kadencja Wójta (2014 – 2018). Niniejszy
Raport o stanie gminy obejmuje działalność wykonywaną przez cały rok 2018.
W 2018 roku Rada Gminy Rząśnia działała na mocy Statutu Gminy Rząśnia przyjętego uchwałą Nr
XII/1/2004 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy
Rząśnia – obowiązującego do końca kadencji VII Rady Gminy Rząśnia.
Uchwała nr XLVI/299/2018 z dnia 02 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Rząśnia
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 12 października 2018 roku, poz. 5253) jest obecnie
obowiązującą i na jej mocy działa Rada Gminy Rząśnia VIII kadencji.
W roku 2018 w VII kadencji Rady Gminy Rząśnia odbyło się 10 posiedzeń Rady. Podjętych w tym
okresie zostało 77 uchwał. Rada Gminy Rząśnia VIII kadencji w roku 2018 odbyła 2 posiedzenia,
podejmując 22 uchwały. Łącznie w roku 2018 odbyło się 12 posiedzeń Rady Gminy, podjęto 99 uchwał.
Wykonanie niemal wszystkich Uchwał Rady Gminy Rząśnia powierzono Wójtowi Gminy.
2. Prawne formy działania organu uchwałodawczego Gminy Rząśnia - Rady Gminy Rząśnia.
Poniżej przedstawiam szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Rząśnia podjętych w 2018 roku wraz z
krótkim opisem sposobu ich realizacji.
Data uchwały

Nr i nazwa uchwały

30.01.2018

Uchwała Nr XXXIX/242/2018 w
sprawie przyjęcia planów pracy
Rady Gminy Rząśnia na rok 2018.

30.01.2018

Uchwała Nr XXXIX/243/2018 w
sprawie ustalenia dopłat dla
taryfowej grupy odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków na 2018
rok.

30.01.2018

Uchwała nr XXXIX/244/2018 w
sprawie ustalenia "Regulaminu
przyznawania środków na
dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach

Sposób wykonania
Realizacja przedmiotowej uchwały dotyczyła działań
komisji Rady Gminy Rząśnia VII kadencji realizowanych
w ostatnim roku kadencji.
Realizacja przedmiotowej uchwały polegała na udzieleniu
dopłaty z budżetu Gminy Rząśnia do ceny 1 m3 wody i
ścieków dla mieszkańców Gminy
w
roku 2018.
Wykonanie tej uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Rząśni.

Wymóg ustawowy – Karta nauczyciela.
Realizatorzy zadania - placówki oświatowe - na podstawie
zgody dyrektora danej szkoły
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prowadzonych przez Gminę
Rząśnia".

30.01.2018

30.01.2018

Uchwała Nr XXXIX/245/2018 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.
Uchwała Nr XXXIX/246/2018 w
sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 w
sprawie budżetu Gminy Rząśnia
na 2018 rok.
30.01.2018

29.03.2018

29.03.2018

29.03.2018

Uchwała Nr XL/248/2018 w
sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów
położonych w miejscowości
Rząśnia oraz miejscowości
Będków.

Uchwała Nr XL/249/2018 w
sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy
Rząśnia na rok 2019.)
Uchwała Nr XL/250/2018 w
sprawie podziału Gminy Rząśnia
na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.

Konieczność podjęcia zmiany uchwały była min.
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców- uwzględnienie
zwiększonej liczby przystanków komunikacyjnych na
terenie gminy Rząśnia, których właścicielem i
zarządzającym jest Gmina Rząśnia.

Podjęta uchwała obejmuje planowany okres realizacji
przedsięwzięć oraz spłatę zobowiązań. Realistycznie
określa poszczególne kategorie budżetu w każdym roku
objętym prognozą. Ważnym elementem WPF jest kwota
długu oraz wskaźniki spłaty zobowiązań.
Podjęta uchwała stanowi podstawę gospodarki finansowej
Gminy Rząśnia na rok 2018, aby móc realizować zadania
własne, zlecone, powierzone w podziale na roczny plan
dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz
określenie wyniku finansowego.
Każda czynność
związana z wydatkowaniem środków finansowych musi
wpierw znaleźć odzwierciedlenie w uchwale budżetowej.
Celem podjęcia uchwały było sporządzenie planu z
wyznaczeniem trenów zabudowy (zwłaszcza wytworzenie
czytelnego placu w miejscowości Rząśnia), w zgodzie z
polityką przestrzenną gminy, zasadami ochrony środowiska
przyrodniczego i kształtowania krajobrazu. Plan
wprowadza niewielkie zmiany w przeznaczeniu terenów w
stosunku do obowiązującego planu miejscowego, został
sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Daje możliwość
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów
ekonomicznych przestrzeni. Uchwała obowiązująca (w
realizacji).
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
realizacji obowiązku ustawowego, którego wynikiem jest
deklaracja organu uchwałodawczego w przedmiocie
wyrażenia
zgody lub
niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w roku następnym funduszu sołeckiego, w
budżecie Gminy Rząśnia.
Na mocy obowiązywania poprzedniej uchwały Rady
Gminy Rząśnia w sprawie podziału Gminy Rząśnia na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczych
ustalono granice okręgów wyborczych. Konieczność
podjęcia przedmiotowej uchwały wynikała z wymogu
ustawowego a dodatkowo była wynikiem zmiany stanu
faktycznego jaka zaistniała na przestrzeni kilku lat a jego
konsekwencją była modyfikacja
granic okręgu –
zmieniając
/rozszerzając/dotychczas
zdefiniowane
przedziały określające okręgi o numery nowopowstałych
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29.03.2018

Uchwała Nr XL/251/2018 w
sprawie podziału gminy Rząśnia
na stałe obwody głosowania i
ustalenia ich numerów, granic i
siedzib obwodowych komisji
wyborczych.

29.03.2018

Uchwała Nr XL/252/2018
zmieniająca uchwałę Nr
XXI/121/2016 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 2 września 2016r.w
sprawie przyjęcia do realizacji
„Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy
Rząśnia na lata 2016-2020”.

29.03.2018

Uchwała Nr XL/253/2018
zmieniająca 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
wraz z montażem odnawialnych
źródeł energii w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy
Rząśnia zmienionej uchwałą Nr
XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca
2017 roku oraz uchwałą Nr
XXXIV/208/2017 z dnia 4
sierpnia 2017 r.

29.03.2018

Uchwała Nr XL/254/2018 w
sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków oraz opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Rząśnia
instrumentem płatniczym, w tym
instrumentem płatniczym, na
którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny.

29.03.2018

Uchwała Nr XL/255/2018 w
sprawie poparcia Rady Gminy
Rząśnia dla stanowiska Zarządu
Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie projektu ustawy o Polskiej
Agencji Geologicznej.

29.03.2018

Uchwała Nr XL/256/2018 w
sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i

budynków. Wybory samorządowe
w 2018 roku
przeprowadzone z uwzględnieniem powyższych zmian.
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynikało z realizacji
obowiązku ustawowego. Wybory samorządowe w 2018
roku przeprowadzone z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą Nr XLV/292/2018 dotyczących
zmiany uchwały w XL/251/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
sprawie podziału gminy Rząśnia na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała
wprowadza strategiczny dokument - Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia na lata 2016-2020,
który wskazuje kierunki działań zmierzających do redukcji
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia
energii finalnej poprzez poprawę jakości powietrza.
Uchwała obowiązująca.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego- z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
realizowana w roku 2018 i obecnie. Uchwała określa
zmiany w regulaminie udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem
odnawialnych źródeł energii.

Podpisano umowę z operatorem świadczącym usługi obrotu
bezgotówkowego
w ramach
programu
„Polska
bezgotówkowa”. Program został wdrożony poprzez
uruchomienie i rejestrację terminala płatniczego.

Uchwała intencyjna. Więcej informacji o realizacji działań
organu wykonawczego związanych z podjęciem
przedmiotowej uchwały zostało wskazane w dalszej części
raportu.

Wymóg ustawowy – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi – realizatorzy Urząd
Gminy w Rząśni inicjator programu GKRPA w Rząśni realizacja
zadań
ustawowych
o
charakterze
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Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018.

29.03.2018

29.03.2018

29.03.2018

Uchwała Nr XL/257/2018 w
sprawie udzielenia dotacji dla
samorządowej instytucji kultury.
Uchwała Nr XL/258/2018 w
sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rząśnia
na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/259/2018 w
sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

29.03.2018

Uchwała Nr XL/260/2018 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

29.03.2018

Uchwała Nr XL/261/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2018 rok.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/262/2018 w
sprawie koncepcji
uporządkowania gospodarki
wodno - ściekowej dla obszaru
gminy Rząśnia.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/263/2018
sprawie określenia dni i godzin
otwierania oraz zamykania
placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludności
na terenie Gminy Rząśnia.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/264/2018 w
sprawie ustalenia maksymalnej

profilaktycznym rozwiązywanie problemów społecznych
poprzez uświadamianie i podejmowanie działań wśród
dzieci i młodzież w szkołach oraz pomoc ze strony
terapeuty osobom uzależnionych i współuzależnionych
Uwzględniając
zakres
działalności
statutowej
samorządowej instytucji kultury podpisano umowę dotacji
na organizację imprezy popularyzującej kulturę „Dni
Gminy Rząśnia”. Uchwałę wykonano.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia Celem podjętej
uchwały jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Rząśnia, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym
zwierzętom domowym i gospodarskim.
Uchwała Nr XLVI/302/2018 z
wprowadzono zmianę uchwały w
programu opieki nad zwierzętami
zapobiegania bezdomności zwierząt
Rząśnia.

dnia 2.10.2018r.
sprawie przyjęcia
bezdomnymi oraz
na terenie Gminy

Realizacja uchwały nastąpiła poprzez zawarcie umowy
pomiędzy Gminą Sulmierzyce i Gminą Rząśnia w
zakresie powierzenia Gminie Rząśnia zadań z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców
miejscowości położonych na terenie gminy Sulmierzyce.

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Gmina Rząśnia na podstawie Prawa Wodnego oraz Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu
ścieków, wypełnia zadanie z zakresu gospodarki wodnościekowej. Koncepcja ma na celu uzyskanie optymalnego
rozwiązania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków, uwzględniając względy techniczne jak i
ekonomiczne. Opracowana koncepcja jest dokumentem
pozwalającym na przygotowanie inwestycji związanej z
gospodarką ściekową. Uchwała w realizacji.
Została wykonana przez Wójta poprzez wprowadzenie w
życie określonych uchwałą dni i godzin otwierania i
zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Wszystkie placówki handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności,
mogą być czynne w każdym dniu tygodnia i całodobowo.
Uchwała nie obowiązuje podjęto uchwałę Nr
XLIII/286/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr
XLI/264/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 maja 2018r.
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liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Rząśnia oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy
Rząśnia miejsc sprzedaży i
podawania napojów
alkoholowych.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/265/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej
pod poszerzenie drogi gminnej Nr
109209E w miejscowości
Suchowola.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/266/2018 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku w
Białej wpisanym do rejestru
zabytków.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/267/2018
zmieniająca uchwałę Rady Gminy
Rząśnia Nr XXXVI/263/2014 z
dnia 29 października 2014 r. w
sprawie Regulaminu przyznawania
jednorazowego stypendium Wójta
Gminy Rząśnia za wyniki w nauce
dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum, prowadzonych przez
Gminę Rząśnia.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/268/2018 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

16.05.2018

Uchwała Nr XLI/269/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2018 rok.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/270/2018 w
sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/82/2016 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w
sprawie przystąpienia do budowy
oczyszczalni ścieków wraz z
budową kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i
przepompowniami dla
miejscowości Biała i Gawłów.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/271/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej
w miejscowości Stróża.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnia
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnia miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podjęcie uchwały podyktowane było nabyciem na mienie
komunalne Gminy Rząśnia części z nieruchomości nr dz.
187 obręb Suchowola z przeznaczeniem pod poszerzenie
drogi gminnej w zakresie łącznika ścieżki rowerowej.
Uchwałę zrealizowano.
Podpisano umowę dotacji z Beneficjentem na realizację
zadania pn. ,,Roboty budowlane oraz usunięcie wtórnych
warstw malarskich i powłok olejnych wnętrza zabytkowej
Kaplicy w Białej”. Uchwałę wykonano.

Podjęcie uchwały oparto na przepisach ustawowych ustawy
o systemie oświaty- dotyczyło
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Realizację uchwały powierzono GZO w Rząśni
podstawie Zarządzenia Wójta Gminy.

na

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Podjęcie uchwały podyktowane było ograniczeniem
odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalnobytowych bezpośrednio do gruntu lub wód. Uchwała w
realizacji, trwa opracowywanie dokumentacji projektowokosztorysowej

Celem realizacji Uchwały było nabycie na mienie
komunalne części z nieruchomości nr dz. 745/1 obręb
Stróża z przeznaczeniem pod tłocznię ścieków.
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Uchwała w trakcje realizacji.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/272/2018 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku w
Stróży wpisanym do rejestru
zabytków.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/273/2018 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwacyjne, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku w
Rząśni wpisanym do rejestru
zabytków.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/274/2018 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/275/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2018 rok.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/276/2018 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Samorządu
Powiatu Pajęczańskiego.

Podpisano umowę dotacji z Beneficjentem na realizację
zadania pn. „Prace konserwatorskie barokowego ołtarza
głównego pw. Matki Boskiej w kościele parafialnym w
Stróży – etap II”. Uchwałę wykonano.

Podpisano umowę dotacji na realizację zadania pn. „Prace
konserwatorsko- restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw.
Św. Macieja w kościele parafialnym w Rząśni”. Uchwałę
wykonano

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
“Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość
rynkową działek zajętych pod inwestycję drogową drogi
powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-RząśniaBędków”
Uchwała zrealizowana.

15.06.2018

Uchwała Nr XLII/277/2018 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Samorządu
Powiatu Pajęczańskiego.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/278/2018 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/279/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2018 rok.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/280/2018 w
sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Rząśni za 2017 rok.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/281/2018 w
sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
“Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E na odcinku
Suchowola-Rekle" dł. 4630m. Uchwała zrealizowana.

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
realizacji obowiązku ustawowego i stanowi podstawę do
udzielenia Wójtowi absolutorium.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
realizacji obowiązku ustawowego i stanowi podstawę do
udzielenia Wójtowi absolutorium.
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Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Rząśni za 2017 rok.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/282/2018 w
sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy
Rząśnia wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2017.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/283/2018 w
sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Rząśnia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2017
rok.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/284/2018
sprawie ustalenia dopłat dla
taryfowej grupy odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków na 2018
rok.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/285/2018 w
sprawie przygotowania projektu
regulaminu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Rząśnia.

29.06.2018

Uchwała Nr XLIII/286/2018 w
sprawie uchylenia uchwały nr
XLI/264/2018 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 16 maja 2018r. w
sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Rząśnia oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy
Rząśnia miejsc sprzedaży i
podawania napojów
alkoholowych.

27.07.2018

Uchwała Nr XLIV/287/2018 w
sprawie poboru podatków od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

27.07.2018

Uchwała Nr XLIV/288/2018 w
sprawie zasad i trybu udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy
Rząśnia na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska polegających
na budowie przydomowych

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
realizacji obowiązku ustawowego i stanowi podstawę do
udzielenia Wójtowi absolutorium.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
realizacji obowiązku ustawowego i jest konsekwencją
Uchwały Nr XLIII/282/2018 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
Realizacja przedmiotowej uchwały polegała na udzieleniu
dopłaty z budżetu Gminy Rząśnia do ceny 1 m3 wody i
ścieków dla mieszkańców Gminy
w
roku 2018.
Wykonanie tej uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Rząśni.

Realizacja uchwały polegała na przygotowaniu projektu
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rząśnia przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni. Docelowo
przedmiotowy dokument jest elementem procedury
regulującej prawa i obowiązki dostawcy i odbiorcy wody i
ścieków na terenie Gminy Rząśnia.
Zapewnienie nieobowiązywania uchwały.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonano zmiany
uchwały poprzez imienne wskazanie osób uprawnionych do
poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości tzw.
inkasentów.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego- w
trakcie
realizacji.
Uwzględniając
koncepcję
uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej dla obszaru
gminy Rząśnia uchwalono Regulamin udzielania dotacji na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Rząśnia uwzględniający budowę przydomowych
oczyszczalni
ścieków
na
nieruchomościach
zlokalizowanych w obszarach, dla których nie jest
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27.07.2018

29.08.2018

29.08.2018

29.08.2018

29.08.2018

29.08.2018

oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Rząśnia.

wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji
sanitarnej zbiorczej.

Uchwała Nr XLIV/289/2018 w
sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Rząśnia.

Wymóg ustawowy w związku ze zmianą przepisów o
wynagradzaniu pracowników samorządowych - dotyczyło
zmniejszenia uposażenia Wójta Gminy od dnia 1 lipca 2018
r. Realizacja uchwały od dnia 01.07.2018 roku

Uchwała Nr XLV/290/2018
sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Rząśnia oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy
Rząśnia miejsc sprzedaży i
podawania napojów
alkoholowych.
Uchwała Nr XLV/291/2018 w
sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów
alkoholowych w miejscach
publicznych.
Uchwała Nr XLV/292/2018
dotycząca zmiany uchwały w
XL/251/2018 z dnia 29 marca
2018 roku sprawie podziału gminy
Rząśnia na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr XLV/293/2018 w
sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej.

Uchwała Nr XLV/294/2018 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Samorządu
Województwa Łódzkiego.

29.08.2018

Uchwała Nr XLV/295/2018 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy
zabytkowym kościele parafialnym
w Stróży wpisanym do rejestru
zabytków.

29.08.2018

Uchwała Nr XLV/296/2018 w
sprawie przystąpienia Gminy
Rząśnia do „Klastra OZE Energia
Dla Regionu” .

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Realizacja przedmiotowej uchwały
następuje po jej uprawomocnieniu z chwilą wystąpienia
(zagadnienia) pierwszej czynności regulowanej uchwałą.

Rada Gminy skorzystała z kompetencji i podjęła uchwałę
wprowadzającą odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych. Realizacja
przedmiotowej uchwały następuje po jej uprawomocnieniu
z chwilą wystąpienia (zagadnienia) pierwszej czynności
regulowanej uchwałą.
Dokonano zmiany uchwały poprzez dokonanie aktualizacji
nazwy Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej - celem
przeprowadzenia wyborów zgodnie z zapisami ustawy
kodeks wyborczy.

Opracowanie założeń statutowych zostało zrealizowane na
posiedzeniach powołanej doraźnie Komisji Statutowej.
Statut Gminy Rząśnia został przyjęty w dniu 02.10.2018 r.
uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XLVI/299/2018 w
sprawie Statutu Gminy Rząśnia.
Podpisano umowę dotacji z Województwem Łódzkim z
przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego w
postaci lampy zabiegowej dla Poradni chirurgii ogólnej.
Uchwałę wykonano.
Podpisano umowę dotacji na realizację zadania pn. „Prace
konserwatorskie wnętrza zakrystii i kościoła parafialnego w
Stróży”. Uchwałę wykonano.

Realizacja przedmiotowej uchwały nastąpiła poprzez
zawarcie
porozumienia o ustanowieniu „Klastra OZE
Energia Dla Regionu”.
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29.08.2018

Uchwała Nr XLV/297/2018 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

29.08.2018

Uchwała Nr XLV/298/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLVI/299/2018 w
sprawie Statutu Gminy Rząśnia.

02.10.2018

02.10.2018

Uchwała Nr XLVI/300/2018 w
sprawie zasad zgłaszania
projektów uchwał w ramach
obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.

02.10.2018

Uchwała nr XLIII/301/2018 w
sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Rząśnia.

02.10.2018

Uchwała nr XLVI/302/2018
zmieniająca uchwałę Nr
XL/258/2018 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Rząśnia na rok 2018.

02.10.2018

Uchwała Nr XLVI/303/2018 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

02.10.2018

Uchwała nr XLVI/304/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2018 rok.

12.10.2018

Uchwała Nr XLVII/305/2018 w
sprawie uczczenia jubileuszu 100lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

16.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/306/2018 w
sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia "Regulaminu

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją
realizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych. Organy Gminy Rząśnia
obecnej kadencji działają w ramach i na podstawie
przepisów zawartych w przedmiotowym Statucie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją
realizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych.
Wykonanie tej uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Rząśni celem stosowania w/w Regulaminu
określającego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Celem
podjęcia przedmiotowej uchwały jest zapobieganie
bezdomności zwierząt z terenu Gminy Rząśnia, opieki nad
zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Podjęcie uchwały miało na celu uczczenie jubileuszu 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rada Gminy
oddając hołd poległym Polakom podjęła przedmiotową
uchwałę. Uchwała zrealizowana.
Podjęcie uchwały było wynikiem dostosowania jej zapisów
do zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
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utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Rząśnia".

16.11.2018

16.11.2018

16.11.2018

16.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/307/2018 w
sprawie zmiany szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała Nr XLVIII/308/2018 w
sprawie określenia rocznych
stawek podatku od nieruchomości
w gminie Rząśnia na 2019 rok.

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
ustawy, uchwała podejmowana jest każdego roku
poprzedzający rok podatkowy. Realizacja uchwały
następuje poprzez zastosowanie uchwalonych stawek w
podatku od nieruchomości dotyczy decyzji wydanych w
okresie: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
ustawy, uchwała podejmowana jest każdego roku
poprzedzający rok podatkowy. Realizacja uchwały
następuje poprzez zastosowanie uchwalonej stawki w
podatku rolnym dotyczy decyzji wydanych w okresie:
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Uchwała Nr XLVIII/310/2018 w
sprawie ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na
2019 rok w gminie Rząśnia.

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
ustawy, uchwała podejmowana jest każdego roku
poprzedzający rok podatkowy. Realizacja uchwały
następuje poprzez zastosowanie uchwalonej stawki w
podatku leśnym dotyczy decyzji wydanych w okresie:
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

16.11.2018

16.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/312/2018 w
sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji od
nieruchomości i informacji o
nieruchomościach i obiektach
budowlanych.

16.11.2018

Podjęcie uchwały było wynikiem dostosowania jej zapisów
do zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
poprzez zwiększenie liczby pojemników na odpady
komunalne, zmianę obowiązującej dotychczas kolorystyki
pojemników. Uchwała realizowana od 01.01.2019r.

Uchwała Nr XLVIII/309/2018 w
sprawie ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na
2019 rok w gminie Rząśnia.

Uchwała Nr XLVIII/311/2018 w
sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od
środków transportowych w gminie
Rząśnia na 2019 rok.

16.11.2018

poprzez zwiększenie liczby pojemników na odpady
komunalne, zmianę obowiązującej dotychczas kolorystyki
pojemników. Uchwała realizowana od 01.01.2019r.

Uchwała Nr XLVIII/313/2018 w
sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji
na podatek rolny.

Uchwała Nr XLVIII/314/2018 w
sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji
na podatek leśny.

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
ustawy, uchwała podejmowana jest każdego roku
poprzedzający rok podatkowy. Realizacja uchwały
następuje poprzez zastosowanie uchwalonych stawek w
podatku od środków transportowych.
W związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonano zmiany
uchwały poprzez dodanie rubryki o nazwie,, grunty zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej NR działki, klasa
i powierzchnia”. Realizacja uchwały nastąpiła z pierwszym
wnioskiem uwzględniającym zmiany, który wpłynął do
urzędu po uprawomocnieniu się uchwały.
W związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonano zmiany
uchwały poprzez dodane rubryki o nazwie,, grunty zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej NR działki, klasa i
powierzchnia”. Realizacja uchwały nastąpiła z pierwszym
wnioskiem uwzględniającym zmiany, który wpłynął do
urzędu po uprawomocnieniu się uchwały.
W związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonano zmiany
uchwały poprzez dodane rubryki o nazwie,, grunty zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej NR działki, klasa i
powierzchnia”. Realizacja uchwały nastąpiła z pierwszym
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wnioskiem uwzględniającym zmiany, który wpłynął do
urzędu po uprawomocnieniu się uchwały.

16.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/315/2018 w
sprawie przystąpienia do budowy
pasywnego budynku użyteczności
publicznej - Urzędu Gminy w
Rząśni na działce oznaczonej nr
ew. 766/1 i 766/2.

16.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/316/2018
zmieniająca uchwałę Rady Gminy
Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia
27 lipca 2018 roku w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Rząśnia
na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
środowiska polegających na
budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Rząśnia.

16.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/317/2018 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2018-2026.

16.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/318/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2018 rok.

21.11.2018

21.11.2018

21.11.2018

21.11.2018

Podjęcie uchwały było podyktowane stworzeniem
dogodnych warunków pracy administracji oraz obsługi
mieszkańców gminy Rząśnia oraz poprzez pasywność
budynku zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej
oraz cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co
jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do
atmosfery. Uchwała w realizacji, w przetargu
nieograniczonym został wyłoniony wykonawca na
opracowanie dokumentacji i wybudowanie (system
zaprojektuj i wybuduj) na podstawie Programu
funkcjonalno-użytkowego
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego. Uchwała określa zmiany w Regulaminie
udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Rząśnia, stanowiącym załącznik
nr 1 do uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z
dnia 27 lipca 2018 roku.

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie
wyboru przewodniczącego Rady
Gminy Rząśnia.

Uchwała stwierdzająca wynik głosowania tajnego.
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
realizacji obowiązku ustawowego i Statutu Gminy
Rząśnia.

Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie
ustalenia liczby
wiceprzewodniczących Rady
Gminy Rząśnia.

Ustalono liczbę dwóch wiceprzewodniczących. Uchwała
stwierdzająca - wynika z przepisów ustawy i Statutu
Gminy Rząśnia - celem zapewnienia ciągłości
w
organizowaniu pracy rady oraz prowadzeniu obrad rady.

Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Rząśnia.

Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie
wyboru przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Rząśnia i ustalenia jej składu
osobowego.

Dokonano wyboru dwóch wiceprzewodniczących
w
głosowaniu tajnym. Podjęcie przedmiotowej uchwały
wynika z realizacji obowiązku ustawowego i Statutu
Gminy Rząśnia. Zapewnienie ciągłości w organizowaniu
pracy rady oraz prowadzeniu obrad rady.
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z realizacji
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy
Rząśnia. Uchwała stwierdzająca wybór przewodniczącego i
ustalenie składu osobowego komisji.
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21.11.2018

Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie
wyboru przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Rząśnia i
ustalenia jej składu osobowego.

21.11.2018

Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie
powołania komisji stałych Rady
Gminy Rząśnia.

21.11.2018

Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie
ustalenia składu osobowego
Komisji Budżetu i Finansów.

21.11.2018

Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie
ustalenia składu osobowego
Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Komunalnej.

21.11.2018

Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie
ustalenia składu osobowego
Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej, Inwestycji,
Planowania Przestrzennego i
Komunikacji.

21.11.2018

Uchwała nr I/10/2018 w sprawie
ustalenia składu osobowego
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury, Kultury Fizycznej i
Spraw Socjalnych.

28.12.2018

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z realizacji
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy
Rząśnia. Uchwała stwierdzająca wybór przewodniczącego i
ustalenie składu osobowego komisji.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z przepisów
ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Rząśnia.

Ustalono skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów.

Ustalono skład osobowy Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Komisji
Bezpieczeństwa
Publicznego,
Ochrony
Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego
i Komunikacji.

Ustalono skład osobowy Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie
podwyższenia kryterium
dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 20192023.

Podjęcie uchwały wynikało z wymogu ustawowego, który
uległ zmianie w przedmiocie min. zmiany nazwy programu
i warunków (modułów) przyznania posiłków. Na bazie
poprzedniego programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania " oraz uchwały RG Rząśnia obowiązującej do
końca 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
2018 objął pomocą 68 dzieci z 42 rodzin oraz przyznano
zasiłki na zakup żywności dla 13 osób.

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków
na świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie
zadań własnych gminy.

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku ustawowego. Aby
umożliwić osobom i rodzinom z terenu gminy w
przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych
wprowadzono uregulowania dotyczące :
1. podwyższenia wysokości odpłatności za świadczenie
usług opiekuńczych i ustalenie odpłatności
specjalistycznych usług opiekuńczych.

28.12.2018

2. zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową,
posiłki i zasiłki na zakup posiłków lub żywności, zasiłki na
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane
pod warunkiem ich zwrotu w części lub całości w
przypadku gdy przekracza kryterium dochodowe.
Dotychczas na mocy poprzednio obowiązującej Uchwały
RG Rząśnia - GOPS w Rząśni w roku 2018 objął pomocą
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w formie usług opiekuńczych 6 osób, zrealizowano 851
godzin.

28.12.2018

Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia.

28.12.2018

Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie
przekazania środków publicznych
z przeznaczeniem na realizację
zadania w zakresie niektórych
świadczeń gwarantowanych na
terenie Gminy Rząśnia.

28.12.2018

Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia "Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Rząśnia"

28.12.2018

Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie
zmiany uchwały szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i
zagospodarowania tych odpadów.

28.12.2018

Uchwała nr II/18/2018 w sprawie
przystąpienia Gminy Rząśnia do
konkursu o dofinansowanie
przedsięwzięć ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu
priorytetowego GEPARD II –
transport niskoemisyjny, Część 2)
Strategia rozwoju
elektromobilności oraz wyrażenia
zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pod nazwą
„Strategia Rozwoju
Elektromobilności na terenie
Gminy Rząśnia”.

28.12.2018

Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie
ustalenia dopłat dla taryfowej
grupy odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków na 2019
rok.

Aby umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych i prawidłowo realizować
obowiązkowe uregulowano kwestie dotyczącej ustalenia
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia. W wyniku realizacji Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rząśnia w 2018r. udzielił 1 osobie wsparcia
w formie tymczasowego pobytu w Stowarzyszeniu
MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w
Bełchatowie.
W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w
zakresie ochrony zdrowia- podpisano umowę na udzielenie
niektórych świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców
Gminy Rząśnia.
Uchwała w trakcie realizacji.

Podjęcie uchwały było wynikiem
konieczności
dostosowania zapisów zmienianej uchwały do potrzeb
wynikających z określonego w danym czasie stanu
faktycznego. Uchwała realizowana od 01.01.2019r.

Podjęcie uchwały było wynikiem konieczności
dostosowania zapisów zmienianej uchwały do potrzeb
wynikających z określonego w danym czasie stanu
faktycznego. Uchwała realizowana od 01.01.2019r

Złożono wniosek na realizację projektu pod nazwą
„Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy
Rząśnia” dzięki któremu możemy w przyszłości uzyskać
dofinansowanie do inwestycji związanych z elektro
mobilnością zgodnie ze strategią Rządową. Zgodnie z
informacją otrzymaną na dzień sporządzenia raportu
NFOŚiGW podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w
wysokości 49.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji
„Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy
Rząśnia”.

Realizacja przedmiotowej uchwały polegała na udzieleniu
dopłaty z budżetu Gminy Rząśnia do ceny 1 m3 wody i
ścieków dla mieszkańców Gminy na rok 2019. Wykonanie
tej uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Rząśni.
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28.12.2018

Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata
2018-2025.

28.12.2018

Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie
zmian budżetu Gminy Rząśnia na
2018 rok.

28.12.2018

Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata
2019-2025.
Uchwała Nr II/23/2018 w sprawie
budżetu Gminy Rząśnia na 2019
rok.

28.12.2018

Każda zmiana uchwały WPF w okresie objętym prognozą
jest wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2018jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Podjęta uchwała obejmuje planowany okres realizacji
przedsięwzięć oraz spłatę zobowiązań. Realistycznie
określa poszczególne kategorie budżetu w każdym roku
objętym prognozą. Ważnym elementem WPF jest kwota
długu oraz wskaźniki spłaty zobowiązań.
Podjęta uchwała stanowi podstawę gospodarki finansowej
Gminy Rząśnia na rok 2019, aby móc realizować zadania
własne, zlecone, powierzone w podziale na roczny plan
dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz
określenie wyniku finansowego.
Każda czynność
związana z wydatkowaniem środków finansowych musi
wpierw znaleźć odzwierciedlenie w uchwale budżetowej.

3. Prawne formy działania organu wykonawczego Gminy Rząśnia - Wójta Gminy Rząśnia
Wójt Gminy Rząśnia wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Rząśni.
W roku 2018 i w latach poprzednich pracę Urzędu Gminy Rząśnia regulował Regulamin Organizacyjny
przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia nr 21/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Urzędu Gminy w Rząśni.
W roku 2018 Wójt Gminy Rząśnia wydał 67 zarządzeń z zakresu swojego działania.
W ramach prowadzonej działalności pracownicy Urzędu Gminy w Rząśni udzielają licznych odpowiedzi
na zapytania składane w ramach dostępu do informacji publicznej – tylko w roku 2018 udzielono 37
pisemnych odpowiedzi składanych w powyższym trybie.
W 2018 roku Wójt Gminy Rząśnia wydał łącznie 4.891 decyzji, w przedmiocie:
- 351 decyzji dotyczących przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
- 4 decyzje dotyczące przyznania świadczenia zdrowotnego dla osób innych niż ubezpieczeni,
- 939 decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych 500 PLUS,
- 591 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych,
- 40 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w tym 3 zostały zaskarżone do
samorządowego kolegium odwoławczego - uchylono 2 zaskarżone decyzje.
- 35 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
- 3 decyzje zatwierdzające rozgraniczenie nieruchomości,
- 14 decyzji na wycinkę drzew,
- 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 1 decyzja o umorzeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 676 szt. decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 1676 szt. decyzji wymiarowych w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego.
- 306 szt. decyzji zmieniających w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego.
- 3 szt. decyzji w sprawie umorzenia.
str. 17
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018

- 3 szt. decyzji w sprawie odroczenia terminu składania deklaracji w podatku rolnym, leśnym od
nieruchomości
- 15 szt. na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
- 10 szt. opłaty planistyczne, (w tym 1 decyzja o opłacie planistycznej zaskarżona do SKO- uchylona do
ponownego rozpatrzenia)
- 11 szt. opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 1 szt. na lokalizację zjazdu z drogi
co istotne: od 2004 r. Wójt Gminy Rząśnia nie wydaje decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 1 decyzję w przedmiocie zmiany imion i nazwisk
- 1 decyzję o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego;
- 5 decyzji umorzeniu postępowania administracyjnego - dobrowolne wymeldowanie się strony.
- 57 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Gminy Rząśnia.
- 51 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych
-14 decyzji w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
- 81 decyzji przyznających stypendium szkolne charakterze socjalnym
- 1 decyzje przyznające zasiłek szkolny o charakterze socjalnym.
4. Jednostki organizacyjne Gminy Rząśnia

1) samorządowe jednostki budżetowe:
- Urząd Gminy w Rząśni
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
- Gminny Zespół Oświaty w Rząśni (jako jednostka budżetowa i jednostka obsługująca oświatowe
jednostki organizacyjne)
- Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
- Szkoła Podstawowa im. M. Bielskiego w Białej
- Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni
2) samorządowe zakłady budżetowe
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni.
3) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, dla których Gmina Rząśnia jest
organem założycielskim
- Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.
5. Położenie, przestrzeń i komunikacja w Gminie Rząśnia.
Gmina Rząśnia jest gminą wiejską, znajduje się w południowo - zachodniej części województwa
łódzkiego, wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego, zajmuje obszar 86 km2, zamieszkała jest przez 4.887
osób w tym 2.491 kobiet (51% populacji), na 1 km2 przypada 56 osób przy średniej w województwie
łódzkim 142 osoby, a w kraju 24 osoby na 1 km2. Gmina Rząśnia sąsiaduje z następującymi gminami:
- od północy i północnego wschodu - z gminą Szczerców (powiat bełchatowski);
- od północnego zachodu - z gminą Rusiec (powiat bełchatowski);
- od wschodu - z gminą Sulmierzyce (powiat pajęczański);
- od południa - z gminą Pajęczno (powiat pajęczański);
- od zachodu - z gminą Kiełczygłów (powiat pajęczański).
Pod względem administracyjnym obszar gminy składa się z 14 sołectw. Głównym ogniwem w sieci
osadniczej jest wieś gminna Rząśnia.
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Mapa 1. Położenie gminy Rząśnia na tle powiatu pajęczańskiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.lodzkie.pl/imap/

Gmina Rząśnia składa się z 14 sołectw (Augustów, Będków, Biała, Broszęcin - Kolonia Broszęcin,
Gawłów, Kodrań-Kopy, Marcelin, Rekle, Rząśnia, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek,
Zielęcin, Żary-Rychłowiec).
Obszar gminy liczy 86 km2, co stanowi 10,7% powierzchni powiatu pajęczańskiego.
Mapa przedstawia gminę Rząśnia wraz z zaznaczonymi 14 sołectwami.
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Mapa 2. Sołectwa gminy Rząśnia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Rzasnia#wsie-nale%C5%BC%C4%85ce-dogminy
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Komunikacja drogowa i kolejowa.
Rozbudowany i pozostający w dobrym stanie układ komunikacyjny ma kluczowe znaczenie dla rozwoju
każdej jednostki terytorialnej łącząc ją z ościennymi miejscowościami i pobliskimi miastami. Sprawna
komunikacja ma podstawowe znaczenie dla ludności – zarówno dojeżdżającej do pracy, czy np.
korzystającej z infrastruktury społecznej i oferty kulturalnej większych ośrodków, ale również dla
podmiotów pragnących dotrzeć do gminy np. z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą. Ponadto
baza komunikacyjna wpływa bezpośrednio na stopień ruchu turystycznego obszaru – sprawna
komunikacja sprzyja jego rozwojowi.
Przez obszar gminy przebiegają:
- drogi powiatowe relacji:
2311E Kiełczygłów – Rząśnia – Stróża o długości 8,057 km
3500E Pajęczno -Rząśnia – Kol. Chabielice o długości 12,712 km
3507E Biała – Bogumiłowice – Piekary o długości 6,808 km
- droga wojewódzka:
DW 483 relacji Łask – Częstochowa o długości 6,531 km.
Odcinek drogi wojewódzkiej DW 483 na dł. ok. 10 km pomiędzy wsiami: Stróża i Chabielice został
przełożony z uwagi na wkop udostępniający O/Szczerców.
Ponadto droga powiatowa nr 3500E znajdująca się pod zwałowiskiem zewnętrznym została przełożona
na odcinku pomiędzy miejscowościami Broszęcin – Rząśnia i włączono ją do drogi wojewódzkiej DW
483E .
Poprzez gminę Rząśnia, w południowej jej części skrajem obszaru gminy, przebiega na odcinku ~ 3,5 km,
linia kolejowa relacji Częstochowa – Chorzew Siemkowice wraz ze stacją na obszarze gminy w
miejscowości Biała.
W sąsiedztwie gminy natomiast przebiega ważna w układzie krajowym linia kolejowa tzw. magistrala
węglowa w relacji: Śląsk (Tarnowskie Góry) – Herby – Zduńska Wola Karsznice – Inowrocław –
Bydgoszcz – Wybrzeże (Porty Gdynia, Gdańsk). Magistrala ta łączy się z wyżej omówioną linią kolejową
w miejscowości Chorzew.
Mieszkańcy większości wsi, mają możliwość podróżowania komunikacją zbiorową autobusową PKS,
gdyż wsie generalnie położone są przy trasach linii autobusowych, bądź znajdują się w izochronie dojścia
(1,5 km) do przystanku autobusowego. Uzupełnieniem obsługi komunikacją autobusową są tzw.
przewozy szkolne, które dowożą dzieci do szkół.
Wpływ surowców mineralnych na ukształtowanie terenu Gminy Rząśnia
Na obszarze gminy występuje szereg udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Niektóre z nich
odgrywają bardzo istotną rolę – spoglądając tylko okiem obserwatora zmieniają nasze otoczenie i
środowisko. Konsekwencja ich wydobycia ma negatywne i pozytywne aspekty – eksploatacja węgla
brunatnego z Odkrywki Szczerców wpływa nie tylko na kształtowanie terenu Gminy Rząśnia ale
jednocześnie polityki finansowej zasilając środki budżetu Gminy Rząśnia. Największy wpływ na obszar
Gminy Rząśnia ma eksploatacja węgla brunatnego z Odkrywki Szczerców. Skutkiem podjęcia
eksploatacji węgla brunatnego z „Pola Szczerców”, na terenie gminy wystąpią znaczne przeobrażenia
powierzchni. W części północnej gminy formowane jest zwałowisko zewnętrzne nadkładu o powierzchni
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ok. 8 km2, zaś w rejonie miejscowości Zabrzezie – Ścięgna powstało wyrobisko Kopalni /wykop
udostępniający/.
Tabela nr 2
Wykaz złóż surowców mineralnych na terenie gminy Rząśnia
Lp

Nazwa
złoża

1

BełchatówWĘGLE
pole
BRUNATNE
Szczerców

2

Kodrań

Kopaliny

PIASKI
KWARCOWE
D/P CEGŁY
WAPPIASKOWEJ

Sposób
i
Forma Stan
Kopalina wg
system
Stratygrafia
Powierzchnia
złoża
zagospodarowania
Nkz
eksploatacji
złoże
zagospodarowane

odkrywkowy

złoże rozpoznane
wstępnie

1369,3

75,575

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza/podtypKopalinyZloza.jsf?conversationContext=2

6. Obowiązująca w Gminie Rząśnia „dokumentacja strategiczna” - plany, programy,

koncepcje - rok 2018.
1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rząśnia. Gmina obecnie posiada
trzy obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są one aktami prawa
miejscowego. Dokumenty zostały zatwierdzone:
- uchwałą Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2013 roku i ogłoszoną w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego w dniu 20 lutego 2014 roku, poz. 732,
- uchwałą Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 roku i ogłoszoną w Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego w dniu 12 września 2017 roku, poz. 3844,
- uchwałą Nr XL/248/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 roku i ogłoszoną w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego w dniu 10 kwietnia 2018 roku, poz. 2401.
Powyższe plany posiadają pozytywne opinie i uzgodnienia wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
W planach przedstawione zostały m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej, zakres i sposób
postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalają zasady ich
zagospodarowania i zabudowy, jak również określają ład przestrzenny w tym urbanistyki i architektury,
wymagania ochrony środowiska w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
walory architektoniczne i krajobrazowe, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej, walory ekonomiczne przestrzenni.
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia.
Dokument został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr IV/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
oraz zmieniony uchwałą Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. Studium
posiada pozytywne opinie i uzgodnienia wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Samorządu. Jest dokumentem
planistycznym, określającym politykę rozwoju przestrzennego gminy w jej granicach administracyjnych.
Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz umożliwiają integrację przestrzeni jako określonej całości.
Studium pełni także rolę koordynacyjną pomiędzy planowaniem na szczeblu lokalnym,
a
planowaniem na szczeblu regionalnym i krajowym.
Studium ma także za zadanie sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju,
dzięki czemu staje się ono dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy oraz aktem
polityki rozwoju przestrzenno– gospodarczego gminy.
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Głównym celem sporządzenia studium jest ujednolicenie zapisów jego treści w związku z licznymi
dotychczasowymi zmianami, odnoszącymi się przede wszystkim do informacji o: gminie, środowisku
przyrodniczym, kulturowym, infrastrukturze. Jego zadaniem jest określenie polityki przestrzennej gminy,
uwzględniającej uwarunkowania wynikające z dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów,
stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, prawa własności gruntów, jakości życia
mieszkańców oraz zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych i kierunków polityki
przestrzennej państwa na obszarze województwa.
3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia na lata 2016-2020” - przyjęty uchwałą nr
XL/252/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/121/2016 Rady
Gminy Rząśnia z dnia 2 września 2016r.w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia na lata 2016-2020”.
4) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnia na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026
r.” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Rząśnia na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.” – przyjęty uchwałą nr V/39/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Rząśnia na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnia na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.”
5) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Rząśnia na 2019 rok – obowiązujący obecnie - przyjęty uchwałą nr IV/26/2019 Rady
Gminy Rząśnia z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2019 rok,
obowiązujący w 2018 roku - przyjęty uchwałą nr XL/258/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2018 rok, oraz zmieniony uchwałą nr
XLVI/302/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/258/2018
Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na rok 2018
6) Program 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 - przyjęty uchwałą nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 28 listopada 2017 r. 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”.
7) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rząśnia na lata
2016-2032 - wprowadzony uchwałą Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 10 czerwca 2016
roku w sprawie aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Rząśnia na lata 2016-2032”.
8) Gminny Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata 2016-2018 wprowadzony uchwałą nr
XVI/86/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu
Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata 2016-2018"
9) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - obowiązujący
obecnie przyjęty uchwałą nr IV/29/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
obowiązujący w 2018 - przyjęty uchwałą nr XL/256/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018.
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10) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Rząśnia
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2016-2020.
11) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą Nr XXIII/145/2016 RG Rząśnia z dnia 22 listopada 2016r.
12) Gminny program wspierania rodziny( 3 lata) - przyjęty uchwałą nr XXIII/144/2016 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Rząśnia na lata 2016-2018, obecny obowiązuje na podstawie uchwały nr IV/31/2019 Rady
Gminy Rząśnia z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2019 – 2021.
13) Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia - uchwała
Nr XLI/262/2018 w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej dla obszaru gminy
Rząśnia
14) utworzono Strefę Aktywizacji Gospodarczej w Gminie Rząśnia – celem aktywizacji
gospodarczej Gminy Rząśnia, Rada Gminy Rząśnia dnia 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę nr
VIII/30/2015 w sprawie utworzenia Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Gminie Rząśnia.
15) "Planu Odnowy Miejscowości Biała na lata 2014-2020" – przyjęty uchwałą Rady Gminy Rząśnia
XXXIV/252/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Biała
na lata 2014-2020"
7. Aktualne porozumienia, udziały i członkostwo Gminy Rząśnia
1) kontynuacja członkostwa Gminy Rząśnia w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku
Warty" z siedzibą w Osjakowie w okresie programowania 2014 - 2020 – wprowadzona uchwałą
VIII/33/2015 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 maja 2015 r.w sprawie wyrażenia woli kontynuacji
członkostwa Gminy Rząśnia w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty" z siedzibą w
Osjakowie w okresie programowania 2014 – 2020. Dnia 29 września 2010 roku Rada Gminy Rząśnia
uchwalą Nr XXXIII /235/2010 wyraziła wolę przystąpienia Gminy Rząśnia do Stowarzyszenia Kraina
Wielkiego Łuku Warty, działającego jako Lokalna Grupa Działania.
2) przystąpienie Gminy Rząśnia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej - uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
3) porozumienie o Współpracy Partnerskiej Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego
z terenu Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-SzczercówZłoczew.
4) udziały Gminy Rząśnia
w Sp. z o. o. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo
Technologiczny - wartość udziałów 370 tys. tj. 740 udziałów x 500 za szt = 370 tys. zł - aktu notarialny
z 2004 roku
5) porozumienie międzygminne w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - uchwała nr
XL/259/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia

międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
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6) Klaster OZE Energia Dla Regionu
Gmina Rząśnia wspólnie z gminami: Sulmierzyce, Kiełczygłów, Szczerców i Spółką Rerpetum Energia
zawarła porozumienie dotyczące powołania klastra energii o nazwie „Klaster OZE Energia Dla
Regionu”.
Klaster energii służyć ma interesowi publicznemu poprzez:
efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji energii
elektrycznej w odnawialnych źródłach energii;
poprawę efektywności energetycznej, w tym również rozwoju efektywnych energetyczne
systemów ciepłowniczych;
realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych wraz z systemami
magazynowania energii na obszarze jego działania;
kierowania i wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektro mobilności, w zakresie transportu
zbiorowego i indywidualnego.
Granicami działania Klastra są granice administracyjne Gmin: Rząśnia, Sulmierzyce, Kiełczygłów
i Szczerców. Misją „Klastra Energii” jest wzajemne wspieranie się partnerów, członków klastra tj.
przedsiębiorców, jednostek sfery badawczo rozwojowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz
wszelkich innych instytucji (w tym instytucji otoczenia biznesu) ukierunkowane na stałą
współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów
odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, poprzez wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących „Klaster Energii”,
a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie
ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki
tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców.
III. FINANSE GMINY RZĄŚNIA W 2018 ROKU
Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 54 259 539,11 zł oraz wydatki w kwocie
64 255 772,11 zł. W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta
Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:
Plan dochodów – 64 350 869,95 zł, w tym:
-bieżące – 61 722 014,84 zł,
-majątkowe – 2 628 855,11 zł,
Plan wydatków – 71 495 552,01 zł, w tym:
-bieżące – 40 417 769,45 zł,
-majątkowe – 31 077 782,56 zł.
Planowany deficyt budżetowy za 2018 r. pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia
wynosi 7 144 682,06 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4 501 666,61
zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 643 015,45 zł.
Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 9 772 228,74 zł, z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych – 7 129 213,29 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 643 015,45 zł.
Planowane rozchody z budżetu w wysokości 2 627 546,68 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Udział wykonanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w planie budżetu Gminy Rząśnia
na dn.31.12.2018 r.
1. Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w wysokości 64 065 508,00 zł,
co stanowiło 99,56 % planowanych dochodów ogółem.
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Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 12.877,49 zł, natomiast wydatki ogółem w
przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 13 220,08 zł.
Tabela nr 3
Plan
na dn. 31.12.2018

Wyszczególnienie
dochody bieżące
dochody majątkowe

61 722 014,84
2 628 855,11

Dochody ogółem

64 350 869,95

%
do wykonania
dochodów
ogółem
96,11
61 576 354,33
3,89
2 489 153,67
64 065 508,00
-

Wykonanie
na dn. 31.12.2018

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane przez następujące jednostki
budżetowe:
- Urząd Gminy – 63 839 420,76 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 28 055,92 zł,
- Oświata (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Białej, Sz. P w Zielęcinie Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rząśni i Gimnazjum) – 198 031,32 zł.

Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu Gminy Rząśnia na dn.31 grudnia 2018 r.
Źródła dochodów budżetu Gminy Rząśnia za 2018 r.

Żródła dochodów budżetu za rok 2018
(wartości podane w %)
8,88

2,83

13,72

74,57

Podstawowe dochody podatkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących, dotacji z
udziałem środków europejskich, dotacje na realizację inwestycji własnych Gminy oraz środków od pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych
Subwencja
Pozostałe dochody
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Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły podstawowe dochody podatkowe w wysokości
47 771 744,25 zł, tj.74,57% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
-udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych – 12 866,08 zł,
-udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych – 3 228 214,00 zł,
-wpływy z podatku rolnego – 40 106,65 zł,
-wpływy z podatku od nieruchomości – 20 351 638,92 zł,
-wpływy z podatku leśnego – 13 488,00 zł,
-wpływy z podatku od środków transportowych – 98 891,00 zł,
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 125 845,00 zł,
-wpływy z opłaty skarbowej – 14 733,00 zł,
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23 885 961,60 zł.
Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2018 rok
Źródła dochodów budżetu Gminy Rząśnia za rok 2018
Tabela nr 4
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)
na dn. 31.12.2018

1

Wykonanie
na dn. 31.12.2018

% wykonania
planu

2

3

4

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)
A1. Dochody bieżące

64 350 869,95
61 722 014,84

64 065 508,00
61 576 354,33

99,56
99,76

A2.Dochody majątkowe,
w tym:

2 628 855,11

2 489 153,67

94,69

12 167,00
71 495 552,01
40 417 769,45
31 077 782,56

19 038,00
65 769 906,29
37 099 696,30
28 670 209,99

156,47
91,99
91,79
92,25

-7 144 682,06

-1 704 398,29

23,86

9 772 228,74

16 614 833,86

170,02

0,00

1 398 096,00

0,00

7 129 213,29

7 129 213,29

100,00

2 643 015,45

8 087 524,57

306,00

2 627 546,68

2 566 832,12

97,69

2 627 546,68

2 566 832,12

97,69

A21.dochody ze sprzedaży majątku
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)
B1. Wydatki bieżące
B2.Wydatki majątkowe
C. WYNIK BUDŻETU
(nadwyżka/deficyt) (A-B)
D.PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
D1.kredyty, pożyczki, emisja
papierów wartościowych,
w tym:
D2.nadwyżka z lat ubiegłych
D3.wolne środki, o których mowa w
art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych
E.ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
E1.spłaty kredytów i pożyczek,
wykup papierów wartościowych
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Podstawowe dochody podatkowe za rok 2018
(wartości podane w %)
Udziały we wpływach z podatków
dochodowych od osób prawnych
Udziały we wpływach z podatków
dochodowych od osób fizycznych
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku od
nieruchomości
Wpływy z podatku leśnego

6,76
0,08

0,03

42,60

50

Wpływy z podatku od środków
trasnportowych
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy z opłaty skarbowej

0,03
0,26

0,03

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0,21

2. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w wysokości 65 769 906,29 zł,
co stanowiło 91,99 % planowanych wydatków ogółem.
Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane przez następujące jednostki
budżetowe:
- Urząd Gminy – 49 028 131,39 zł , w tym wydatki majątkowe – 28 670 209,99 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 609 485,83 zł
- Oświata (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Białej, Sz. P w Zielęcinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rząśni i Gimnazjum) – 10 132 289,07 zł.
Tabela nr 5
Wyszczególnienie
wydatki bieżące, w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
-dotacje na zadania bieżące
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych
(art.5 ust.1pkt.2 i 3)
-obsługa długu
wydatki majątkowe, w tym:
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych
(art.5 ust.1pkt.2 i 3)
Ogółem

Wykonanie
% wykonania
na dn. 31.12.2018 wydatków ogółem
37 099 696,30
56,41
12 091 779,93
18,38
15 011 657,48
22,82
3 551 530,89
5,40
6 271 598,21
9,54
43 521,59

0,07

129 608,20
28 670 209,99

0,20
43,59

3 919 404,81

5,96

65 769 906,29

-
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Wydatki bieżące realizowane w kwocie 37 099 696,30 zł, tj. 56,41 % wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących Gminy Rząśnia za 2018 r.

Wydatki bieżące za rok 2018
(wartości podane w %)
16,90

0,35

0,12
32,59

9,57

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich statuowych zadań

40,46

Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obsługa długu
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Uni
Europejskiej i źródeł zagranicznych

Wydatki majątkowe zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 r w kwocie 28 670 209,99 zł, tj. 43,59 %
wykonanych wydatków majątkowych ogółem, z tego:
- wydatki majątkowe jednoroczne – 11 468 997,58 zł, tj.40,00 % wydatków majątkowych,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 17 201 212,41 zł. tj. 60,00 % wydatków majątkowych.
Wydatki majątkowe w formie dotacji (proekologicznych) zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi
wnioskami i podpisanymi umowami z mieszkańcami gminy w 2018 r.
Rok 2017 i 2018 to intensywna praca nad dochodami gminy, inwestycjami, w kontekście realnej
groźby utraty dochodów – wskazujemy tu oczywiście na wówczas istniejący w pracach
legislacyjnych projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zakładał on m. in. zmianę w ustawie
Prawo geologiczne i górnicze, która uderzała w finanse gmin poprzez nieuzasadnione ograniczenie
środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) ustawodawca nowym przepisem w postaci art.
141 ust.1 i 3 zamierzał ograniczyć łączną roczną wysokość dochodów gminy z tytułu opłaty
eksploatacyjnej do 500 zł na jednego mieszkańca. Dla Gmin takich jak nasza, powiązanie wysokości opłat
dla gmin z liczbą mieszkańców nie przekłada się na rzeczywistą potrzebę wydatków gminy, które są
niezbędne w związku z prowadzoną na jej terenie działalnością górniczą. Dlatego też, w jednym z pism,
które stanowczo adwokatuje zabezpieczając finansową pozycję Gminy Rząśnia wykazaliśmy procentowy
udział opłaty eksploatacyjnej w budżecie Gminy Rząśnia w poszczególnych latach wraz z zobrazowaniem
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jej projektowanego obniżenia, które rodziło konsekwencje utraty ponad 30% dochodów Gminy Rząśnia.
Wypierając argumentację strony rządowej, iż utracone korzyści stanowią maksymalnie 10% budżetu
gmin przedstawiliśmy (tabela nr 6 - załącznik) powyższy mechanizm, który bezpośrednio tylko w roku
2018 rodził
realne zagrożenie, że rozpoczęte już wieloletnie inwestycje nie mogłyby zostać
zrealizowane, a środki pozostałe, zdołają pokryć jedynie raty kredytów i pożyczek oraz wydatki bieżące.
Oczywiście nie wspominając już o innych, jakże znaczących negatywnych konsekwencjach, które mogła
przynieść zmiana proponowanego przepisu dla gmin takich jak Gmina Rząśnia - były one
niejednokrotnie podnoszone w pismach czy uzasadnieniach do uchwał Rady Gminy Rząśnia kierowanych
do osób decyzyjnych, zasiadających min. w Parlamencie RP. Był to niewątpliwie okres wzmożonej
pracy organu wykonawczego – i jak się okazało nasza praca - przy późniejszym wsparciu
wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, której na mocy porozumienia międzygminnego powierzono
reprezentację naszych interesów, wsparciu ZGWRP okazała się skuteczna, ponieważ w konsekwencji
strona rządowa wycofała się projektowanych założeń. To dla nas - dla naszych mieszkańców ogromny
sukces, ponieważ decydował o funkcjonowaniu Gminy Rząśnia na dotychczasowym poziomie. Nie mam
wątpliwości, że było to największe i najważniejsze zadanie, z którym musieliśmy się zmierzyć w ostatnim
okresie. Nie mam też wątpliwości, że podejmując racjonalne działania – autoryzowane przez Radę Gminy
– efektywnie wykorzystaliśmy swoją argumentację.
Tabela nr 6 (załącznik)

A
B
A
-B

C

D

podane kwoty w: mln. zł

GMINA RZĄŚNIA
woj. łodzkie
dochody budżetu (ogółem)
wpłata do budżetu państwa
tzw. „janosikowe”
dochody budżetu Gminy
Rząśnia
pomniejszone o tzw.
„janosikowe”
kwotowy i % udział opłaty
eksploatacyjnej w dochodach
ogółem pomniejszonych o tzw.
„ janosikowe”
kwotowy i % udział opłaty
eksploatacyjnej w dochodach
ogółem w Gminie Rząśnia po
wprowadzeniu projektowanej
nowelizacji art. 141 ust. 1 i 3
ustawy PGiG w projekcie ustawy
o PAG.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35,8
3,0

44,0
3,7

49,3
3,8

54,6
6,4

53,9
7,4

54,2
8,1

32,8

40,3

45,5

48,2

46,5

46,1

4.9
14,9%

12.4
30,8%

15.6
34,3%

18.2
37.8%

17.1
36,7%

17,5
38%

nie
dotyczy

nie
dotyczy

nie
dotyczy

nie
dotyczy

nie
dotyczy

2,4
5%

opłata eksploatacyjna ( wg.
projektu)
(liczba mieszk.) 4.877 X 500zł =
2.438.500,00

na przykładzie:
Budżet Gminy
Rząśnia na rok
2018 zostanie
pomniejszony
15,1 mln. co
stanowi 33%.
46,1 - (15.1) =31
17,5 –(2,4)=15.1
38% - 5% =33%
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IV. INWESTYCJE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ŁAD
PRZESTRZENNY GMINY RZĄŚNIA W ROKU 2018
1. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach WPF obejmujące rok 2018.
1) Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018.
Projekt został zrealizowany - szczegółowy opis zadania występuje w zrealizowanych projektach ze
środków zewnętrznych.
2) Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami
i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola. Czas realizacji przypada na lata
2016-2022. Do dnia 31 grudnia 2018 r. nie poniesiono wydatków. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę na
przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja w trakcie realizacji.
3) Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola. Czas realizacji przypada
na lata 2016-2018. Do dnia 31 grudnia 2018 r. nie poniesiono wydatków.
4) Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb. Czas realizacji przypada na lata
2016-2018.Wydatki poniesione w 2018 r wynoszą 1 719 397,14 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia
inwestycji wynosi 2 602 594 ,07 zł. Inwestycja została zakończona.
5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo
– rowerowego. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą
1 496 690,42 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 3 249 232,39 zł. Inwestycja została
zakończona.
6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcin – Stróża w zakresie budowy
ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018.
Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 3 456 588,45 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji
wynosi 5 309 889,96 zł. Inwestycja została zakończona.
7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcin-Stróża na odcinku od ronda w
Rząśni do granicy z gm. Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Czas
realizacji przypada na lata 2017-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 2 199 683,24 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 224 340,19 zł. Inwestycja została zakończona.
8) Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi
gminnej w obrębie Biała (Zawodzie). Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Wydatki poniesione
w 2018 r. wynoszą 2 017 422,99 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 035 652,99 zł. Inwestycja
została zakończona.
9) Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu
pieszo-rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem.
Czas realizacji przypada na lata 2017-2019. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 15 955,39 zł.
Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 37 944,72 zł.
10) Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495. Czas realizacji przypada na lata
2017-2018.Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 313 074,37 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi
526 003,98 zł. Inwestycja została zakończona.
11) Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271.
Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 150 620,63 zł.
Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 358 814,56 zł. Inwestycja została zakończona.
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12) Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży. Czas realizacji przypada
na lata 2016-2018. W 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi
50 000,00 zł. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2019 r., przystąpiono do przygotowania
dokumentacji projektowej.
13) Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni dz. Nr 766/1,766/2.
Czas realizacji przypada na lata 2016-2021. W 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt
inwestycji wynosi 45 264,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 r. uzyskano dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości
7 286 914,21 zł oraz wyłoniono wykonawcę.
14) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Czas realizacji przypada na lata 2017-2021. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 11 954,71 zł.
Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 76 859,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
15)Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni.
Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. W 2018 r. wydatków nie poniesiono. Dotychczasowy koszt
inwestycji wynosi 22 509,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 r. zostanie podpisana umowa
z wykonawcą.
16) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych
w miejscowości Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcin, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle.
Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. W 2018 r. wydatki poniesione wynoszą 222 116,69 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 240 697,32 zł. Inwestycja została zakończona.
17) Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet). Czas realizacji przypada
na lata 2017-2018. W 2018 r. poniesione wydatki wynoszą 1 623 761,60 zł. Na dzień 31.12.2018 r.
zrealizowano: 35 wniosków na gaz, 55 wniosków na pellet oraz 1 wniosek na olej.
18) Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu.
Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. W 2018 r. poniesione wydatki wynoszą 42 033,79 zł.
Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 240 756,99 zł. Inwestycja została zakończona.
19) Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcin Nr ew. 479/3. Czas realizacji przypada
na lata 2018-2019. W 2018 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w
wysokości 6 358,18 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację w 2019 r.
20) Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 125/2. Czas realizacji przypada na lata 20182019. W 2018 roku nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę z wykonawcą do realizacji na 2019r.
21) Budowa budynku gospodarczego-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu
na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia”. W 2018 roku nie poniesiono wydatków. Czas realizacji przypada
na lata 2018-2019. Inwestycja w trakcie realizacji.
22) Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rząśnia ozn. Nr ew.
1071. Czas realizacji przypada na lata 2018-2019. Wydatki poniesione w 2018 r. na wykonanie
dokumentacji projektowej wynoszą 6 150,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na dalszą realizacje
zadania.
2. Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w 2018 roku:
1) Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów– 185 309,01 zł, inwestycja zrealizowana w 2018r.,
2) Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcin – 1 222 950,71 zł, inwestycja
zakończona,
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3) Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego zgodnie z umową Nr 76/2018 z dnia 03.07.2018 r.
na przebudowę drogi powiatowej Nr 3507 E w miejscowości Suchowola – Rekle, dł.4630m.
762 911,07 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.,
4) Przebudowa drogi gminnej Nr 109104 E Nr ew 97 w m. Marcelin w zakresie wykonania zmiany
nawierzchni chodnika dł. ok.1400 m” – 508 221,79 zł, inwestycja zakończona,
5) Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Żary Nr ew. 100 i 60 dł. ok.1500 m – 1 267 214,34 zł,
inwestycja zakończona,
6) Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego w związku z rozbudową infrastruktury drogowej
– 5 300,00 zł,
7) Zakup i montaż pieca C.O. w budynku komunalnym w Świetlicy Będków” – 14 690,40 zł,
8) Zakup i wyposażenie systemu głosowania i zarządzania debatą - 69 372,00 zł,
9) Dotacje celową zgodnie z umową 121/2018 z dnia 12.10.2018 r. z przeznaczeniem dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego w postaci lampy
zabiegowej do poradni chirurgii ogólnej - 11 879,88 zł,
10) Zakup 5 kontenerów na PSZOK - 26 998,50 zł,
11) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
z tego:
- dotacje celowe z budżetu – odnawialne źródła energii (fotowoltaika) na dzień 31 grudnia 2018 r.
wypłacono 5 178 480,00 zł, zrealizowano 268 wniosków,
- dotacje celowe z budżetu – wymiana źródła ciepła – (ekogroszek) na dzień 31 grudnia 2018 r.
wypłacono 269 960,00 zł, zrealizowano 30 wniosków,
- dotacja celowe z budżetu – przydomowe oczyszczalnie na dn. 31 grudnia 2018 r. zrealizowano 92
wnioski dla mieszkańców gminy na kwotę 1 280 860,00 zł.
12) Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 75 890,15 zł, z tego:
- dostawa i montaż latarni hybrydowych w m. Biała zgodnie z um. 130/2018 – 26 666,40 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego – 9 840,00 zł,
- budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia
boiska – 37 515,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 1 868,75 zł (min. pełnienie nadzoru
inwestorskiego oświetlenia ulicznego).
13) Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK na zakup piaskarki – 62 000,00 zł,
14) Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK – 298 000,00 zł, z tego:
- zakup ciągnika rolniczego – 284 470,00 zł,
- zakup pługa do odśnieżania – 13 530,00 zł.
15) Zagospodarowanie parku w Rząśni – 110 104,58 zł, inwestycja została zakończona,
16) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rząśnia – 12 066,30 zł, inwestycja została zakończona,
17) Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni
– 7 988,85 zł, inwestycja została zakończona,

str. 33
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018

18) Zakup wiat przystankowych dla Gminy Rząśnia - 98 800,00 zł, zakupiono wiaty przystankowe zgodnie
z umową 148/2018, które zamontowano na wyznaczonych placach pod przystanki PKS na terenie Gminy
Rząśnia.

3. Projekty zrealizowane ze środków zewnętrznych - (z uwzględnieniem 2018 roku)
1) „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”- projekt partnerski zrealizowany w ramach RPO
WŁ. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016., natomiast podpisanie umowy na
dofinasowanie to grudzień 2017. Umowa z wykonawcą projektu została podpisana w maju 2018. Wydatki
poniesione w 2018 r wynoszą 3 919 404,81 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 002 986,49 zł. Projekt
zrealizowano w zakresie rzeczowym do końca 2018 natomiast trwa proces rozliczania finansowego
projektu z UM.
W ramach projektu partnerskiego zgodnie z umową na rzecz partnera tj. Lgoty Wielkiej poniesiono
następujące
koszty
i
wydatki
na
łączną
kwotę
99 180,16
zł,
z
tego:
- zamontowano instalację kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej,
- wykonano instalację kolektorów słonecznych na budynku Świetlicy Wiejskiej w Brudzicach.
Koszty inwestycyjne na terenie Gminy Rząśnia w 2018 r. wynoszą 3 903 806,33 zł, z tego:
- wykonanie 253 kpl. instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Rząśnia na kwotę 3 365 012,17 zł, montaż nowego kotła opalanego pelletem w budynku szkoły
Podstawowej w Białej na kwotę 538 794,16 zł.
Ogółem kwota pozyskana w ramach dofinansowania stanowi 2.077.003,11 która następnie po formalnej
weryfikacji wniosku o płatność została pomniejszona o 93.520,65 zł. (powód: koszt magazynowania
energii cieplnej nie mógł przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowalnych).
2) 21 maja 2018 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi na udzielenie
dofinansowania w formie pożyczki na kwotę 4.594.276,00 zł. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi
decyzją z dnia 23.01.2019 roku przyznała kwotę 4.203.562 zł na sfinansowanie poniesionych
wydatków na 235 instalacji fotowoltaicznych, udzielonych w ramach dotacji dla mieszkańca z
Budżetu Gminy Rząśnia. Dnia 19 kwietnia 2019 roku podpisano umowę, w ramach której do końca
2019 roku wnioskowane środki wpłyną na konto Gminy Rząśnia. Spłata pożyczki z możliwością
umorzenia do 40% nastąpi w latach 2019-2026. Udzielone dofinansowanie pozwoli sfinansować
poniesione wydatki na 235 instalacji fotowoltaicznych, udzielonych w ramach dotacji dla mieszkańca z
Budżetu Gminy Rząśnia.
3) W dniu 21 listopada 2018 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o udzielenie
dofinansowania w formie pożyczki na kwotę 895.000,00zł. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi decyzją z dnia
02 kwietnia 2019 przyznał kwotę 609.308,00 na sfinansowanie poniesionych wydatków na montaż
60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielonych w ramach dotacji dla mieszkańca z
Budżetu Gminy Rząśnia. Umowa została podpisana w dniu 07 maja 2019 roku – w dniu 10 maja 2019
roku został złożony wniosek o wypłatę, która powinna nastąpić do końca maja 2019 roku. Udzielone
dofinansowanie pozwoli sfinansować poniesione wydatki na montaż 60 szt. przydomowych oczyszczalni
ścieków, udzielonych w ramach dotacji dla mieszkańca z Budżetu Gminy Rząśnia. Spłata pożyczki z
możliwością umorzenia do 40% nastąpi w latach 2019-2024.
4) W dniu 01 lutego 2018 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
RPO WŁ na lata 2014-2023 na budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni.
Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego - z dnia 15 października 2018 roku został wyłoniony
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wniosek o dofinansowanie. Przyznana kwota dofinansowania to. 7.286.914,21 zł. Umowę zawarto w
styczniu 2019 roku. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2019-2021.
5) Również w 2018 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pod nazwą „Strategia
Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rząśnia” - dzięki któremu Gmina w przyszłości może
uzyskać dofinansowanie do inwestycji związanych z elektromobilnością, zgodnie ze strategią. Na chwilę
obecną NFOŚiGW podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 49.000,00 zł. na
opracowanie dokumentacji „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rząśnia”.
6) Z uwagi na negatywną ocenę Zarządu Województwa Łódzkiego, będącej wynikiem niespójności
dokumentów objętych zakresem wniosku złożonego przez Gminę Rząśnia dnia 13.11.2017 roku na
dofinansowanie w ramach RPO zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej w Rząśni” - pomimo złożenia protestu, niestety nie udało się pozyskać środków zewnętrznych.
7),,Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni” – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa
Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości” – 21 822,57 zł, wykonanie 22 043,00 zł w tym środki własne – 220,43 zł.
8),,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia” w ramach projektu
Nr POPC.03.01.00 – 00 – 0073/18 pt. ,,E aktywni mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego
i łódzkiego” Całkowity koszt projektu wyniósł 84 000,00 zł, z tego:
-dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85,48 % , tj. 71 803,20 zł,
-z budżetu państwa wynosi 14,52%, tj. 12 196,80 zł.
Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2018-2019.
Projekt został zrealizowany przy współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
z/s w Warszawie jako partnera realizującego działania szkoleniowe.
Wydatki poniesione przez Gminę w 2018 r. wyniosły 43 521,59 zł, z tego:
- wydatki kwalifikowalne z budżetu UE – 37 202,26 zł,
- wydatki z budżetu państwa – 6 319,33 zł.
W ramach wydatków związanych z realizacją projektu zakupiono 10 komputerów, które po zakończeniu
zadania zostaną przekazane na własność gminy. Wartość zakupionych komputerów wynosi 32 000,00 zł.
Każdy rok przynosi inne, nowe możliwości – dlatego skalę pozyskanych przez Gminę
Rząśnia środków zewnętrznych nie należy oceniać w odniesieniu do jednego roku. Wyraźnym obrazem
takiej skali jest wydarzenie organizowane okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego, na którym
w dniu 27 maja 2018 zaprezentowano osiągnięcia samorządu regionu z ostatnich dwóch dekad.
Specjalnymi certyfikatami uhonorowano 13 samorządów, które od momentu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej najlepiej radziły sobie z pozyskiwaniem środków unijnych. Brano pod uwagę ilość
pieniędzy pozyskanych z Unii oraz ilości projektów, które otrzymały wsparcie. Wyróżnienie z okazji
20-lecia Samorządu Województwa Łódzkiego za pozyskanie najwięcej środków z Unii Europejskiej w
woj. łódzkim w kategorii „Gminy od 3,5 do 6 tys. otrzymała również Gmina Rząśnia.
Poruszając tematykę osiągnięć Gminy Rząśnia ocenianych tylko w poddanym raportowaniu 2018 roku
należy wskazać kolejne wydarzenie, które odbyło się w dniu 2 października 2018 r. w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Wójt
Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk odebrał nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w rankingu pisma
samorządowego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne samorządów” (w kategorii gminy wiejskie)
za lata 2015 – 2017. W roku 2017 nasza gmina zajęła miejsce trzecie – zatem zanotowała awans. Ranking
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prowadzony był przez Redakcję pisma z profesorem Pawłem Swianiewiczem – Kierownikiem Zakładu
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego, od kilkunastu lat jest wymiernym i niezależnym wskaźnikiem poziomu realnych
inwestycji samorządowych w Polsce. Ranking opracowywany jest na podstawie zestawień wszystkich
samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań Ministerstwa Finansów
i Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo.
4. Infrastruktura drogowa w Gminie Rząśnia wg. stanu na dzień 31.12. 2018 roku
Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Rząśnia:
- drogi wojewódzkie - 6,531 km
- drogi powiatowe - 27,577 km
- drogi gminne - 59,414 km
- drogi wewnętrzne - 36,328 km
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Razem: 93,522 km dróg publicznych oraz 36,328 km dróg wewnętrznych.
Ogółem 95,742 km dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Rząśnia stanowią:
● dogi lokalne bitumiczne 59,414 km (drogi gminne)
● drogi dojazdowe i wewnętrzne 36,328 km
w tym: 24,2 km bitumiczne, żwirowe 6,2 km, gruntowe 5,9 km.
W pasach dróg gminnych i wewnętrznych wybudowano:
● ścieżek rowerowych o długości 8,375 km
● chodników o długości 12,628 km
W roku 2018 na terenie Gminy Rząśnia przebudowano :
● 5.854 km dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Rząśnia na łączną kwotę
4.744.561,24 zł
● 12,150 km dróg powiatowych w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej wraz z odwodnieniem,
przebudową zjazdów i chodnikiem stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na łączną
kwotę 10.783.462,54 zł
● 1,665 km drogi wojewódzkiej stanowiącej własność Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na łączna
kwotę 2.602.594,07 zł
5. Planowanie przestrzenne
Na koniec 2018 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 100 %
powierzchni gminy. Na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lokalizacja inwestycji następuje na podstawie postanowień planu. Z uwagi na
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały obszar Gminy
Rząśnia od 2014 roku Wójt Gminy nie wydaje decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. To właśnie miejscowy plan określa możliwości do
sporządzenia konkretnie oznaczonego projektu architektonicznego oraz możliwości faktycznego
zagospodarowania konkretnej nieruchomości.
V. POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
1. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest określana jako "instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwośći i uprawnienia".
Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z
urzędu,
a informacje o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, na przykład od sołtysów,
radnych, szkół, policji, kuratorów. Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad
środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny i
problemy dominujące oraz wnioskuje się o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej sprawy.
W 2018 roku łączny koszt utrzymania GOPS w Rząśni wyniósł: 541.431,33 zł, w tym środki
własne gminy stanowiły 477.469,33zł, środki wojewody i budżetu państwa 63.962,00zł. Na koszty
utrzymania ośrodka składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody
jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych,
zakup programów i licencji, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, koszty energii elektrycznej
i rozmów telefonicznych, środki czystości, świadczenia z funduszu socjalnego, koszty usług pocztowych,
koszty prowadzenia rachunku bankowego, koszty prowadzenia egzekucji (komornicze), badania
okresowe pracowników, itp.
Pomoc społeczna opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych. Jest to instytucja zatrudniająca
wyspecjalizowany personel, realizujący cele i zadania w określonych strukturach organizacyjnych. Usługi
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pomocy społecznej wskazują na impersonalny charakter, wyznaczony przez ustalone kryteria, są to
formalno-prawne warunki, jakie świadczeniobiorca powinien spełniać, aby otrzymać pomoc.
Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie działań w celu ich zaspokojenia wiąże się
z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej, z zastosowaniem specyficznej metody interwencji
stosowanej w pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe, zadania będące w zakresie działalności
ośrodka, w 2018 roku, realizowali:
- kierownik
- z-ca kierownika 1/4 etatu
- główny księgowy (3/4 etatu do 31.05.2018r.: pełny etat od 01.06.2018r. - główny księgowy,
kadry i płace
- pracownicy socjalni (praca środowiskowa) – 2 osoby, w tym 1 i3/4 etatu,
- pracownik ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 osoba
- pracownik ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST – 1 osoba
- pracownik ds. Świadczeń wychowawczych – 1 osoba
- asystent rodziny – 1 osoba (1/2 etatu od 01.09.2018r.)
- opiekun domowy – 1 osoba.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2018 r. to: 102 rodziny (281 osób w tych rodzinach),
świadczenia przyznano 148 osobom. Oprócz pomocy finansowej i usługowej, wyłącznie pracą socjalną
wykonywano wobec 31 osób i rodzin.
Tabela Nr 7 Analiza środowiska lokalnego w 2018 roku
Karta Diagnostyczna stan na 31. 12. 2018 r.
Wyszczególnienie
Liczba mieszkańców Gminy Rząśnia
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
Liczba osób w tych rodzinach
Liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych
Liczba osób uprawnionych do pobierania Funduszu
Alimentacyjnego
Liczba osób uprawnionych do św. wychowawczego
Liczba dzieci zamieszkujących w Gminie Rząśnia
w wieku 0-12
Liczba młodzieży zamieszkującej w Gminie Rząśnia
w wieku 13-18
Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych w :
- rodzinach zastępczych
- Placówkach opiekuńczo - wychowawczych
Liczba osób bezrobotnych – zarejestrowanych
w Urzędzie Pracy w tym:
z prawem do zasiłku

2016

2017

2018

4920
129
348
487
28

4962
124
327
470
30

4887
102
281
455
20

663
669

691
690

643
695

344

341

305

5
4
1
231
44

4
3
1
222
41

4
3
1
212
31

Źródło: opracowanie własne

Analizując powyższe dane można zauważyć, na przestrzeni 3-ech lat, tendencję spadkową liczby osób
korzystających z różnych form wsparcia realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W
2016 r. objęto pomocą 7,1 % ogółu mieszkańców gminy natomiast w 2018 r. – 5,7 %.
Oznacza to, że sytuacja materialna rodzin stopniowo ulega poprawie. Wpływ na tą sytuację ma malejąca
liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP a niewątpliwie wejście w życie,
w 2016 r. ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+). W analizowanym okresie, uprawnionych do
tego świadczenia, było 65,6 % dzieci w stosunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży w wieku
od 0 do 18 lat zamieszkujących w gminie Rząśnia.
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Tabela Nr 8. Powody przyznania pomocy rodzinom lub osobom w latach 2016-2018 niezależnie od rodzaju
i formy
Powody przyznania pomocy
ubóstwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
alkoholizm oraz narkomania
trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego
Zdarzenie losowe
Źródło: opracowanie własne.

2016

2017

2018

107
4
5
3
77
22
11
7

96
3
4
2
74
20
9
5

91
3
5
4
66
16
8
6

3
1
0
1
1

1
1
0
1
0

2
1
0
0
1

6

18

0

W analizowanych latach, niezmiennie, głównym powodem ubiegania się o pomoc jest ubóstwo
najczęściej spowodowane bezrobociem. Inne powody to niepełnosprawność, długotrwała choroba,
niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Na
porównywalnym, do lat poprzednich, poziomie pozostaje odsetek rodzin, w których przyczyną kryzysu
jest problem uzależnienia od alkoholu, gdzie ze szczególną uwagą traktowane są rodziny z problemem
alkoholowym, w których pozostają dzieci. Znaczną część osób i rodzin korzystających ze wsparcia
pomocy społecznej stanowią takie, w których dysfunkcje są ze sobą powiązane (jedne generują drugie)
np. ubóstwo spowodowane bezrobociem lub problemem alkoholowym, z niepełnosprawnością
lub z niezaradnością w życiu codziennym itp.
Liczba rodzin borykających się z
bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego
o ile dotyka niewielkiego odsetka rodzin, średnia
z 3-ech lat – 6,1 %, jest zjawiskiem niepokojącym i traktowane jest przez służby społeczne priorytetowo,
gdyż bezpośrednio dotyczy najsłabszej grupy jaką
Do zadań realizowanych przez GOPS w Rząśni / zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej
/ zaliczamy w szczególności:
- realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej,
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń opiekuńczych,
- realizacja świadczeń wychowawczych (500+) i rządowego programu " DOBRY START" (300+)
-szeroko pojętą pracę socjalną, czyli wszelkie działania majace na celu niesienie pomocy osobom
i rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych, aby doprowadzić do polepszenia obecnej sytuacji,
- realizację innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
-analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
- realizację Kart Dużej Rodziny,
-obsługę
organizacyjno-techniczną
zespołu
interdyscyplinarnego
oraz
czynny
udział
w jego pracach a w szczególności w zespołach roboczych
- koordynowanie działań wynikających z Gminnego Programu wspierania Rodziny.
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Zadania własne gminy zrealizowano na ogólną kwotę: 1.259.001,08zl. w tym środki własne:
1.032.536,45zł, środki z dotacji 226.464,63zł.
Tabela nr 9 . Świadczenia pomocy społecznej w 2018 roku
Zadania własne

Liczba
osób

Liczba
świadczeń/
posiłki

Środki z
dotacji

Środki
własne

Ogólna
kwota

Zasiłki okresowe
Pomoc państwa w zakresie
dożywiania/ zasiłki na zakup
żywności
Zasiłki celowe i celowe specjalne
Domy Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze
Zasiłki stałe
Ubezpieczenie zdrowotne
Placówki opiekuńczowychowawcze i Rodziny
zastępcze
Becikowe gminne

19
81

40
9.204

12.457,00
13.250,72

8.554,00
22.677,88

21.011,00
35.928,60

71
12
6
20
17
4

150
135
851 godz.
224
194
33

126.501,62
10.293,29
-

113.449,80
308.575,82
28.336,34
16.947,89

113.449,80
308.575,82
28.336,34
126.501,62
10.293,29
16.947,89

43

43

-

21.500,00

21.500,00

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę: 35.025,39zł – Kolonie letnie w Chłapowie dla 20 dzieci
oraz spotkanie Wigilijne dla osób samotnych oraz dla osób z rodzin dysfunkcyjnych.
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i Rodziny Zastępcze – ogółem w 2018 roku wydatkowano kwotę:
16.947,89zł
Zadania zlecone gminie - ogólna kwota wydatkowana za zadania zlecone gminie realizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku wyniosła: 5.350.484,75zł – środki z dotacji.
Tabela nr 10.
Zadania zlecone

Liczba osób

Liczba świadczeń

Kwota

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka " Becikowe"
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekunów
Świadczenie rodzicielskie
Fundusz alimentacyjny
Składki na ubezpieczenie społeczne od
osób uprawnionych do świadczeń
pielęgnacyjnych
Składki na ubezpieczenie społeczne od
osób pobierających Specjalny zasiłek
Opiekuńczy
Ubezpieczenie zdrowotne
Świadczenia wychowawcze oraz koszty
obsługi
Świadczenie " Dobry Start 300+" oraz
koszty obsługi
Karta Dużej Rodziny

455
45

7254
45

860.659,64
45000,00

17
82
4
1
16
20
17

494
983
42
12
113
230
195

285.651,80
155.614,72
22.460,00
6.440,00
104.065,30
89.590,00
79.017,76

2

17

2.487,76

17
643

184
6.784

448

634

7

7

23.374,63
3.431.610,41
196.249,10
118,38

Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń wyniosły: 47.905,25zł
Koszty obsługi od wydanych decyzji od świadczenia rodzicielskiego: 240,00zł
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Wykonanie dochodów: Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz
odsetki zrealizowano na kwotę: 39.718,64zł.Są to środki ściągnięte od dłużników alimentacyjnych przez
komorników w okresie: 01.01.2018r. - 31.12.2018r. Na konto ŁUW w Łodzi przekazano środki w kwocie:
31.888,43złz tego kwotę: 21.713,61zł stanowią odsetki, 7.033,83zł – 60% funduszu alimentacyjnego i
3.14099zł -50 zaliczek alimentacyjnych.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie realizowano na podstawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20162020 przyjętego uchwałą Nr XXIII/145/2016 RG Rząśnia z dnia 22 listopada 2016r.
W ramach tego programu prowadzono obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzono procedurę
"Niebieskiej Karty" dla 5 rodzin. Ogółem pomocą objęto 20 osób.
3. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
1) zakres i cel programu:
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane
są zadania zgodnie z art. 176 w/w ustawy.
Do zadań własnych gminy należy:
1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dziećmi, w tym placówek wsparcia dziennego,
oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez:
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do
specjalistycznego poradnictwa,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka
za jej zgodą i aktywnego udziału, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia
zewnętrznego (instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia
dziennego, rodzin wspierających).
Celem głównym jest: tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny i jej prawidłowego
funkcjonowania.
Cele szczegółowe:
- wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
- współpraca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
- zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego
2) wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji programu
a) Zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa w ramach zorganizowanego przez Powiatową
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie, punktu konsultacyjnego na terenie Szkoły
Podstawowej w Rząśni – dla uczniów i rodziców (psycholog i pedagog), członkowie rodzin mieli
możliwość uzyskania pomocy psychiatry oraz psychologa – Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni,
natomiast Urząd Gminy w Rząśni zapewnił dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego (Radca
Prawny).
b) Przeprowadzono prelekcję dla uczniów na temat funkcjonowania rodziny i jej otoczenia – prowadzone
przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
c)Wspierano rozwój kompetencji rodzicielskich poprzez udział w warsztatach, uzyskanie porady
pedagoga szkolnego, korzystanie z terapii rodzinnej, wsparcie asystenta rodziny.
d) Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego:
- motywowanie do poszukiwania podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej
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- przyznanie świadczenia pieniężnego rodzinom (9 rodzin, 54 świadczenia w postaci zasiłków celowych
i okresowych)
- finansowano posiłki w szkole dla 12 dzieci z 7 rodzin
- wypłacono stypendia socjalne dla 7 rodzin
- sfinansowano wypoczynek letni dla 2 dzieci z 1 rodziny
e) Monitoring funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec 9 rodzin ( 4 rodziny z których dzieci
umieszczone są w pieczy zastępczej, 5 rodzin zagrożonych kryzysem).
f)Wzmocnienie pozycji dziecka w środowisku.
4. Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonuje jeden podmiot leczniczy, tj. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek
Zdrowia w Rząśni, który jest główną jednostką opieki zdrowotnej na terenie gminy. Gmina Rząśnia jest
podmiotem tworzącym i nadzorującym GOZ w Rząśni. Liczba pacjentek i pacjentów w 2018 r.,
korzystających z tego podmiotu wynosiła 4 703 osoby, a łączna liczba udzielonych świadczeń
zdrowotnych – 27 582.
W latach 2016-2018 w ramach Gminnego Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata 2016-2018
wprowadzonego uchwałą nr XVI/86/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia "Gminnego Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata 2016-2018" Samodzielny
Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśnia realizował pięć programów profilaktycznych, które
finansowano z budżetu Gminy Rząśnia.
Tylko w 2018 roku przeznaczono kwotę 157 000,00 zł. na realizację poniższych programów:
−
−
−
−
−

program profilaktyki uzależnień i schorzeń psychiatrycznych – kwota przeznaczona ze środków gminy
20.159,50 zł; z programu skorzystało 214 osób.
program profilaktyki schorzeń ginekologicznych – kwota przeznaczona ze środków gminy 181,00 zł; z
programu skorzystała 1 osoba,
program profilaktyki schorzeń kręgosłupa – kwota przeznaczona ze środków gminy 98.622,88 zł; z
programu skorzystało 728 osób,
program profilaktyki schorzeń układu oddechowego – kwota przeznaczona ze środków gminy 36.361,24
zł; z programu skorzystało 347 osób,
program propagowania pierwszej pomocy przedlekarskiej – kwota przeznaczona ze środków gminy
1.675,38 zł; z programu skorzystało 168 osób.
W gminie Rząśnia w 2018 r. funkcjonował jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: poradnia
położniczo-ginekologiczna. Poradnia funkcjonuje nieprzerwalnie od 2011 roku do chwili obecnej.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Rząśni. W 2018 r. udzielono 26.242 porady, które dotyczyły porad (konsultacji) lekarskich.
W 2018 roku na terenie gminy Rząśnia funkcjonowała 1 apteka. Rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych z terenu Powiatu Pajęczańskiego w 2018, który stanowił załącznik do projektu
Uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 205/XXXI/17 z dnia 28 listopada
2017 r. w spawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
pajęczańskiego w 2018 r., został pozytywnie zaopiniowany przez Wójta Gminy Rząśnia.

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
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Na dzień 1 stycznia 2018 r., w zasobie gminy znajdowało się, 7 lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Rząśnia, brak lokali socjalnych. Remonty lokali lub ewentualna ich modernizacja
wykonywana jest sukcesywnie w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
Jako priorytetowe uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi.
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2016 roku nakreśla plan
wykorzystania zasobu nieruchomości, główne kierunki oraz działania związane z gospodarowaniem
mieniem Gminy.
Gospodarka gruntami - nabycie nieruchomości lub ich części w 2018 roku
Tabela nr 11
Lp. Położenie
działki

Numer działki Powierzchnia
działki w ha

Cel nabycia

1

Stróża

312/1

0,0308

poszerzenie drogi śródpolnej

2

Stróża

315/1 i 316/1

0,0027, 0,0055

poszerzenie drogi śródpolnej

3

Stróża

313/3

0,0086

poszerzenie drogi śródpolnej

4

Stróża

309/9, 314/1

0,0022, 0,0025

poszerzenie drogi śródpolnej

5

Stróża

317/1

0,0007

poszerzenie drogi śródpolnej

6

Biała

606/7

0,0160

droga śródpolna - wewnętrzna

7

Biała

606/9

0,0165

droga śródpolna - wewnętrzna

8

Biała

612/5

0,0250

droga śródpolna - wewnętrzna

9

Broszęcin

19/3 ¾ części

0,0031

komunalizacja

10

Kol. Broszęcin

265

0,0500

komunalizacja

11

Rząśnia

714/19

0,0334

12

Rząśnia

714/21

0,0833

13

Rząśnia

703/9

0,0173

14

Rząśnia

703/1

0,0014

poszerzenie drogi w wyniku
podziału zgodnie z planem
poszerzenie drogi w wyniku
podziału zgodnie z planem
poszerzenie drogi w wyniku
podziału zgodnie z planem
poszerzenie drogi w wyniku
podziału zgodnie z planem

15.

Rząśnia

703/7

0,0396

16.

Rząśnia

707/1

0,3894

poszerzenie drogi w wyniku
podziału zgodnie z planem
poszerzenie drogi

17.

Suchowola

187/1

0,0020

poszerzenie drogi

18

Rząśnia

307/3,327/2,
501/1,502/1,
503/2,504/2,
505/5,506/13,
507/2,508/1,
509/2, 510/1,
512/2, 513/2,
514/1, 518/1,
519/1, 520/1,
521/2, 522/1,
523/1, 524/2,
525/1, 526/2,
527/1,528/1,
529/1,530/1,
1216/1

1.0742

droga gminna Nr 109228E
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Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące własności Gminy Rząśnia - przedstawione
zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok.
Grunty orne 109.939 m2
Łąki trwałe
5.384 m2
Pastwiska trwałe 4.500 m2
Grunty rolne zabudowane 41.500 m2
Grunty pod rowami 1.448 m2
Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione)
10 500 m2
Tereny mieszkaniowe 6.400 m2
Tereny przemysłowe 40.549 m2
Inne tereny zabudowane 131.286
Zurbanizowane grunty niezabudowane
114.867 m2
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
56.383 m2
Drogi- tereny komunikacyjne 1.045.432
m2
ŁĄCZNIE ZASÓB GMINY RZĄŚNIA STANOWI – 1.572.588 m2
(w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 4.400 m2)
W zasobie Gminy Rząśnia w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
1. Budynek Urzędu Gminy w Rząśni
2. Świetlica środowiskowa w Rząśni /siedziba Gminnej Biblioteki/
1. Biblioteka /filia/ w Białej
2. Budynek świetlicy w Kodraniu
3. Budynek w Białej /Ośr. Sportu i Rekreacji/
4. Budynek przy ul. Kościuszki /siedziba Banku Spółdzielczego/
5. Budynek przy ul. 1 Maja /siedziba Poczty Polskiej/
6. Gimnazjum w Rząśni wraz z halą sportową
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni wraz z halą sportową
8. Szkoła Podstawowa w Zielęcinie wraz z salą gimnastyczną
9. Szkoła Podstawowa w Białej
10. Budynek po Szkole Podstawowej w Broszęcinie
11. Budynek po Szkole Podstawowej w Stróży
12. Budynek po Szkole Podstawowej w Białej
13. Świetlica w Reklach
14. Budynek świetlicy w Będkowie
15. Budynek wraz z budynkiem gosp. w Marcelinie
16. Budynek komunalny w Suchowoli
17. Budynek mieszkalny w Ścięgnach
18. Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni
19. Budynek przy ul. 1 Maja /siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej/
20. Budynek OSP Broszęcin
21. Budynek Osp Rząśnia
22. Budynek OSP Suchowola
23. Budynek OSP Biała
24. Budynek OSP Stróża
25. Budynek użyteczności publicznej w Zielęcinie
26. Budynek – zaplecze sportowe przy boisku „Orlik” w Rząśni
27. Budynek po byłej hydroforni w Stróży
28. Budynek komunalny w Rząśni ul. 1 Maja
W roku 2018 wykonano remonty budynków komunalnych, które zwiększają ich wartość o kwoty:
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- remont elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Rząśni 40.650,52 zł
- przebudowa dachu na budynku OSP w Rząśni 240.756,99 zł (realizacja 2017r.- 2018 r.)
- prace remontowe w budynku OSP w Broszęcinie 56.714,60 zł
- prace remontowe w budynku OSP w Rząśni 48.615,00 zł.
Transport publiczny.
Na terenie gminy Rząśnia znajduje się 56 przystanków komunikacji zbiorowej, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Rząśnia, 14 przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Pajęczański oraz 4 przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Łódzkie. Z
przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy wykonujący przewozy
osób. Warunki korzystania określa UCHWAŁA 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 wyniku zawartych umów Gmina Rząśnia udostępniła przystanki następującym przewoźnikom:
•
•
•

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej “Częstochowa” S.A. w Częstochowie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe w Bełchatowie sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe “Olpaka” Leszek Tokarczyk w Rząśni

Udostępnienie przystanków komunikacyjnych przez Gminę jest nieodpłatne.
W 2018 r. w ramach poprawy komfortu osób korzystających z komunikacji zbiorowej zakupiono 20
nowych wiat przystankowych za kwotę 98.800,00 zł, które zostały zamontowane w miejsce
dotychczasowych, zniszczonych wiat.
Gmina Rząśnia 2018 r. w ramach zawartej umowy z PKS Bełchatów dopłaca do kilometrów kursów
autobusowych spowodowanych wjazdami do miejscowości Broszęcin, Kodrań, Zielęcin przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z.o.o, która kształtuje się następująco:
I kwartał 6.000 zł brutto
II kwartał 8.000 zł brutto
III kwartał 4.200 zł brutto
IV kwartał 8.000 zł brutto.

VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
„Program 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”, który został podjęty uchwałą Nr XXXVII/230/2017
Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 listopada 2017 r. określa obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych
zadań i współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi. Wskazuje priorytety oraz rodzaj
udzielonego przez gminę wsparcia organizacjom pozarządowych, które będą realizowane na podstawie
partnerskich relacji. Obszar aktywności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego odzwierciedla potrzeby społeczności lokalnej, a
utworzony program umożliwia rozwinięcie zakresu działań organizacji, zapewni im wsparcie, które jest
podstawą do realizacji podejmowanych działań. Przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców
Gminy Rząśnia oraz do lepszego rozpoznawania i zaspokajania, w skuteczny i efektywny sposób, potrzeb
społecznych.
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Głównym celem Programu jest kształtowanie partnerstwa oraz wypracowanie wspólnych mechanizmów
służących efektywnemu i skutecznemu diagnozowaniu, a następnie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Rząśnia.
Celami szczegółowymi służącymi osiągnięciu założenia głównego jest:
1. Podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania z organizacjami pozarządowymi
oraz określenie zadań publicznych, które umożliwią dokładniejsze zaspokajanie potrzeb
zbiorowych mieszkańców Gminy;
2. Tworzenie dogodnych warunków do zwiększania aktywności społecznej w zakresie realizacji
określonych zadań publicznych;
3. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych do realizacji zadań, a także pełniejsze
wykorzystanie ich możliwości kadrowych i rzeczowych;
4. Podnoszenie standardów realizacji zadań przez organizacje poprzez pełną współpracę i wsparcie
organów Gminy;
5. Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dążenie do wywoływania potrzeby
społecznej dotyczącej partycypacji mieszkańców w podejmowanych inicjatywach, zmierzającej
do ciągłej poprawy jakości ich życia;
6. Wsparcie Gminy dla podejmowanych przez organizacje pozarządowe nowych inicjatyw i
wykorzystywanie wszelkich dostępnych procedur służących ich skutecznej realizacji;
7. Analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań usprawniających.
W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały określone obszary priorytetowych
zadań publicznych, które mogą być powierzone podmiotom programu, tj.:
1. Obszar przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom,
2. Obszar polityki społecznej,
3. Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4. Obszar kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań dotychczas realizowanych nie wyłącza możliwości
powierzenia podmiotom programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań gminy.
W 2018 roku zrealizowane zadania obejmowały upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono
wsparcie wykonania następującego zadania publicznego:
1) zadanie 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; wpłynęła 1 oferta, z których wybrano ofertę organizacji Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „MEDUZA” w Pajęcznie, opiewającą na kwotę 16.500,00
zł – zadanie zostało wykonane.
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:
1) zadanie o nazwie „Seniorzy z Rząśni z góralami dla Niepodległej”- propagującą podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej wśród osób w wieku emerytalnym. Realizację zadania zleconozgodnie ze złożoną uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego- stowarzyszeniu
Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni. Organizację wsparto kwotą 9.600,00 zł.
Zadanie publiczne zostało zrealizowane, dotację wykorzystano w całości;
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2) zadanie o nazwie “Kolęda dla Niepodległej”- propagująca podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, integrację międzypokoleniową oraz promocję kultury i tradycji Gminy
Rząśnia. Realizację zadania zlecono stowarzyszeniu Rozwoju Kultury i Zachowania
Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża. Organizację wsparto kwotą 9.950,00 zł. Zgodnie ze
złożonym uproszczonym sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego- stowarzyszenie
zrealizowało zlecone zadanie przy wykorzystaniu otrzymanej kwoty dotacji.
Na początku 2018 r. w Gminie Rząśnia funkcjonowało 15 organizacji pozarządowych, w tym 10
stowarzyszeń (tj. ochotnicze straże pożarne w Rząśni, Białej, Broszęcinie, Gawłowie, Stróży, Suchowoli
i Zielęcinie, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża,
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni, Stowarzyszenie „Aktywni na Wsi –
Razem” w Kodraniu), 5 klubów sportowych (tj. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni, UKS
„Nieciecz” przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, ULKS w Stróży, UKS przy Szkole
Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej, LKS „Fenix” Rząśnia).
Na koniec roku, dane te przedstawiały się następująco: liczba organizacji pozarządowych nie uległa
zmianie, jednak w miesiącu grudniu zostało zarejestrowane na terenie gminy Rząśnia Koło Gospodyń
Wiejskich z siedzibą w Białej.
Realizując zadanie własne gminy jakim jest wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków, w
tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, Rada Gminy Rząśnia podjęła uchwałę nr
IX/48/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia.
W powyższej uchwale określono cel publiczny, który Gmina Rząśnia zamierza osiągnąć - poprawiając
kondycję fizyczną i zdrowie psychiczne mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia oraz
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych form aktywności fizycznej poprzez:
1. Zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe;
2. Upowszechnienie i rozwój różnych dyscyplin sportowych;
3. Podnoszenie stopnia rywalizacji sportowej wpływające na osiąganie wyższych wyników
sportowych przez zawodników;
4. Promocję sportu i aktywności fizycznej.
Zapisy uchwały, pozwalają na wsparcie klubów sportowych, działających na terenie gminy, poprzez
udzielenie dotacji celowych, które mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działalności klubu –
zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy Rząśnia zlecono realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu na obszarze gminy Rząśnia” podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów
publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku: Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni”
w Rząśni, który jako jedyny złożył wniosek w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, przyznana dotacja w kwocie 699.000,00 zł została wykorzystana
w całości.
VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Bezpieczeństwo publiczne
W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gmina Rząśnia współpracuje, ale przede wszystkim
wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne - Komenda Powiatowa Policji
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w Pajęcznie oraz bezpieczeństwo pożarowe - Ochotnicze Straże Pożarne i Komenda Powiatowa Straży
Pożarnej w Pajęcznie.
Zgodnie z posiadanymi danymi z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie - “Informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok na terenie Gminy Rząśnia” na terenie gminy Rząśnia
odnotowano 5,7 % ogółu przestępstw kryminalnych z terenu powiatu.
W 2018 r. na terenie gminy odnotowano 15 przestępstw w podstawowych pięciu kategoriach przestępstw
kryminalnych. Rodzaje, ilość przestępstw oraz ich poziom na powiatu przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 12
Lp.
Kategoria przestępstwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kradzież mienia
Kradzież z włamaniem
Rozbój
Uszkodzenie ciała
Bójka lub pobicie
Przestępstwa drogowe
Narkomania
Uszkodzenie mienia
Znęcanie

Teren
pajęczańskiego
45
31
2
11
0
76
17
14
21

powiatu Teren gminy Rząśnia
6
2
0
4
0
5
1
2
1

W 2018 roku odnotowano 15 wykroczeń w następujących kategoriach:
Tabela nr 13.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Kategoria wykroczenia
Czyn o charakterze chuligańskim
Kradzież
Uszkodzenie mienia
Nieobyczajny wybryk
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
Drogowe i inne

Liczba wykroczeń
0
1
3
0
0
11

W ramach współpracy i wspierania działań prewencyjno-szkoleniowych Policji Gmina Rząśnia
przeznaczyła kwotę 13.876,86 zł, za którą został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci 2 zestawów
komputerowych z drukarkami oraz 2 laptopów.
Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na przeprowadzonych w szkołach
pogadankach z dziećmi i młodzieżą. Organizatorem akcji informacyjno-edukacyjnych była Komenda
Powiatowa Policji w Pajęcznie.
Wykaz przeprowadzonych działań w roku 2018:
Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej
• O bezpieczeństwie - pogadanki skierowane do przedszkolaków
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
• Bezpieczne wakacje
• Bezpieczeństwo dzieci w internecie
• Dopalacze
• Bezpieczne ferie
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•

“Jestem widoczny, jestem bezpieczny”

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni
• Bezpieczeństwo w sieci
• Dopalacze
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
• Bezpieczeństwo dzieci w internecie
• “Jestem widoczny, jestem bezpieczny”
2. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Rząśnia funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej
Ochotnicza Straż Pożarna w Broszęcinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Gawłowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni
Ochotnicza Straż Pożarna w Stróży
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielęcinie

Wszystkie jednostki OSP są jednostkami typu “S” - wyposażone w samochód pożarniczy.
Charakterystyka jednostek OSP na terenie Gminy Rząśnia
Tabela nr 14
Lp.

Nazwa jednostki/Typ
jednostki

Liczba
członk
ów

Wyposażenie w sprzęt do działań ratowniczogaśniczych

Samochody: GBA Star 266, GLM Opel Movano
Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca,
pilarka do drewna, piła do betonu i stali, maszt
oświetleniowy z najaśnicami,
radiostacja
samochodowa
Samochód: GLM Ford Transit
Motopompa pożarnicza P05, pilarka do drewna,
agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy z
najaśnicami, radiostacja samochodowa
Samochód: GBA Star 12.185 Motopompa
pożarnicza P05, pilarka do drewna, maszt
oświetleniowy
z
najaśnicami,
radiostacja
samochodowa
Samochody: GCBA Scania P400, GBA Jelcz 008,
SLRt Ford Transit
Motopompa pożarnicza P05 szt. 2, motopompa
szlamowa WT 30X szt. 2, motopompa pływająca,
zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego,
zestaw ratownictwa medycznego z tlenoterapią
(torba/plecak + deska ortopedyczna) - kpl. 2, pilarka
do drewna - szt.3, pilarka do betonu i stali, maszt
oświetleniowy z najaśnicami - szt. 2, agregat
prądotwórczy - szt. 2, aparaty nadciśnieniowe z
maskami - kpl. 6, czujnik bezruchu – szt. 5, drabina
wysuwana – szt.2, drabina nasadkowa, radiostacje
nasobne - szt. 4, radiostacje samochodowe - szt. 3,

1

OSP BIAŁA
Typ S2

42

2

OSP BROSZĘCIN
Typ S1

39

3

OSP GAWŁÓW
Typ S1

34

4

OSP RZĄŚNIA
Typ S3

31

Wyjazdy
do
zdarzeń
w 2018
roku
2

0

3

45
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5

OSP STRÓŻA
Typ S1

27

6

OSP SUCHOWOLA
Typ S1

45

7

OSP ZIELĘCIN
Typ S1

24

Samochód: GLM Ford Transit, Motopompa
pożarnicza P05, pilarka do drewna, maszt
oświetleniowy z najaśnicami, agregat prądotwórczy,
radiostacja samochodowa
Samochód: GLM Daewoo Lublin 3
Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca,
pilarka do drewna, maszt oświetleniowy z
najaśnicami, agregat prądotwórczy, drabina
wysuwana, radiostacja samochodowa,
Samochód: GLM Peugeot Boxer

0

0

0

Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca,
pilarka do drewna, maszt oświetleniowy z
najaśnicami, agregat prądotwórczy, radiostacja
samochodowa

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednostka OSP Rząśnia włączona jest do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) - jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie,
rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten
skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty,
które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
Na terenie powiatu pajęczańskiego 11 jednostek OSP zostało włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego. Trzon KSRG w powiecie tworzą: Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Pajęcznie oraz te jednostki.
W 2018 roku Gmin Rząśnia przekazała jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni wyposażenie i
sprzęt ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa
do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni” współfinansowanego
ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W ramach zadania Gmina Rząśnia zakupiła dwa komplety toreb medycznych (zestaw PSP R1 z deską
ortopedyczną i szynami Kramera), defibrylator AED Philips FRx w walizce wraz z zestawem
szkoleniowym, kluczem pediatrycznym i baterią zstępczą, detektor wielogazowy oraz trzy latarki
akumulatorowe ADALIT 3000 LED z ładowarkami. Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 22. 043,00
zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99% – 21 822,57 zł, natomiast
wkład własny Gminy Rząśnia wyniósł 1% – 220,43 zł.
IX. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU 2018
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Rząśnia zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki
nauki, wychowania i opieki. Każda placówka oświatowa miała zapewnioną obsługę administracyjnoorganizacyjną i księgowo-finansową przez Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.
Dyrektorzy placówek oświatowych planując budżet każdego roku uwzględniają w swoich planach
finansowych również wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych jak również realizując zadania
wynikające z przepisów prawa oświatowego. W gminie w 2018 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe
oraz 1 gimnazjum.
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Wydatki gminy na oświatę w roku 2018 wyniosły 10 132 289,07 zł, z czego 4 565 422,13 zł (45,06 %)
pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanych z budżetu państwa i dotacji celowych.

Źródła finansowania wydatków poniesionych na oświatę w 2018 roku:

45%
55%

Środki pochodzące z budżetu państwa (subwencja oświatowa, dotacje celowe)

Środki własne gminy

Wyszczególnienie środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu oświaty i wychowania: Tabela nr 15
L.p.

Tytuł/przeznaczenie

1

Subwencja oświatowa

2

3

4

5
6

7

Jednostki
realizujące
Wszystkie
szkoły

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
dofinansowanie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
Dotacja celowa na realizację Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie informacyjno-komunikacyjnym na lata 2017-2019
„Aktywna tablica”
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych do bibliotek szkolnych „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego uczniów do 5 lat w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki
i ćwiczenia

Wszystkie
szkoły

Kwota zł
4.325.218,00

SP Biała

20.799,00

SP Rząśnia

14.000,00

SP Biała

4.000,00

ZSP Rząśnia SP
Biała
SP Zielęcin
Wszystkie
szkoły

148.877,90
(1.370,00x108,67
uczniów)
5.245,00

47.282,23
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Liczba uczniów przyjęta przez MF do naliczenia subwencji oświatowej tj. stan z 30.09.2017 - 496. Z
tego szkoły podstawowe – 351, gimnazjum – 93, sześciolatki w oddziałach przedszkolnych i w
przedszkolu – 52. Subwencja (tzw. finansowy standard A) na 1 ucznia przeliczeniowego wyniosła
5.409,11 zł.
1. Szkoły podstawowe i gimnazjum
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się w sposób
następujący:
w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej 19.378,85 zł
w Szkole Podstawowej w Zielęcinie 24.592,35 zł
w Zespole Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni – 11.052,53 zł
w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni 23.431,82 zł
Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe oraz gimnazjum łącznie – 9.066.695,56 zł
w tym:
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (w zł )– 6.689.455,43 z tego:
nauczyciele – 4.578.743,75
pracownicy obsługi – 2.083.221,52
umowy zlecenie – 27.490,16
Dodatek wiejski nauczycieli – 247.282,90
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 323.250,69
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.180,26
Pozostałe (wydatki rzeczowe, usługi, badania, szkolenia, wyżywienie itp.) – 1.801.526,28
Liczba dzieci (uczniów) w poszczególnych placówkach edukacyjnych kształtowała się następująco:
Szkoła Podstawowa w Białej - 131
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie - 42
Szkoła Podstawowa w Rząśni – 264
Gimnazjum w Rząśni - 38
2. Dowóz uczniów do szkół
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach podstawowych i gimnazjum rozpoczęło 439 uczniów z tego
265 uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu
publicznego co stanowiło 56% wszystkich uczniów. Z kolei 44 % uczniów było dowożonych przez
rodziców lub przybywało do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu lub pieszo z uwagi na
niewielką odległość do szkoły. Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły to około 40 minut.
Ponadto, Gmina Rząśnia zapewniała dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych na
podstawie zawartych umów z rodzicami - środkiem komunikacji stanowiącym własność Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie na podstawie zawartej umowy trójstronnej pomiędzy
gminą Rząśnia, Pajęczno i Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie, liczba dzieci
dowożonych to 11 osób - a koszt dowozu tych dzieci to kwota 57.320,76 zł.
Ogółem koszt dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Rząśnia oraz poza teren gminy to 405.743,84
zł.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 16 osób. Najwięcej w Szkole Podstawowej w
Rząśni - 33 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej w Zielęcinie 6 uczniów w klasie.
W 2018 roku ukończyło gimnazjum 55 uczniów. Z kolei do kolejnej klasy otrzymało 100% promocji
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
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W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego dla 438 uczniów,
- dodatkowego języka obcego (języka niemieckiego) uczyło się 250 uczniów.
3. Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowało 1 samorządowe przedszkole. Do przedszkola w Rząśni uczęszczało 106 dzieci,
w tym 54 dziewcząt i 52 chłopców, były to dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2015 - 11 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 6 chłopców
- rocznik 2014 - 28 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 13 chłopców
- rocznik 2013 - 38 dzieci, w tym 19 dziewcząt i 19 chłopców
- rocznik 2012 - 28 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 13 chłopców
- rocznik 2011 - 1 dziecko, w tym 1 chłopiec
Ponadto na terenie gminy funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej w Białej i
w Szkole Podstawowej w Zielęcinie
do których uczęszczało 36 dzieci, w tym 20 dziewcząt i 16 chłopców.
W gminie nie funkcjonują żłobki ani kluby dziecięce.
W 2018 r. na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmina wydała 1.757.634,39 zł,
z tego na przedszkola 1.157.381,46 zł,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 600.252,93 zł.
Ogólna kwota wydatków zawiera kwotę dotacji celowej na wychowanie przedszkolne oraz subwencji
oświatowej na dzieci 6 letnie w wysokości 467.203,93 zł.
3. Zatrudnienie
W poszczególnych szkołach ogółem zatrudnienie kształtowało się w sposób następujący w przeliczeniu
na pełne etaty:
1,88 nauczycieli stażystów,
7,5 nauczycieli kontraktowych,
15,75 nauczycieli mianowanych,
42,89 nauczycieli dyplomowanych
ogółem stanowiło to 68,02 etaty.
W ciągu 2018 roku zatrudniono w poszczególnych szkołach 2,25 nauczycieli natomiast zwolniono 2,04
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jednego nauczyciela przypada średnio 6,45 uczniów.
4. Stypendia
Wójt Gminy Rząśnia w 2018 r. przyznał stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę
76.950 zł dla 210 osób.
Natomiast stypendium szkolne o charakterze socjalnym otrzymało 81 uczniów, co stanowiło kwotę
71.989,22 zł.
X. DZIAŁANIA KULTURALNE I PROMOCYJNE GMINY RZĄŚNIA - rok 2018
1. Biblioteki
W Gminie Rząśnia swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z
filiami w Białej, Kodraniu i Stróży. Przedmiotem działania placówki jest gromadzenie, opracowywane,
przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z tereny gminy
Rząśnia. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci
bibliotecznej w filiach. Do potrzeb osób z niepełnosprawnością dostosowano 2 budynki : G.B.P. w Rząśni
ul. 1 Maja 16 A i Filia w Kodraniu nr. 30.
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018r. wynosił 43 422 woluminy, zaś na koniec roku – 44 160
woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 8,9 na dzień 1
stycznia 2018r. oraz 9,0 na dzień 31 grudnia 2018r. W 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni i
Filie w Białej, Kodraniu i Stróży zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD. Zbiory
audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 5 pozycji.
W 2018 roku zarejestrowano ogólnie 817 czytelników. W poszczególnych bibliotekach liczba
czytelników kształtowała się następująco:
•
•
•
•

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – 430 czytelników,
G.B.P. w Rząśni Filia w Białej – 162 czytelników,
G.B.P. w Rząśni Filia w Kodraniu – 120 czytelników,
G.B.P. w Rząśni Filia w Stróży – 105 czytelników.

Struktura czytelników według wieku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni wraz z Filiami :
Do 5 lat – 27 czytelników,
6-12 lat – 176 czytelników,
13 -15 lat – 68 czytelników,
16 – 19 lat – 77 czytelników,
20 – 24 lat – 56 czytelników,
25 – 44 lat – 252 czytelników,
45 – 60 lat – 94 czytelników,
Powyżej 60 lat – 67 czytelników.
Struktura czytelników według zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni wraz z Filiami:
Osoby uczące się – 391czytelników,
Osoby pracujące – 267 czytelników,
Pozostali – 159 czytelników.
W 2018roku czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 10 477 woluminów na miejscu udostępniono 7 676
woluminów. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 12 011 osób. W poprzednim
roku wzbogacono zbiory biblioteki o 1690 woluminów:
•
•
•

Zakup z dotacji organizatora – 1235 woluminów,
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 340 woluminów,
Dary czytelników i instytucji i urzędów – 112 woluminów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni w 2018 roku zatrudniała – 6 osób na pełny etat i 1osoba na ¼
etatu,
G.B.P. w Rząśni Filia w Białej – 2 osoby,
G.B.P. w Rząśni Filia w Kodrań – 1 osoba,
G.B.P. w Rząśni Filia w Stróży – 1 osoba.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano
Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – 3 komputery ,
G.B.P. w Rząśni Filia w Białej – 2 komputery,
G.B.P. w Rząśni Filia w Kodrań – 1 komputer,
G.B.P. w Rząśni Filia w Stróży – 3 komputery.
Komputery są z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Gminna Biblioteka Publiczna posiada
program biblioteczny „PROGMAN”.
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W 2018roku Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami w Białej, Kodraniu i Stróży zorganizowały
następujące wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa: Teatrzyk „Grześ Mądrala robi zakupy” ,
„ Grześ Mądrala walczy z smokiem” , „Grześ Mądrala”, Teatrzyk „ Witajcie w naszej bajce” ,spotkanie
autorskie z Wiesławem Drabikiem, warsztaty pisania scenariuszy z Zbigniewem Mas ternak, spotkanie
autorskie z Zuzanną Orlińską, Izabellą Klebańską, Dariuszem Rekoszem, Anną Brzezińską, spotkanie z
Jolanta Szwalbe, Krystyną Mirek, Nataszą Sochą, Karoliną Wilczyńską, Sylwią Winnik. Spotkania
Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy G.B.P. w Rząśni i Filiach w Białej , Kodraniu i Stróży.
Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”. W związku z tymi wydarzeniami
biblioteka poniosła wydatki w kwocie 11 500 zł.
W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni była organizatorem Dni Gminy Rząśnia i Dożynek
Gminnych. Zadania zostały sfinansowane z dotacji celowej.
W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała:
Budżet ogółem - 646 500 zł. (działalność biblioteki – zakup książek, środków czystości, spotkania
autorskie, warsztaty, wynagrodzenia, itp.).
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -7 700zł.
Dotacja celowa – 324 745,76 zł.
W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zdobyła tytuł „Najlepszej biblioteki w
województwie łódzkim” i VII miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek organizowanego przez
Rzeczpospolitą.
Liczba woluminów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2018
roku – 9 043,62
Liczba wypożyczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2018
roku – 2 145,60
Liczba wydarzeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2018 roku
– 156,87
Frekwencja na wydarzeniach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach odsetek 2 459,76.
2. Ośrodki kultury i świetlice
W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące ośrodki kultury, kluby i świetlice wg tabeli podanej
poniżej:
Tabela nr 16
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa gminnej jednostki kultury

Czy obiekt dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
z siedzibą w Stróży
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
z siedzibą w Białej
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
z siedzibą w Kodraniu
Świetlica wiejska w Będkowie
Świetlica wiejska w Kodraniu

TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK

W 2018 roku zorganizowano następujące wydarzenia, których organizatorem były poszczególne gminne
jednostki kultury.
Lp.

Nazwa gminnej
jednostki kultury

Nazwa wydarzenia

Liczba
mieszkańców

Koszt wydarzenia
(w zł)
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organizującej
wydarzenie

biorących udział
w wydarzeniu
45

400,00

400
30
50
35

350,00
30,00
470,00
500,00

18

30,00

7

Teatrzyk ”Witajcie w naszej
bajce”
Ferie 2018
Spotkanie z dietoterpeutką
Dzień Kobiet 2018
Warsztaty- wielkanocne
ozdoby
Spotkanie z dietoterapeutkąpielęgnacja stóp i dłoni
Dzień Dziecka 2018

50

750,00

8

Wakacje

900

1.000,00

9

Warsztaty – wieniec
dożynkowy
Pokaz manicure hybrydowego
Prezentacja produktów
ziołowych
Warsztaty robienia flag i
kotylionów
Warsztaty robienia ozdób
bożonarodzeniowych
Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki- 13 spotkań
Spotkanie autorskie z Anną
Brzezińską
Międzypokoleniowe spotkanie
zorganizowane przez
Samorząd uczniowski Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w
Rząśni
Spotkanie z p. Danutą
Stankiewicz- produkty
ziołowe
Spotkanie z p. Katarzyną
Wojtulewicz- naturalne
metody odporności
Wyjazd na Ogólnopolski
Festiwal Tańca Sulmierzyce
Open
Zajęcia ceramiczne3 spotkania
Wiklina papierowa
Projekcja Bajki Monster Truk
Projekcja Bajki Vaiana
Wystawa Haftów
Krzyżykowych (Czar Nici)
Kurs języka angielskiego dla
mieszkańców obszarów
wiejskich województwa
łódzkiego
Dzień Kobiet
Warsztaty dekoracji
wielkanocnych- Palma
Wielkanocna
Spotkanie – SPA dla dłoni
Wystawa Staroci – Wieś przez
Stulecie
Dzień Mamy- występ zespołu
tanecznego

15

350,00

20
25

30,00
30,00

25

350,00

35

350,00

123

300,00

28

30,00

25

200,00

30

30,00

25

30,00

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13

Świetlica wiejska w
Kodraniu wraz z Filią
Biblioteczną w
Kodraniu

14
15
16

17

18

19

20
21
22
23
24
25

26
27

28
29
30

Świetlica wiejska w
Będkowie

18

20
15
8
10
40
24

50
20

16
60
70
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Warsztaty tkackie połączone z
wystawą
Piknik z okazji Dnia Dziecka
Warsztaty filcowania wełny
na mokro i na sucho

20

34

Warsztaty gipsowe

30

35

Wycieczka do Warszawy

54

36

Warsztaty świec parafinowych

30

37

Wyjazd do pracowni
ceramicznej- ZBYCHEWKAognisko, zabawy

20

38
39
40

Zajęcia taneczne (2 grupy)
Halołinowe wycinanie dyni
Mikołajki- sesja zdjęciowa z
Mikołajem

33
20
60

41

Klub dyskusyjny – spotkania
w każdą ostatnią środę
miesiąca
Organizacja imprezy
popularyzującej kulturę „Dni
Gminy Rząśnia”
Organizacja imprezy
popularyzującej kulturę
„Dożynki Gminne- Rząśnia
2018”
Wydarzenia mające na celu
promocję czytelnictwa:
Teatrzyk „Grześ Mądrala robi
zakupy”, „Grześ Mądrala
walczy ze smokiem”, „Grześ
Mądrala”
Teatrzyk „Witajcie w naszej
bajce”
Spotkanie autorskie z
Wiesławem Drabikiem,
Warsztaty pisania scenariuszy
ze Zbigniewem Masternak
Spotkanie autorskie z Zuzanną
Orlińską, Izabellą Klebańską,
Dariuszem Rekoszem, Anną
Brzezińską, spotkanie z
Jolantą Szwalbe, Krystyną
Mirek, Nataszą Sochą,
Karoliną Wilczyńską, Sylwią
Winnik

20

31
32
33

42

43

44

45
46
47
48

Gminna Biblioteka
Publiczna w Rząśni
wraz z Filiami w Białej,
Kodraniu i Stróży

45
30

600,00

1.600,00 (w tym
dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego
800,00 zł)
800,00 (w tym
dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego
400,00 zł)
5.400,00 (w tym
dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego
2700,00 zł)
800,00 (w tym
dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego
400,00 zł)
1.200,00 (w tym
dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego
600,00 zł)

520,00
(współpraca
z
Gminną Komisją
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych)

ok. 2500

257.466,39

ok. 1600

67.279,37

11.500,00
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49

50

Spotkania Dyskusyjnych
Klubów Książki działających
przy G.B.P. w Rząśni i Filiach
w Białej, Kodraniu i Stróży
Udział w ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia”

Przy gminnej jednostce kultury - świetlicy wiejskiej w Będkowie od 2015 roku funkcjonuje grupa
taneczna pn. „Tęcza”. W 2018 roku zespół artystyczny zrzeszał 33 osoby, podzielone na dwie grupy
wiekowe - młodszą i starszą. Grupa starsza w 2018 roku zajęła III miejsce w ogólnopolskim festiwalu
„Open Sulmierzyce”.
Od 2013 roku funkcjonuje Gminne Ognisko Muzyczne, które zrzeszało 17 członków, z czego 16 osób
stanowili mieszkańcy gminy Rząśnia (dane za 2018 rok). W ramach organizowanych warsztatów odbyły
się zajęcia nauki śpiewu oraz gry na gitarze.
Od 2004 roku funkcjonuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia, skład orkiestry w
poszczególnych latach ulegał zmianie, na koniec 2018 roku grupa stanowiła 34 osoby, z czego 23 osoby
liczyli mieszkańcy gminy.
Na koniec 2018 roku zostało założone koło gospodyń wiejskich w miejscowości Biała, które zrzeszało
34 osoby, będącymi mieszkańcami wsi Biała.
XI. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW
GMINY W ROKU 2018
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Na terenie gminy Rząśnia jest 20 podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (stan na
dzień 31.12.2018r.).
Tabela nr 17
Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych :
(stan na dzień 31.12.2018r.)
poza miejscem sprzedaży
w miejscu sprzedaży
48
3
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 roku :
poza miejscem sprzedaży
w miejscu sprzedaży
według zawartości alkoholu
według zawartości alkoholu
do 4,5 %
do 4,5 %
od 4,5% do 18 powyżej razem
od 4,5% do 18 % powyżej razem
(oraz
(oraz
piwa)
%
( z wyjątkiem
18%
( z wyjątkiem
18%
piwa)
piwa)
piwa)
6
6
3
15
0
0
0
0
2. Działania z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Rząśnia.
W 2018 roku Gmina Rząśnia uzyskała z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 74.614,01 zł tzw. „wpływy z tzw. korkowego.
Środki te zostały wydatkowane na działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży z
terenu gminy, szkolenia oraz wynagrodzenie dla członków komisji min.: na szkolenia dla członków
komisji, sprzedawców oraz pedagogów szkolnych przeznaczono 2.899 zł, przeprowadzenie warsztatów
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szkolnych z zakresu profilaktyki dla uczniów „Bezpieczne wakacje” przeznaczono 900 zł, organizację
„Dnia rodziny” przeznaczono 3.240 zł, dofinansowanie do wypoczynku uczniom z drużyny harcerskiej
przeznaczono 3.360 zł, koncert o charakterze profilaktycznym dla uczniów szkoły podstawowej
przekazano 1.300 zł, dofinansowanie do wypoczynku uczestnikom zajęć sportowych pozalekcyjnych
przekazano 1.549,99 zł, zatrudnienie konsultanta ds. uzależnień przeznaczono 12.840 zł, wynagrodzenia
dla członków komisji przeznaczono 31.003 zł, zakup materiałów edukacyjnych i biurowych przeznaczono
1.876,74 zł, pozostałe opłaty w tym sądowe przekazano 120 zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku wpłynęły 4 oficjalne
zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu z tego jeden przypadek został przekazany do sądu celem
wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
odwykowym w pozostałych przypadkach osoby zgłoszone dobrowolnie poddały się procedurze terapii
odwykowej lub udziału w grupach wsparcia. Ponadto w kilkunastu przypadkach zostały wszczęte
procedury rozmów motywacyjnych w warunkach stacjonarnych przez specjalistę ds. uzależnień z
rodzinami współuzależnionymi osób nadużywających alkohol.
W Strategii rozwiązywania problemów alkoholowych przewidziano, że podstawowym celem programu
było zapobieganie powstawaniu nowym zagrożeniom oraz zmniejszanie rozmiarów już istniejących
negatywnych zjawisk związanych z uzależnieniem. Podejmowanie działań polegających w stosunku do
rodzin z uzależnieniami i organizowaniu pomocy dla wszystkich jej członków. Wskaźniki wykonania
celu zostały osiągnięte w zadowalającym stopniu.

3. Ewidencja ludności i zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obsługa Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Rząśnia w 2018 roku.

1) Mieszkańcy Gminy Rząśnia
Liczba mieszkańców gminy Rząśnia wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (na podstawie danych z
prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców) wyniosła 4.975 osób, w tym stałych mieszkańców
4.887 osób, a zameldowanych na pobyt czasowy 88 osób.
Na terenie miejscowości Rząśnia zamieszkuje 1085 osób (w tym 14 osób zameldowanych czasowo), a w
pozostałych miejscowościach łącznie 3878 osób (w tym 74 osoby na pobyt czasowy).

str. 59
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018

Liczba mieszkańców Gminy Rząśnia z podziałem na poszczególne
miejscowości - stan na dzień 31.12.2018 r. (pobyt stały i czasowy)
Zielęcin - 485
Ścięgna - 3
Stróża -444

Augustów - 47
Będków - 258
Żary - 132
Biała - 997

Suchowola -408

Broszęcin - 171
Kolonia Broszęcin -46

Rząśnia -1085

Augustów - 47
Kolonia Broszęcin -46
Marcelin - 45
Suchowola -408
Żary - 132

Będków - 258
Gawłów - 386
Rekle - 288
Stróża -444

Gawłów - 386
Kodrań -98
Kopy - 45
Rekle - 288
Marcelin - 45
Rychłowiec - 37
Biała - 997
Kodrań -98
Rychłowiec - 37
Ścięgna - 3

Broszęcin - 171
Kopy - 45
Rząśnia -1085
Zielęcin - 485

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców /stałych/
kształtowała się następująco:
Tabela nr 18
Wiek
0-14 lat
15-59 lat
15-64 lat
> 60 lat
> 65 lat

Mężczyźni
397
1665
334
2396

Kobiety
399
1458
634
2491

Ogółem
796
1458
1665
634
334
4887

Kobiety stanowiły – 51% populacji
Mężczyźni stanowili – 49 % populacji
Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa
łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.
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W stosunku do roku 2017 liczba osób zwiększyła się o 12 osób (w roku 2017 zameldowanych na pobyt
stały i czasowy było 4.963 osoby).

Liczba ludności w latach 2015-2018 (pobyt stały i czasowy)

4980
4960
4940
4920
4900
4880
4860
4840
4820
2015 - 4879

2016 - 4921

2017 - 4963

2018 - 4975

W 2018 roku na pobyt stały zameldowało się w Gminie Rząśnia łącznie 160 osób (w tym zakresie
mieszczą się osoby meldujące się i urodzone),a na pobyt czasowy – 30 osób. Z terenu Gminy Rząśnia z
pobytu stałego do innych gmin w 2018 roku wymeldowały się 153 osoby (w tym zakresie mieszczą się
osoby wymeldowujące się, wymeldowane decyzją administracyjną i zmarłe), a z pobytu czasowego - 10
osób.

Statystyka migracji ludności na terenie Gminy
Rząśnia w latach 2016-2018
200
150
100
50
0
2016

2017
Zameldowania

2018
Wymeldowania
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2) Rejestracja aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rząśni
W 2018 roku odnotowano 54 zgony mieszkańców Gminy Rząśnia.
W 2018 roku odnotowano 51 urodzeń mieszkańców Gminy Rząśnia.
W porównaniu do roku 2018 liczba urodzeń zmniejszyła się, gdyż w 2017 wynosiła – 66.

Liczba urodzeń i zgonów w latach 2016-2018
70
60
50
40
30
20
10
0
2016

2017
Urodzenia

2018
Zgony

Liczba małżeństw zawartych w Gminie Rząśnia od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2018
roku w rozbiciu na: małżeństwa zawarte w obecności duchownego liczba ta wynosiła - 22 oraz
małżeństwa zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – 9, łącznie w 2018 roku
zarejestrowano 31 zawartych małżeństw.
3) Dowody osobiste - W 2018 roku w Urzędzie Gminy w Rząśni 563 osoby złożyły wniosek o wydanie
dowodu osobistego, główną przyczyną wydania dokumentu tożsamości był upływ terminu ważności
dowodu osobistego.

4) Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) - 2012 roku w całym
kraju wprowadzono zmiany w rejestracji przedsiębiorców. Dane o bazie przedsiębiorców znajdują się w
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra
Gospodarki. Liczba zarejestrowanych działalności w Gminy Rząśnia po przeważającym kodzie PKD wg
rodzaju oraz sekcji, wg danych CEIDG jest 212 pozycji.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady
rodzinne. Branżowość przedsiębiorstw z obszaru gminy Rząśnia jest zróżnicowana. Wiodącymi
gałęziami gospodarki w gminie jest handel, usługi budowlane, przetwórstwo przemysłowe oraz transport.
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W formie graficznej struktura podmiotów gospodarczych przedstawia się następująco:

Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej
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Tabela nr 19
Sekcje PKD 2007 :
Ilość dzielności

Sekcja
ACFGHIJKMNPQRSSuma:

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
BUDOWNICTWO
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI
GASTRONOMICZNYMI
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA
I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
EDUKACJA
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1
39
43
72
22
4
1
2
7
4
3
4
1
9
212

W roku 2018 wprowadzono do CEIDG niżej wymienione rodzaje oraz ilość wniosków:
Tabela nr 20
Status Wpisu
Wniosek o wpis do CEIDG
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
Suma:

Ilość wpisów
15
41
12
19
6
93
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Wnioski wprowadzone do CEIDG 2018 roku
6

0

19

15

12
41
Status Wpisu
Wniosek o wpis do CEIDG
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOOSPODARKA ODPADAMI, ZBIOROWE

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW, OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI,
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE RZĄŚNIA.
1. Ochrona środowiska.
Gmina Rząśnia kładzie duży nacisk na działania mające na celu ochronę środowiska. Zasadą nadrzędną
w działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego
w Gminie Rząśnia jest zasadna zrównoważonego rozwoju, która jest realizowana poprzez politykę
ochrony środowiska. Najważniejsze wyzwania, które stoją przed Gminą Rząśnia w zakresie ochrony
środowiska, to poprawa jakości środowiska oraz powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu. Aby im
sprostać gmina realizuje działania z obszaru gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki ściekowej,
dąży do minimalizacji uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń i zapewnia utrzymanie terenów
zielonych gminy. Poważne wyzwania dla Gminy Rząśnia stanowi wykorzystywanie źródeł energii, co
przyczynia się do znacznej poprawy stanu środowiska. W 2016 roku podjęta została Uchwała Nr
XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z
montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.
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W roku 2018 Gmina realizowała kolejny już etap przeobrażania na Gminę Ekologiczną poprzez:
Tabela nr 21
Rodzaj dotowanego zadania

Ilość

Kwota

montaż kotłów:

121 szt. w tym:

1 893 721,60 w tym:

- gazowych,
- kotłów na biomasę (Pellet
i inne) 5- klasy ekoprojekt,
- kotłów węglowych 5 – klasy
ekoprojekt
- kotłów olejowych,
montaż paneli fotowoltaicznych o
maksymalnej mocy do 4 kW.
budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Rząśnia.

35 - kotły gazowe,
55 - kotły na biomasę (pellet i
inne),
30 – kotły węglowe,
1 – kocioł olejowy

629 600,00 – kotły gazowe,
981 161,60 – kotły na biomasę
(pellet i inne),
269 960,00 - kotły węglowe,
13 000,00 - kocioł olejowy

268

5 178 480,00

92

1 280 860,00

RAZEM

481

8 353 061,60

Łącznie od 2016 roku do końca 2018 roku rozliczono 1 338 wniosków, na kwotę 22.613.086,51 zł.
Na terenie Gminy Rząśnia istnieją dobre warunki do wykorzystywania energii promieniowania
słonecznego. Nasłonecznienie względnie w ciągu roku tj. Liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą
słoneczną wynosi 32-34%. W 2018 roku zamontowano 253 instalacje solarne finansowane z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W 2018 roku zlecono opracowanie “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnia na
lata 2019-2022 wraz z perspektywą do 2026r.” Program ochrony środowiska stanowi narzędzie polityki
ochrony środowiska prowadzonej przez organ wykonawczy gminy. Założenia jakie zostały zawarte w
tym dokumencie maja na celu przede wszystkim zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska
naturalnego oraz racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. Program Ochrony Środowiska określa
cele ekologiczne jak również mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.
Uchwałą Nr XL/252/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018r. Przyjęto do realizacji aktualizację
“Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia na lata 2016-2020".
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który ma na celu wskazanie kierunków działania
zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej
i poprawę jakości powietrza. Należy zaznaczyć, iż głównym źródłem zanieczyszczenia klimatu w Gminie
Rząśnia jest działalność człowieka, a przede wszystkim kotły, którymi ogrzewane są gospodarstwa.
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia umożliwia zdefiniowanie obszarów
wymagających naprawy w zakresie ochrony klimaty i opracowanie rozwiązań umożliwiających poprawę
jakości powietrza i poprawę jakości życia mieszkańców.
Głównym celem opracowania dokumentu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy
Rząśnia. Do najważniejszych działań, które prowadzić będą do poprawy jakości powietrza na terenie
Gminy należą;
− Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców Gminy Rząśnia,
− Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej,
− Modernizacja systemów grzewczych wśród mieszkańców Gminy Rząśnia,
− Rozwój budownictwa energooszczędnego ,
− Działania edukacyjne oraz akcje społeczne.
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Realizacja działań ujętych w PGN w 2018 roku
Poniżej przedstawiano proponowane ramy czasowe realizacji działań przewidzianych na lata 2016-2020
oraz analizę stanu zaplanowanych przedsięwzięć i zadań w 2018 roku, ujętych w obowiązującym Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia.
Tabela nr 22
Nr
dzia
ła
nia

Działanie

1

Działania
edukacyjne, w tym
organizacja
akcji
społecznych
związanych
z
ograniczeniem
emisji, efektywnością
energetyczną
oraz
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii

2

Promocja
komunikacji
ekologicznej
Promocja
i
wdrażanie
idei
budownictwa
energooszczędnego
Zapisy
w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego dla
Gminy Rząśnia

3

4

5

Zakup i montaż
kotłów c.o. (biomasa
np. pellet, gaz, olej)
– realizacja 200
wniosków

Adresat
działania

Okres
Szacowany
Poniesiony
realizacji
koszt [zł]
koszt [zł]
rozpo zakoń
częcie czeni
e
DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE
Gmina
2016
2020
60 000,00
0
Rząśnia

Gmina
Rząśnia
Mieszka
ńcy
Gminy
Rząśnia
Gmina
Rząśnia

2016

2020

5 000,00

0

2016

2020

35 000,00

0

2016

2020

-

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE
Mieszka
2016
2020
3 600 000
ńcy
Gminy
Rząśnia
500 000

6

Zakup i montaż
kotłów c.o
(biomasa np. pellet,
gaz, olej, ekogroszek)
–
realizacja 500
wniosków

Mieszka
ńcy
Gminy
Rząśnia

2016

2020

7 500 000

Zrealizowane
działania

Informowanie
społeczności Gminy
o niskiej emisji i
OZE na zebraniach
wiejskich

Brak
w 2018 r.

działań

Brak
w 2018 r.

działań

-

-

0

Zadanie
nie
zrealizowane
–
złożono wniosek o
dofinasowanie do
RPO
WŁ
nie
uzyskano dotacji
Zmodernizowano
kotłownie węglową
na
biomasę
w
Szkole
Podstawowej
w
Białej

w 2018 r.
538 794,16

w latach 20162018 –
5.323.804,91
zł
w 2018r.1.893.721,60
zł

Liczba
wymienionych
kotłów:
w latach 2016-2018
– 435 szt.
w 2018 r. – 121 szt.
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Zakup i montaż
ogniw
fotowoltaicznych o
mocy do 3-4 kWp –
realizacja 800
wniosków

Mieszka
ńcy
Gminy
Rząśnia

8

Wykonanie
instalacji kolektorów
słonecznych –
realizacja 350
wniosków

Mieszka
ńcy
Gminy
Rząśnia

2016

2020

5 250 000

9

Budowa farmy
fotowoltaicznej do
zasilania Hydroforni
w Rząśni
Budowa farmy
fotowoltaicznej do
zasilania
Oczyszczalni
ścieków w Rząśni
Modernizacja
ścieżek
rowerowych
Budowa pasywnego
budynku
użyteczności
publicznej w Rząśni

Gmina
Rząśnia

2016

2017

760 000

720.286,08

Gmina
Rząśnia

2016

2017

430 000

330.478,80

Gmina
Rząśnia

2016

2020

10 300 000

10.753.402,54

Gmina
Rząśnia

2019

2021

12 940 000

do 2018 roku
25.584,00

13

Termomodernizacja
hali sportowej i
części
budynku
gimnazjum w
Rząśni

Gmina
Rząśnia

2018

2020

1 538 600

do 2018 roku
22.509,00

14

Termomodernizacja,
przebudowa i
nadbudowa budynku
urzędu gminy

Gmina
Rząśnia

2018

2020

3 506 200

do 2018 roku
76.859,70

7

10

11

12

2016

2020

20 000 000

w latach 20162018 –
16.008.421,60
w 2018 r.5.178.480,00

w latach 2018
r.
3.365.012,17

Moc
zamontowanych
instalacji w latach
2016-2017:
537 instalacji o
mocy 4,0 kW,
6 instalacji o mocy
3,0 kW,
w 2018 roku- 268
instalacji o mocy
3,975 kW
Zamontowano
kolektory słoneczne
w 253 z czego
instalacje dwu
panelowe 185 szt.
Instalacje trzy
panelowe 68 szt.
Wyprodukowana
energia z OZE, moc
zamontowanych
instalacji 100kw
Wyprodukowana
energia z OZE, moc
zamontowanych
instalacji 50 kw.
Ilość km nowych
ścieżek to ok.. 11,6
km,
Złożono wniosek o
dofinansowanie do
RPO WŁ, który
został pozytywnie
rozpatrzony.
Zadanie
nie
zrealizowane
–
złożono wniosek o
dofinasowanie do
RPO
WŁ
nie
uzyskano dotacji.
odstąpiono od
realizacji z uwagi
na niewspółmierne
koszty do
uzyskanego celu.

RAZEM

2. Gospodarka odpadami
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rząśnia zostały objęte
nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej, obiekty handlowe i usługowe są zobowiązane do zawarcia umowy na odbiór odpadów
z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzi Wójt Gminy Rząśnia. Podmiotem
odbierającym odpady komunale od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest firma ,,EKO-REGION’’
str. 67
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018

sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów - wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na
okres 2 lat tj. od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. na kwotę 739.881,60 zł.
W 2018 roku obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zgodnie
z uchwałą Nr XX/114/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Stawki
opłaty na nieruchomości zamieszkałych ustalone zostały według metody - liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość :
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierane selektywnie (segregacja) ponoszone
przez mieszkańca Gminy w roku 2018 i obecnie wynoszą:
• od 1 do 4 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00 zł za każdą osobę,
• 5 osoba – zamieszkująca daną nieruchomość - 4,00 zł,
• 6 osoba – zamieszkująca dana nieruchomość - 3,00 zł,
• 7 osoba – zamieszkująca dana nieruchomość - 2,00 zł,
• 8 osoba i kolejne – zamieszkująca/e daną nieruchomość - 1,00 zł /osoba.
Stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywnie (bez segregacji) wynosi:
• 14,00 zł od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość.
Jak wynika z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi , które obejmują koszty:
•
odbierania, transportu, zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ,
•
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
•
obsługi administracyjnej tego systemu
•
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
W ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy gminy Rząśnia mogą oddać nadwyżkę odpadów
komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) . Na terenie gminy prowadzona, jest w wyznaczonych punktach, zbiórka baterii,
oraz przeterminowanych leków. Celem nadrzędnym nowelizacji przepisów jest zmniejszenie ilości
odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. W tym celu gminy zostały zobowiązane
do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminom, które nie
wywiążą się z nałożonego obowiązku będą naliczane kary pieniężne. Wójt corocznie sporządza
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przekłada
Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Osiągnięte poziomy
przez gminę Rząśnia w 2018 r wynosiły:
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 31,39 % (wymagany > 30,00 %).
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (wymagany > 50,00 %).
- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania 25,56 % (wymagany =< 40 %).
Gmina Rząśnia wywiązała się w 2018 r. z określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 14 grudnia 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.
Wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku , na podstawie złożonych do Wójta Gminy deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami wynika, że 4.319 osoby zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów.
Na podstawie tych informacji przy uwzględnieniu systemu trójfrakcyjnego (pojemnik zielony- odpady
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zmieszane, pojemnik żółty – odpady suche, pojemnik pomarańczowy- odpady szklane) na 1
mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 109,37 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz
54,14 kg zmieszanych odpadów komunalnych.
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała Nr XXII/143/2016 r Rady Gminy
Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r.
Obecnie tj. od dnia 01.01.2019 roku na terenie gminy Rząśnia obowiązuje nowy system selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych pięciofrakcyjny. Spowodowane jest to wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra Środowiska dnia 29 grudnia 2016 r. sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych jest nadal ta sama firma ,, EKO-REGION’’ sp. z o. o. wyłoniona w drodze przetargu, z
którą zawarta została umowa na okres 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. tj. 1 roku na kwotę 675.012,00
zł.
Hałas drogowy: (komunikacyjny) na terenie Gminy Rząśnia jest emitowany głównie przez środki
transportu drogowego. Emisja hałasu jest uzależniona od natężenia ruchu, a głównym elementem
hałasotwórczym jest droga wojewódzka z uwagi na znaczne nasilenie ruchu.
3. Gospodarka wodno-ściekowa
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rząśni, który jest administratorem sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz ujęcia wody
i oczyszczalni ścieków.
Na terenie Gminy Rząśnia eksploatowane jest jedno ujęcie wody w Rząśni w obrębie którego
znajdują się cztery studnie głębinowe ujmujące wodę z utworów czwartorzędowych
i jurajskich.
Poza ujęciem własnym Gminy woda do celów zaopatrzenia ludności dostarczana jest z ujęcia
Chabielice należącego do Gminy Szczerców.
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 121,63 km. W 2018 roku dobudowano 4 odcinki
sieci: w miejscowości Biała 113,5 metrów, w miejscowości Rząśnia dwa odcinki o długości: 297 metrów
oraz 574 metry, w miejscowości Rekle 310 metrów. Z usług wodociągowych korzysta 100 %
mieszkańców. W 2018 roku do sieci wodociągowej zostało podłączonych 13 gospodarstw domowych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej
eksploatuje oczyszczalnie ścieków w miejscowości Rząśnia. Jest to oczyszczalnia mechanicznobiologiczna.
W
oczyszczalni
prowadzona
jest
przeróbka
osadów
ściekowych
w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwodnienie osadów na prasie taśmowej. Oczyszczalnia
przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych Gminy Rząśnia tj. Rząśnia, Stróża, Zielęcin, Suchowola,
Żary, Będków oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 49,34 km. W 2018 roku wybudowano 9,9
km sieci w miejscowościach Rząśnia, Żary, Będków. Na sieci znajduje się 18 tłoczni oraz 2
przepompownie ścieków. Gmina Rząśnia jest skanalizowana w około
56%. .
W 2018 r. do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych było 98 gospodarstw domowych. Według stanu
na dzień 31.12.2018 roku łączna ilość czynnych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 898.
Dostawa wody i odbiór ścieków odbywa się w sposób ciągły. Zgłaszane awarie usuwane były natychmiast
- w ramach własnych zasobów nie powodując dłuższych i uciążliwych dla odbiorców przerw w dostawie
wody i odbiorze ścieków.
W 2018 roku doszło do 6 awarii na sieci wodociągowej, w tym 4 awarie w miejscowości Broszęcin na
sieci przesyłowej fi 400 stalowej.
W ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ZGK w Rząśni na bieżąco
podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu wodociągowokanalizacyjnego i podniesienia poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu klientów.
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4. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
Gmina Rząśnia sukcesywnie dokonuje likwidacji wyrobów zawierających azbest z posesji
mieszkańców. Środki na ten cel pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Tabela nr 23
Rok
Ilość zebranych i
Całkowity koszt
Kwota dotacji z
unieszkodliwionych odpadów
zadania
WFOŚiGW w Łodzi
zawierających azbest w Mg
2015
2016
2017
2018

77.193 Mg
z 32 posesji
_

22.849,13

22.620,00

_

_

226.334 Mg
z 98 posesji
_

67.135,12

52,048,00

_

_

Jak wynika z tabeli wzrost ilości zebranych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest
niewątpliwie jest wynikiem uruchomienia przez Gminę Rząśnia w roku 2016 programu dotacyjnego dla
mieszkańca gminy na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii, który w naszym przypadku
wzmacnia i zwielokrotnia efekt ekologiczny - zatem w aspekcie efektu ekologicznego, te dwa zadania
wspólnie się uzupełniają.
Efektem ekologicznym omawianego zadania jest znaczne ograniczenie wyrobów zawierających azbest
oraz poprawa stanu środowiska poprzez unieszkodliwienie odpadów azbestowych, tj. płyt azbestowo –
cementowych. Realizacja zadania wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego i poprawę jakości
życia mieszkańców. Zadanie umożliwiło również realizację „Programu Usuwania i Unieszkodliwiania
Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Rząśnia na lata 2016 – 2032” a także realizację
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.
5. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
W budżecie Gminy Rząśnia corocznie zabezpieczane są środki finansowe na realizację zadań z zakresu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia oraz opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach drogowych. Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków
związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rząśnia w latach 2015 – 2018.

Tabela nr 24
Rok

Liczba
bezdomnych Koszt
zwierząt umieszczonych w zadania
schronisku w danym roku

2015
2016
2017
2018

9
11
12
20

23.381,07
33.489,28
40.897,50
57.274,24

realizacji

Liczba
zwierząt
adoptowanych

2
1
5
7
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W 2018r. dzienny koszt utrzymania 1 psa wynosi 9,84 zł. brutto, dzienny koszt utrzymania kota to kwota
6,15 zł. brutto.
Z przedstawionych w tabeli danych jednoznacznie wynika, że corocznie wzrasta liczba bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Rząśnia umieszczanych w schronisku. W związku z powyższym wzrasta kwota
środków finansowych w budżecie Gminy Rząśnia przeznaczonych na ten cel.
Zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Rząśnia realizowane są również
poprzez poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, informowaniu o możliwości adopcji jak
również poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt przy współpracy z mediami.
Gmina Rząśnia w celu zapobiegania bezdomności zwierząt planuje uruchomić program dobrowolnej
sterylizacji i kastracji psów i kotów stanowiących własność mieszkańców, co w znacznym stopniu
ograniczy rosnące zjawisko bezdomności zwierząt.

XIII. PODSUMOWANIE
W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie
realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób przemyślany, strategiczny,
skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem
kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań
oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak
również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do
edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów,
warunkujących harmonijny rozwój gminy - Gminy przyjaznej mieszkańcom, docenianej na zewnątrz,
stawianej za wzór np. w działaniach proekologicznych. Wybrany przez Gminę Rząśnia kierunek
rozwoju dość wyraźnie odzwierciedla ten Raport – będziemy go konsekwentnie kontynuować.
Dodatkowe informacje na temat działalności prowadzonej przez Gminę Rząśnia, jej
organów i jednostek znajdują się na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy http://www.rzasnia.eobip.pl oraz www.rzasnia.pl .

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018 powstał na podstawie informacji przygotowanych przez pracowników
poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Rząśni i jednostek organizacyjnych a także materiałów będących w posiadaniu
Urzędu.
Dokument sporządziła: Aldona Nagodzińska-Sadek.
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