Protokół Nr IX
z sesji Rady Gminy Rząśnia
odbytej w dniu 19 sierpnia 2019 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.

Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski otworzył sesję witając Panie i Panów Radnych,
Panią Mecenas i Panią Skarbnik, Gości oraz wszystkich oglądających transmisję na żywo. Pan
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 20
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz odczytał wniosek Wójta Gminy
Rząśnia z dnia 14 sierpnia 2019 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej skierowany do Przewodniczącego
Rady. Na podstawie listy obecności stwierdził również, że w posiedzeniu Rady Gminy uczestniczy 12
Radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Punkt 2. Odczytanie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad bieżącej sesji informując jednocześnie Radnych,
iż tryb jej zwołania umożliwia zmiany jej porządku tylko na wniosek i za zgodą wnioskującego o jej
zwołanie.
Punkt 3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady przypomniał Radnym, że otrzymali protokół z ostatniej sesji drogę elektroniczną,
pytając jednocześnie czy są jakieś uwagi do jego treści. Jako, że uwag nie zgłaszano, Przewodniczący
zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przy 12 głosach
„za”.
Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rząśnia na lata 2019-2026.
Przewodniczący zaproponował aby przy rozpatrywaniu tej kwestii procedować jednocześnie nad
punktem kolejnym tj. rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na
rok 2019 z uwagi na fakt ścisłego powiązania tych punktów i konieczności ich podjęcia w związku z
faktycznym powodem zwołania sesji. Żaden z Radnych nie zgłosił sprzeciwu, więc procedowano
zgodnie z tą propozycją.
Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia odczytał pismo skierowane do Wójta Gminy Rząśnia przez
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie z prośbą o podjęcie w trybie pilnym działań w celu zabezpieczenia w
formie dotacji, przez Gminę Rząśnia środków na wkład własny powiatu pajęczańskiego na realizację
zadania finansowanego z Funduszu Dróg Lokalnych pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków w miejscowości Pajęczno wraz z
niezbędną infrastrukturą”.
W dyskusji głos zabrał Radny Mariusz Bożek przedstawiając opinię na temat tego zadania oraz krótki
harmonogram działań podjętych w celu jego realizacji. W dyskusji w tym zakresie, wzięli również
udział Przewodniczący Rady Jarosław Popławski, Radna Bożena Mikłaszewska oraz Radny Sławomir
Juszczyk.
W następnej kolejności głos zabrał Wicestarosta Powiatu Pajęczańskiego Paweł Sikora, omawiając
pokrótce między innymi cały projekt, jego etapy i zakres oraz losy dalszych odcinków omawianej drogi.
W dalszej części dyskusji nad tym punktem zabrał głos Pan Radny Robert Telenga prezentując
dotychczasowe inwestycje Gminy Rząśnia – wraz z podaniem kwot, na drogach wojewódzkich i
powiatowych. Do powyższej wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Rady Jarosław Popławski.
Z kolei Radny Sylwester Sobczak zwrócił uwagę na konieczność podjęcia przez powiat działań na
kolejnych odcinkach tej drogi, ze szczególnym uwzględnieniem Broszęcina.
Na koniec dyskusji głos zabrali: Radna Bożena Mikłaszewska oraz Radny Tomasz Pełka prezentując
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swoje zdanie w tej kwestii oraz wyrażając raz jeszcze nadzieję na kontynuację remontu drogi na innych
odcinkach.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2026 i poddał go pod
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach „za”.
Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019.
Dyskusję dotycząca tego punktu prowadzono, zgodnie z ustaleniami, podczas rozpatrywania projektu
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2026.
Przewodniczący Rady odczytał więc projekt uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok
2019 poddając go pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach „za”.
Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Samorządu Powiatu Pajęczańskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w jego opinii dyskusja w tym punkcie nie jest konieczna ze
względu na jej wyczerpanie podczas poprzednich wypowiedzi Radnych, pytając jednocześnie o wolę
zabrania dodatkowo głosu innych chętnych. Głos zabrał Radny Tomasz Pełka, który – poza porządkiem
obrad – zadał obecnemu Wicestaroście pytanie związane z remontem przejazdu kolejowego na drodze
powiatowej w miejscowości Biała. Pan Wicestarosta udzielił odpowiedzi zgodnie ze swoja obecną
wiedzą.
Wobec braku innych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Powiatu Pajęczańskiego poddając go pod
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach „za”.
Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na
działanie Wójta Gminy Rząśnia.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejny punkt omawiając jego istotę, sposób procedowania
oraz odczytując pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej przekazania skargi na
działalność Wójta Gminy Rząśnia według właściwości. Poinformował również, że w przedmiotowej
sprawie odbyło się posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków, która podjęła decyzje o pozostawieniu
skargi bez rozpoznania. Głos zabrała Radna Bożena Mikłaszewska, która przybliżyła wszystkim Radnym
kwestie które procedowała Komisja podczas swojego posiedzenia.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na
działanie Wójta Gminy Rząśnia poddając go pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie
przy 12 głosach „za”.
Punkt 8. Zakończenie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął IX sesję Rady Gminy Rząśnia, dziękując
zebranym za uczestnictwo.

Arkusze głosowań imiennych z systemu informatycznego obsługi sesji Rady Gminy stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołował: Artur Ruka.
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