Protokół Nr XII
Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.

Pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski o godzinie 1010 otworzył sesję, powitał
Panie i Panów radnych, Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka, Panie i Panów sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych. Przewodniczący oddał głos Wójtowi, który również powitał zebranych.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 15
radnych co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Pkt. 2 Odczytanie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował o porządku obrad który został przesłany do radnych. Następnie
zapytał o uwagi w sprawie porządku. Wójt Gminy wniósł o dodanie do porządku obrad punktów
dotyczących:
• rozpatrzenia projektu uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr IX/71/2019 z dnia
19.08.2019 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Powiatu
Pajęczańskiego,
• rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Gminy Rząśnia
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
• rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Rząśni z
dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Przewodniczący o godz. 1015 ogłosił przerwę w celu przygotowania systemu głosowania nad
wprowadzeniem do porządku obrad nowych punktów.
Przewodniczący wznowił obrady o godzinie 1032 następnie poddał pod głosowanie dodanie do
porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr
IX/71/2019 z dnia 19.08/2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu
Powiatu Pajęczańskiego. Rada Gminy Rząśnia jednogłośnie przyjęła wprowadzenie powyższego
punktu do porządku obrad – 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
W dalszej części Przewodniczący poddał pod głosowanie dodanie do porządku obrad punktu
dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Rada Gminy Rząśnia jednogłośnie przyjęła wprowadzenie
powyższego punktu do porządku obrad – 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących”.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Rząśni z dnia 17
października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi - Rada Gminy Rząśnia jednogłośnie przyjęła wprowadzenie powyższego
punktu do porządku obrad – 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy
Rząśnia jednogłośnie przyjęła porządek obrad – 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”.
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Pkt. 3 Informacja na temat protokołu ostatniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący przedstawił punkt. Poinformował o uwadze zgłoszonej przez Radnego
Roberta Telengę przed sesją, która zostanie poprawiona. Radny Robert Telenga wniósł kolejną uwagę,
która również wniosła poprawkę do protokołu z ostatniej sesji. Protokół został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.

Pkt. 4 Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji Rady Gminy Rząśnia.
Przewodniczący przedstawił punkt i oddał głos Wójtowi Gminy Tomaszowi Stolarczykowi, który
przedstawił radnym oraz osobom zebranym działania od ostatniej sesji Rady Gminy Rząśnia.

Pkt. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Rząśnia na rok szkolny 2019/2020 r.
Przewodniczący przedstawił punkt i oddał głos Wójtowi Gminy Tomaszowi Stolarczykowi, który
przedstawił radnym założenia powyższej uchwały. Wobec braku pytań i uwag przewodniczący odczytał
projekt
uchwały
i
poddał
go
pod
głosowanie.
Uchwała
została
podjęta
jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
Pkt. 6 Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2020 rok
Przewodniczący przedstawił punkt i oddał głos Wójtowi Gminy Tomaszowi Stolarczykowi, który
poinformował, że projekt był omawianych w ramach prac komisji Rady Gminy oraz wyjaśnił założenia
projektu. Głos zabrał Radny Mariusz Bożek proponując by szukać źródeł oszczędności w innych
dziedzinach. Do sprawy odniósł się Wójt Gminy. Radny Mirosław Olczak poprosił o przedstawienie
wysokości dofinansowania do wody i ścieków oraz poinformował o niekorzystnym działaniu KWB
Bełchatów. Do sprawy odniósł się Wójt Gminy. Głos zabrała Radna Bożena Mikłaszewska, zwracając
uwagę na możliwości szukania oszczędności w innych źródłach czy działaniach własnych gminy. Do
sprawy odniosła się Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy
przedstawiając argumenty przemawiające za zmianą wysokości opłat. Po wyczerpaniu głosów w
dyskusji, Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Uchwała została
podjęta 7 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach wstrzymujących.
Pkt. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr IX/71/2019 z dnia
19.08.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Powiatu
Pajęczańskiego.
Przewodniczący przedstawił punkt i oddał głos Wójtowi Gminy Tomaszowi Stolarczykowi, który
wyjaśnił założenia przedmiotowej uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących”.

Pkt. 8 i 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Rząśni z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Przewodniczący przedstawił punkt, zaproponował by w tym punkcie wspólnie omówić uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
oraz w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Rząśni z dnia 17 października 2019 r. w
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi. Następnie oddał głos Wójtowi Gminy Tomaszowi Stolarczykowi, który wyjaśnił założenia
przedmiotowych uchwał. Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący odczytał i poddał
projekty uchwał pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy
Rząśni z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.

Pkt. 10 i 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rząśnia na lata 2019-2027, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy
Rząśnia na rok 2019.
Przewodniczący przedstawił punkt i zaproponował omówienie projektu uchwały sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2027 wraz z projektem w
sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019. Następnie oddał głos Wójtowi Gminy, który
przedstawił założenia projektów i konieczność podjęcia powyższych uchwał. Przewodniczący oddał głos
Skarbnik Gminy, która omówiła projekty uchwał. Głos zabrał Radny Robert Telenga w sprawie kwoty
pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Wobec braku dalszych pytań i uwag
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2019-2027 i poddał go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15
głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. Następnie Przewodniczący odczytał
projekt uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019.
i poddał go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.

Pkt. 12 i 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rząśnia na lata 2020-2027, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Budżetu Gminy Rząśnia
na rok 2020.
Przewodniczący przedstawił punkt i zaproponował omówienie projektu uchwały sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2012-2027 wraz z projektem w
sprawie Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2020. Następnie oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił
założenia projektów i konieczność podjęcia powyższych uchwał. Głos zabrał Radny Robert Telenga,
który zwrócił się z pytaniem o przyczyny nieuwzględnienia w projekcie budżetu części wniosków
inwestycyjnych radnych Rady Gminy. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. Radna Bożena Mikłaszewska
zwróciła się z pytaniem o wzrost planowanych wydatków w zakresie dotyczącym przedszkola i szkoły w
Rząśni oraz dowozu uczniów. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Radna Bożena Mikłaszewska
zwróciła się z pytaniem o kwotę zadłużenia. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Głos zabrał Radny
Mariusz Bożek zwracając się z zapytaniem dotyczącym rozdziałów 85501 , 85502 i 85504. Odpowiedzi
udzieliła Kierownik GOPS Urszula Barańska. W dalszej części Radny Mariusz Bożek zapytał o zapisy
dotyczące ochrony powietrza. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Radna Bożena Mikłaszewska i
Radny Mariusz Bożek zwrócili uwagę na brak rozmów dotyczących promocji sportu na ternie gminy. Do
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powyższej kwestii odniósł się Wójt Gminy. Radny Robert Telenga zwrócił się z pytaniem dotyczącym
nakładów na inwestycje uwzględnionych w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rząśnia na lata 2020-2027 w odniesieniu do budynku szkoły w Stróży i parkingu przy OSP
Zielęcin. Radny Leszek Szczepański zabrał głos w sprawie nieuwzględnionych inwestycji. Po wyczerpaniu
głosów w dyskusji, Przewodniczący odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
Budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok, możliwości sfinansowania deficytu oraz opinię w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027. Przewodniczący poprosił o opinię
Komisji Budżetowej, Radny Sławomir Juszczyk przedstawił pozytywną opinię komisji. W dalszej
kolejności odczytał projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2020-2027 i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” przy
braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Następnie przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2020 i poddał go pod głosowanie. Uchwała została
przyjęta 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę godz. 1302
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady 1325.
Pkt. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków publicznych z
przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie niektórych świadczeń gwarantowanych na terenie
Gminy Rząśnia.
Przewodniczący poinformował o nieobecności jednego z radnych – salę opuścił Włodzimierz
Hachurski. Następnie przedstawił punkt i oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił założenia
projektu i konieczność podjęcia uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących”.

Pkt. 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2018 Rady Gminy Rząśnia
z dnia 28 grudnia 2018 r. 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”.
Przewodniczący przedstawił punkt i oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił argumenty
przemawiające za koniecznością podjęcia uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał
go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących”.

Pkt. 16 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 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 stycznia 2018 r.
Przewodniczący przedstawił punkt i oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił założenia
projektu uchwały i argumenty przemawiające za koniecznością jej podjęcia. Radny Sławomir Boroń
zapytał czy autobus będzie zatrzymywać się przy drodze powiatowej w Gawłowie. Odpowiedzi udzielił
Wójt Gminy. Głos zabrał Radny Tomasz Pełka w sprawie rozszerzenia omawianego kursu dla dzieci z
Białej do sprawy odniósł się Wójt Gminy. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod
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głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących”.

Pkt. 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa.
Przewodniczący przedstawił punkt i omówił konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
Głos zabrał Radny Mariusz Bożek zwracając uwagę na trudną sytuację mieszkańca jaką powoduje
przedstawiona w wezwaniu sytuacja. Do sprawy odniósł się Wójt Gminy. Radny Mariusz Bożek zwrócił
uwagę na możliwość unieważnienia uchwały w sprawie studium kierunków zagospodarowania
przestrzennego tylko w części. Odpowiedzi udzielił obecny na sali radca prawny. Wobec braku dalszych
pytań i uwag, Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Uchwała została
przyjęta 7 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym”.

Pkt. 18 Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargi jakie wpłynęły do Biura Rady Gminy Rząśnia tj.
Skarga Prokuratora Rejonowego w Wieluniu dotyczącą uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy Rząśnia
z dnia 20 kwietnia 2011 roku, oraz Skargę Prokuratora Rejonowego w Wieluniu dotyczącą uchwały
Nr XX/113/2016 z dnia 7 lipca 2016roku Rady Gminy Rząśnia. Głos zabrał Radny Tomasz Pełka w sprawie
zaproszenia przedstawicieli KWB Bełchatów na sesję rady Gminy Rząśnia oraz godzin w jakich działa
oświetlenie uliczne. Radny Mariusz Bożek zwrócił uwagę na art. 58 ustawy o Samorządzie Gminnym i
głosowaniu bezwzględną większością głosów. Uwaga dotyczyła głosowania nad uchwałą w sprawie
ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
na 2020 rok. Następnie Radny Mariusz Bożek zadał pytanie o stan wolnych środków w budżecie gminy.
Radna Dorota Słomian zapytała od kiedy rolnicy będą mogli wywozić odpady foliowe na PSZOK. Radny
Leszek Szczepański zapytał o termin powstania przystanku w Będkowie. Wójt Gminy odpowiedział na
pytania skierowane przez Radnych: Tomasza Pełkę, Doroty Słomian, Leszka Szczepańskiego. Skarbnik
Gminy odpowiedziała na pytanie dotyczące wolnych środków zadane przez Radnego Mariusza Bożka.
Radny Robert Telenga zadał pytania dotyczące środków majątkowych, inwestycji dotyczących parkingu
przy OSP Zielęcin i remontu budynku po byłej Szkole Podstawowej w Stróży, gazyfikacji gminy. Ponadto
zadał pytania o odpowiedź na pismo skierowane do PGE w sprawie stanu sieci energetycznych oraz
powodu odmowy sfinansowania autobusu dla części mieszkańców podczas wyjazdu na Święto
Kwiatów. Na powyższe pytania odpowiedział Wójt Gminy. Radny Mirosław Olczak zwrócił uwagę na
występujące problemy z nawierzchnią na drodze wojewódzkiej. Zadał pytania o zakres usług
świadczonych przez PSZOK. Poruszył temat klastra energetycznego, kosztów oświetlenia świątecznego
oraz komunikacji gminnej. Do powyższych spraw odniósł się Wójt Gminy. Radna Bożena Mikłaszewska
odniosła się do sprawy oświetlenia świątecznego, poruszyła też kwestię projektu remontu budynku w
Stróży oraz przeznaczenia powyższego budynku w przyszłości. Radny Mariusz Bożek zadał pytanie w
zakresie rozdziału 75023 w Budżecie Gminy Rząśnia. Do powyższych spraw odniósł się Wójt Gminy.
Radna Dorota Słomian zwróciła uwagę na wąską drogę Zielęcin – Rekle, pogarszający się stan
nawierzchni i konieczność jej przebudowy. Skarbnik Gminy odniosła się do pytania Radnego Mariusza
Bożka w zakresie rozdziału 75023. Radny Mariusz Bożek zwrócił uwagę na kwestie Wigilii Osób
Samotnych i zaproszeń na powyższe wydarzenie. Odpowiedzi w tym zakresie udzielił Wójt Gminy i
Kierownik GOPS. Radca prawny zabrał głos w sprawie trybu głosowania nad uchwałą sprawie ustalenia
dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2020
rok - udzielając odpowiedzi na pytanie Radnego Mariusza Bożka dot. art. 58 ustawy o samorządzie
gminnym. Radny Tomasz Pełka poprosił o ponowienie wniosku w sprawie wycinki drzew przy drodze
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powiatowej w miejscowości Biała. Radny Leszek Szczepański także zwrócił uwagę na powyższa sprawę
na odcinku drogi powiatowej Rząśnia – Będków.
Pkt. 19 Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący zamknął XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia o godzinie 1512
Protokoły z imiennego systemu głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołował: M. Ratajczyk
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