UCHWAŁA NR XIII/106/2020
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rząśnia za 2019 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.), Rada Gminy Rząśnia
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

Rząśnia za 2019 rok

1) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – załącznik Nr 1;
2) sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów– załącznik Nr 2;
3) sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej –
załącznik Nr 3;
4) sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych –
załącznik Nr 4;
5) sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji,
Planowania Przestrzennego i Komunikacji – załącznik Nr 5;
6) sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – załącznik Nr 6.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/106/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019
Komisja Rewizyjna w składzie osobowym wybranym na kadencję 2018-2023:
1. Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący.
2. Adam Rozumek – Z-ca Przewodniczącego.
3. Marek Kozieł – Członek Komisji.
4. Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji.
5. Mariusz Bożek – Członek Komisji.
W oparciu o roczny plan pracy komisji przyjęty na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 13 marca 2019 r. (Załącznik Nr 2) zrealizowała następujące zagadnienia:
I Kwartał
Kontrola wykonania uchwały w sprawie zasad dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na
dofinasowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu z montażem OZE w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Rząśnia. Informacja o zainstalowanych urządzeniach.
Kontrola rozliczenia organizacji pozarządowych w zakresie przekazanej i wykorzystanej dotacji na podstawie
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia.
Kontrola umorzeń oraz odroczenia płatności podatków w Gminie Rząśnia w roku 2018
II Kwartał
Kontrola wykonania budżetu za poprzedni rok:
- rozpatrzenie sprawozdania,
- udzielenie absolutorium,
- ocena i kontrola inwestycji pod względem ekonomicznym i jakości inwestycji.
Sprawozdanie GOPS – ocena z zakresu pomocy społecznej (przekaz i kwalifikacja środków).
III Kwartał
Zapoznanie się z realizacją zadań i inwestycji podejmowanych w powstałej strefie przemysłowej, kontrola
umów i porozumień zawartych z inwestorami.
Kontrola zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Zakładzie Komunalnym oraz kontrola pozyskiwanych środków z
Urzędu Pracy.
IV Kwartał
Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020
Punkt planu pracy Komisji Rewizyjnej zawarty w II kwartale pod nazwą „kontrola realizacji i rozliczenia
wybranej inwestycji w roku poprzednim” jak również punkt pod nazwą „kontrola wybranej jednostki
budżetowej” nie został zrealizowany z uwagi na brak konkretyzacji przedmiotu i zakresu inwestycji objętej
kontrolą.
W IV kwartale nie został zrealizowany punkt pod nazwą „kontrola pracy Wójta pod względem realizacji
wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy” oraz „Zapoznanie się ze stanem realizacji programów
gminnych”.
Również nie został zrealizowany punkt planu zawarty w I kwartale pod nazwą „Przyjęcie sprawozdania z
działalności Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok”– nie zachowano przewidzianej prawem formy.
Odstąpiono od realizacji punktu IV kwartału pod nazwą „kontrola pracy Wójta pod względem realizacji
uchwał Rady Gminy” z uwagi na fakt, iż przedmiot kontroli zawarty został w Raporcie o Stanie Gminy.
Pozostałe punkty planu pracy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami na posiedzeniach komisji.
W 2019 roku komisja odbyła 6 posiedzeń w tym jedno posiedzenie, którego temat dotyczył omówienia
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możliwości rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie działań kontrolnych. Frekwencję na
posiedzeniach odzwierciedlają listy obecności złożone w dokumentach biura Rady, które jednocześnie
stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia komisji. Ponadto, członkowie komisji uczestniczyli we
wspólnych posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/106/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2019
Komisja Budżetu i Finansów w składzie osobowym wybranym na kadencję 2018-2023:
1.Sławomir Juszczyk – Przewodniczący.
2. Mirosław Olczak – Z-ca Przewodniczącego
3. Tomasz Pełka – Członek Komisji.
4. Sylwester Sobczak – Członek Komisji.
5. Jarosław Popławski – Członek Komisji.
W oparciu o roczny plan pracy komisji przyjęty na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 13 marca 2019 r. (Załącznik Nr 3) zrealizowała następujące zagadnienia:
Styczeń
Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
Wspólne posiedzenie z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w celu wydania opinii do
projektu budżetu na 2019 rok.
Marzec
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Maj
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Czerwiec
Analiza działalności Wójta Gminy za I półrocze.
Wrzesień
Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
Opiniowanie projektów uchwał podatkowych na rok 2020.
Wnioski do prowizorium budżetowego na 2020 rok.
Listopad
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok.
Grudzień
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Plan pracy komisji na 2020 rok został opracowany w I kwartale 2020 roku.
W miesiącu lutym nie zrealizowano założenia zawartego w planie pracy Komisji Budżetu i Finansów
dotyczącego wydania opinii w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2019 z uwagi na brak procedowania w
ww. okresie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy.
Pozostałe punkty planu pracy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami na posiedzeniach komisji.
W roku 2019 komisja odbyła 7 posiedzeń. Ponadto członkowie komisji uczestniczyli we wspólnych
posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, na których podejmowano tematy dotyczące bieżącej działalności
Gminy.
Frekwencję
na
posiedzeniach
odzwierciedlają
listy
obecności
złożone
w dokumentach biura Rady, które jednocześnie stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia komisji
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/106/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej za rok
2019
Komisja Rolnictwa w składzie osobowym wybranym na kadencję 2018-2023:
1. Mirosław Olczak – Przewodniczący.
2. Marek Kozieł – Z-ca Przewodniczącego.
3. Dorota Słomian – Członek Komisji.
4. Włodzimierz Hachurski – Członek Komisji.
5. Leszek Szczepański – Członek Komisji.
W oparciu o roczny plan pracy komisji przyjęty na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 13 marca 2019 r. (Załącznik Nr 4) zrealizowała następujące zagadnienia:
1. Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
2. Przegląd mienia komunalnego gminy.
3. Opiniowanie projektów uchwał odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych dotyczących podatku rolnego i
leśnego na 2020 rok.
4. Opiniowanie uchwał związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.
5. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok.
6. Bieżące opiniowanie projektów uchwał związanych tematycznie z zakresem działalności komisji.
7. Podejmowanie spraw objętych zakresem działania komisji wynikających z sytuacji bieżącej.

Nie zrealizowano punktu planu pracy Komisji Rolnictwa na 2019 pod nazwą „likwidacja dzikich wysypisk
śmieci – omawiania zagadnień” oraz punktu dotyczącego opracowania planu pracy komisji na rok 2020.
Pozostałe punkty planu pracy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
W roku 2019 komisja odbyła 2 posiedzenia. Ponadto członkowie komisji uczestniczyli we wspólnych
posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy na których podejmowano tematy dotyczące bieżącej działalności
Gminy.
Frekwencję
na
posiedzeniach
odzwierciedlają
listy
obecności
złożone
w dokumentach biura Rady, które jednocześnie stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia komisji.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/106/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych
za rok 2019
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w składzie osobowym wybranym
na kadencję 2018-2023:
1. Tomasz Pełka – Przewodniczący.
2. Marek Kozieł – Z-ca Przewodniczącego.
3. Sławomir Boroń – Członek Komisji.
4. Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji.
5. Grzegorz Mentek – Członek Komisji.
W oparciu o roczny plan pracy komisji przyjęty na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 13 marca 2019 r. (Załącznik Nr 6) zrealizowała następujące zagadnienia:
I Kwartał
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
2. Informacja z wykonania zadań GOPS w Rząśni za 2018 rok.
3. Informacja z realizacji zleconych zadań sportowych na terenie gminy w 2018 roku, dyskusja nt.
działalności klubu Czarni Rząśnia.
4. Informacja z wykorzystania środków budżetu gminy na pomoc społeczną i sport w 2018 roku.
5. Zaopiniowanie uchwały o dofinansowaniu dokształcania nauczycieli.
6. Dyskusja na temat pracowników dydaktycznych i obsługi z wygaszanego gimnazjum.
7. Opiniowanie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały/regulaminu w sprawie wysokości stawek i warunków przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego.
9. Zaopiniowanie Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
II Kwartał
1. Zapoznanie się ze stanem zabytków kultury na terenie gminy.
2. Informacja w sprawie planowanego wypoczynku dzieci w okresie wakacji.
3. Zaopiniowanie potrzeb remontowych szkół (posiedzenie wyjazdowe).
4. Dyskusja nt. organizacji Dni Rząśni, Dożynek.
5. Ocena działalności jednostek oświatowych oraz analiza sprawozdań.
6. Informacja z wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Prace nad regulaminem stypendium sportowego dla uczniów.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rząśnia w dziedzinie
artystycznej.
9. Informacja dotycząca przygotowania do wakacji organizacji i placówek kulturalnych.
10. Informacja z wykonania zadań GOPS, sportowych, pomocy społecznej, Komisji do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteki i świetlic oraz realizacji programu współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi.
III Kwartał
1. Kontrola przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego (posiedzenie wyjazdowe).
2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
3. Kontrola stanu technicznego obiektów sportowych na terenie gminy.
4. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia.
5. Wnioskowanie i opiniowanie kandydatur do nagród artystycznych.
6. Zapoznanie się z planowaną działalnością instytucji kultury na rok 2020.
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IV Kwartał
1. Kontrola funkcjonowania placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy.
2. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia i opieki lekarskiej w szkołach.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
4. Analiza i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok.
5. Informacja i dyskusja nt. przygotowania do ferii zimowych.
Komisja po przeanalizowaniu planu pracy na 2019 rok stwierdziła jednogłośnie, iż został on w pełni
zrealizowany.
W roku 2019 komisja odbyła 10 posiedzeń w następujących terminach:
- 31 stycznia 2019 r.
- 11 kwietnia 2019 r.
- 7 maja 2019 r.
- 18 czerwca 2019 r.
- 18 lipca 2019 r.
- 19 sierpnia 2019 r.
- 10 października 2019 r.
- 21 listopada 2019 r.
- 5 grudnia 2019 r.
- 12 grudnia 2019 r.
Ponadto członkowie komisji uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy na
których podejmowano tematy dotyczące bieżącej działalności Gminy. Frekwencję na posiedzeniach
odzwierciedlają listy obecności złożone w dokumentach biura Rady, które jednocześnie stanowią załącznik do
protokołu z posiedzenia komisji.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/106/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji Rady Gminy Rząśnia za rok 2019
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i
Komunikacji w składzie osobowym wybranym na kadencję 2018-2023:
1. Adam Rozumek – Przewodniczący.
2. Robert Telenga – W-ce Przewodniczący.
3. Grzegorz Mentek – Członek Komisji.
4. Sylwester Sobczak – Członek Komisji.
5. Sławomir Boroń – Członek Komisji.
Komisja odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, na których omówiono poszczególne zagadnienia zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Gminy Planem Pracy Komisji stanowiącym załącznik Nr 5 do
uchwały Nr IV/25/2019 z dnia 13 marca 2019 roku i zajmowała się następującą tematyką:
1. Opracowaniem planu pracy komisji na rok 2019.
2. Oceną oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia.
3. Kontrolą jednostek OSP pod względem utrzymania gotowości bojowej i potrzeb inwestycyjnych.
4. Kontrolą PPOŻ na terenie gminy.
5. Oceną bezpieczeństwa na terenie gminy.
6. Przeglądem stanu dróg na terenie gminy.
7. Kontrolą inwestycji na terenie Gminy Rząśnia.
8. Kontrolą zabezpieczeń mienia komunalnego.
9. Oceną działań za I półrocze.
10.Wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
11.Zaopiniowaniem projektu budżetu na 2020 rok.
Punkt planu pod nazwą „ocena wniosków o zmianę planu przestrzennego” zawarty w I i IV kwartale planu
pracy Komisji na rok 2019 nie został doprecyzowany w sposób możliwy do jego faktycznej realizacji. W
przyszłym planie pracy komisji należy ująć przedmiotowy punkt w II kwartale 2020 roku pod nazwą: Analiza
wniosków złożonych przez mieszkańców o zmianę studium Gminy Rząśnia. Przedmiotowa analiza następuje w
późniejszym etapie procedury planistycznej po ocenie urbanisty, uzyskaniu opinii i uzgodnień instytucji oraz
po ich rozpatrzeniu przez Wójta Gminy.
Punkt planu pod nazwą „sprawozdanie za rok 2018” nie został zrealizowany - nie zachowano przewidzianej
prawem formy.
Ponadto członkowie komisji uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy na
których podejmowano tematy dotyczące bieżącej działalności Gminy. Frekwencję na posiedzeniach
odzwierciedlają listy obecności złożone w dokumentach biura Rady, które jednocześnie stanowią załącznik do
protokołu z posiedzenia komisji.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/106/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie osobowym wybranym na kadencję 2018-2023:
1. Marek Kozieł – Przewodniczący.
2. Adam Rozumek – Z-ca Przewodniczącego.
3. Sławomir Juszczyk – Członek Komisji.
4. Dorota Słomian – Członek Komisji.
5. Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji.
6. Mariusz Bożek – Członek Komisji.
Komisja obradowała zgodnie z kolejnością wpływających do organów spraw tj.
1. Rozpatrzenie protestu wyborczego przeciw ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołecwa Żary
– Rychłowiec.
2. Rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Rząśnia z dn. 18 marca 2019, dotyczącej drzew
rosnących na cmentarzu w miejscowości Rząśnia.
3. Rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Rząśnia w zakresie zawierania umów
na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego z dn. 25.07.2019 r.
Punkty zostały zrealizowane na posiedzeniach komisji.
W roku 2019 komisja odbyła 4 posiedzenia. Ponadto członkowie komisji uczestniczyli we wspólnych
posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy na których podejmowano tematy dotyczące bieżącej działalności
Gminy. Frekwencję na posiedzeniach odzwierciedlają listy obecności złożone w dokumentach biura Rady,
które jednocześnie stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia komisji.
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