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I. WSTĘP
1. Raport o stanie gminy - przygotowanie, procedowanie i udzielanie wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 713) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawienia
corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy za rok
poprzedni.
W roku 2020 ze względu na wprowadzony stan epidemii zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) termin na przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2019 organowi
stanowiącemu przez organ wykonawczy – został przedłużony o 60 dni.
W związku z powyższym Wójt Gminy Rząśnia przedstawia Radzie Gminy Rząśnia Raport o
stanie gminy Rząśnia za rok 2019.
Raport o stanie gminy, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ma stanowić
przede wszystkim podsumowanie działalności Wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii oraz realizację uchwał podjętych przez Radę Gminy Rząśnia, co pozwala na
uzyskanie wglądu w sytuację finansową i społeczną gminy Rząśnia.
Przedstawiany Raport powstał w oparciu o informacje przygotowane przez kierowników i
pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek organizacyjnych. Rada Gminy Rząśnia
rozpatruje Raport podczas sesji absolutoryjnej, tj. do 30 czerwca (w tym roku termin ten przesunięto
o 60 dni). Raport rozpatrywany jest przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
podczas której radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Z kolei mieszkańcy gminy mogą
zabrać głos w debacie po złożeniu do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia,
popartego podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących wziąć udział
w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o jej zwiększeniu. 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 2019
Organem uchwałodawczym Gminy Rząśnia jest piętnastoosobowa Rada Gminy, organem
wykonawczym Wójt Gminy, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Rząśni.
1) Rada Gminy Rząśnia - kadencja 2018-2023
– Mikłaszewska Bożena Justyna.
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– Popławski Jarosław Stanisław.
– Bożek Mariusz.
– Rozumek Adam.
– Pełka Tomasz Miłosz.
– Mentek Grzegorz Adam.
– 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
Kadencja Rady Gminy oraz Wójta jest pięcioletnia (2018 – 2023). Niniejszy Raport o stanie gminy
obejmuje działalność wykonywaną przez cały rok 2019.
Rada Gminy Rząśnia VIII kadencji realizuje swoje zadania na mocy uchwały 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).
W roku 2019 w VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia odbyło się 9 posiedzeń Rady. Podjęto w tym
okresie 81 uchwał. Niemalże wszystkie uchwały Rady Gminy Rząśnia zostały powierzone do
wykonania Wójtowi Gminy.
2. Prawne formy działania organu uchwałodawczego Gminy Rząśnia - Rady Gminy Rząśnia.
Poniżej przedstawiam szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Rząśnia podjętych w 2019 roku wraz
z krótkim opisem sposobu ich realizacji.
tabela nr 1
Data uchwały

13.03.2019

13.03.2019

13.03.2019

Nr i nazwa uchwały

Sposób wykonania

Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie
nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy
Rząśnia na rok 2020

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 następnym roku budżetowym Gminy
Rząśnia funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie
przyjęcia planów pracy Rady
Gminy Rząśnia na rok 2019

Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie
przyjęcia programu opieki nad

Realizacja przedmiotowej uchwały dotyczyła
planowanych działań komisji Rady Gminy Rząśnia, które
będą realizowane w roku 2019.

Zgodnie z art.11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt Rada gminy realizując obowiązek opieki
nad zwierzętami bezdomnymi corocznie do dnia 31 marca
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zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rząśnia
na 2019 rok

13.03.2019

13.03.2019

Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie
planu dofinansowania i ustalenia
maksymalnej kwoty
dofinansowania do opłat za
doskonalenie zawodowe
nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez
Gminę Rząśnia
Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie
dokonania zamiany nieruchomości
i nabycia na mienie komunalne
Gminy Rząśnia

13.03.2019

Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok
2019

13.03.2019

Uchwała Nr IV/30/2019 w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w
publicznym przedszkolu oraz
oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Rząśnia

13.03.2019

Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019 –
2021

13.03.2019

Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie
przygotowania projektu
regulaminu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Rząśnia

13.03.2019

Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu

uchwala Gminny program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podjęcie przedmiotowej uchwały
ustawowym – Karta Nauczyciela.

było

wymogiem

Podjęcie
uchwały
podyktowane
było
zamianą
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy
Rząśnia na nieruchomości stanowiące własność PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w
Bełchatowie.
Podjęcie przedmiotowej
ustawowym.

uchwały

jest

wymogiem

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wymogiem
ustawowym. Rada Gminy w ramach własnych kompetencji
w zakresie kształtowania opłat opłaty za korzystanie z
wychowania
przedszkolnego
uczniów
objętych
wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu –
ustaliła stawkę opłaty.

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art.
176 pkt.1 i art..179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zgodnie
z nim do zadań własnych gminy należy stworzenie
gminnego systemu wsparcia i opieki nad dzieckiem i
rodziną.
Realizacja uchwały polegała na przygotowaniu projektu
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnia przez
Zakład Gospodarki Komunalnej. Docelowo przedmiotowy
dokument jest elementem procedury regulującej prawa i
obowiązki dostawcy i odbiorcy wody i ścieków na terenie
Gminy Rząśnia.
Podjęcie uchwały konieczne jest w celu upoważnienia
Wójta Gminy do zaciągania pożyczki, uchwała wymagana
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Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi

13.03.2019

Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi

13.03.2019

Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie
przyjęcia stanowiska Rady Gminy
Rząśnia o niezwłoczne podjęcie
działań zmierzających do
modernizacji linii energetycznych
na terenie Gminy Rząśnia

13.03.2019

Uchwała Nr IV/36/2019 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata
2019-2026

13.03.2019

Uchwała Nr IV/37/2019 w sprawie
zmian budżetu Gminy Rząśnia na
2019 rok

29.03.2019

Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie
zmiany uchwały Nr X/66/2011
Rady Gminy Rząśnia z dnia 22
listopada 2011 roku w sprawie
zasad gospodarowania lokalami
użytkowymi stanowiącymi
własność Gminy Rząśnia

29.03.2019

Uchwała Nr V/39/2019 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.”

29.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi
Podjęcie uchwały konieczne jest w celu upoważnienia
Wójta Gminy do zaciągania pożyczki, uchwała wymagana
jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi

Podjęcie uchwały podyktowane było złym stanem sieci/linii
energetycznych na terenie gminy Rząśnia oraz związanymi
z tym problemami z prawidłową pracą instalacji
fotowoltaicznych użytkowanych przez mieszkańców.

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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Podjęcie uchwały zmieniającej pozwoliło na uniknięcie w
przyszłości ciągłego monitowania okresów obowiązywania
umów, co za tym idzie, opłat z nich wynikających.
Umożliwia to również realizację polityki racjonalnego i
efektywnego gospodarowania zasobami
(w trakcie
realizacji).
Program Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z
perspektywą do roku 2026 został uchwalony zgodnie z art.
17 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska, który nakłada na organ wykonawczy gminy
obowiązek sporządzenia Programu Ochrony Środowiska
oraz dokonania co cztery lata aktualizacji dokumentu.

Uchwała Nr V/40/2019 sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Rząśnia.

Podjęcie przedmiotowej uchwały
reguluje kwestie
dotyczące obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rząśnia
i dostosowuje zapisy uchwały do prawa powszechnie
obowiązującego.

Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie
protestu wyborczego dotyczącego
ważności wyboru Sołtysa i
członków Rady Sołeckiej.

Rozstrzygnięcie w formie uchwały dotyczyło wniesionego
protestu wyborczego w przedmiocie ważności wyborów
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa ŻaryRychłowiec. Rada Gminy Rząśnia oddaliła protest
wyborczy uznając go za bezzasadny.

Uchwała Nr V/42/2019 sprawie
poboru podatków od osób

Podjęcie przedmiotowej uchwały zostało podyktowane
realizacją zaleceń pokontrolnych i dostosowaniem zapisów
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fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

29.03.2019

Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata
2019-2026.

29.03.2019

Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie
zmian budżetu Gminy Rząśnia na
2019 rok.

31.05.2019

Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie
stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego
Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Rząśni.

31.05.2019

Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Rząśnia oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę
na obszarze Gminy Rząśnia.

31.05.2019

Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie
przystąpienia do budowy budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Rząśni wraz z zagospodarowaniem
terenu na działkach oznaczonych
nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933,
932/1 obręb Rząśnia, gmina
Rząśnia.

31.05.2019

31.05.2019

Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie
przygotowania projektu
regulaminu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Rząśnia.
Uchwała Nr VI/49/2019 sprawie
wyboru przedstawiciela Gminy
Rząśnia do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Pajęcznie.

poprzednio obowiązującej
ustawowych.

uchwały

do

wymogów

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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Uchwała deklaratoryjna - stwierdzająca zakończenie
działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Rząśni z dniem 31 sierpnia 2019.

Podjęcie i obowiązywanie uchwały (od dnia 01 września
2019r.) podyktowane wymogiem ustawowym związanym z
reformą oświaty i dostosowaniem zapisów uchwały do
stanu faktycznego.

Podjęcie uchwały konieczne jest w celu wprowadzenia
zadania inwestycyjnego do budżetu gminy a następnie
zabezpieczenia przez Radę Gminy środków finansowych na
wkład własny dla zadania polegającego na “Budowie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie
budownictwa pasywnego”. Przedmiotowy projekt został
złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Realizacja uchwały polega na przygotowaniu projektu
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania 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.
Podjęcie uchwały dotyczyło powołania przedstawiciela
Gminy Rząśnia do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie i
związane było z realizacją zapisów ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mówiących, że w
skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą wchodzą przedstawiciele
wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu w liczbie określonej przez podmiot tworzący.
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31.05.2019

Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie
powołania Rady Społecznej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Rząśni.
Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie
stwierdzenia braku zasadności
skargi na działalność Wójta
Gminy Rząśnia.

31.05.2019

31.05.2019

Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Rząśnia do Klastra
Energetycznego – Zielony
Pierścień OZE.

31.05.2019

Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata
2019-2026.

31.05.2019

Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie
zmian budżetu Gminy Rząśnia na
2019 rok.

28.06.2019

Uchwała Nr VII/55/2019 w
sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Rząśnia wotum zaufania.

28.06.2019

Uchwała Nr VII/56/2019 sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Rząśni za 2018 rok.

28.06.2019

Uchwała Nr VII/57/2019 w
sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy
Rząśnia wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2018.

28.06.2019

Uchwała Nr VII/58/2019 w
sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Rząśnia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2018
rok.

Podjęcie uchwały dotyczyło zgodnie z art..48 ust. 1 Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
powołania Rady Społecznej, która jest organem doradczym
kierownika GOZ, inicjujący i opiniodawczym Rady
Gminy.
Przedmiotem skargi były trzy drzewa usytuowane na
działce o nr ewid. 483/1, obręb Rząśnia, gmina Rząśnia
(teren cmentarza parafialnego) pomniki przyrody
charakteryzujące
się
szczególnymi
wartościami
przyrodniczymi. Bezzasadność skargi wynika z faktu, iż
Wójt Gminy Rząśnia nie posiada ustawowych uprawnień
do prowadzenia postępowania administracyjnego w
przedmiocie udzielenia zgody na usunięcie drzew
pomników przyrody, ponieważ teren na którym rosną jest
terenem zabytkowym a zatem właściwym do wydania
zezwolenia jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Ponadto Wójt Gminy Rząśnia nie jest właściwy do złożenia
wniosku o zezwolenie na wycięcie drzew.
Uchwałę przyjęto do realizacji.

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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Udzielono Wójtowi Gminy Rząśnia wotum zaufania.

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.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z
realizacji obowiązku ustawowego i jest konsekwencją
uchwały
Nr VII/57/2019 sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
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28.06.2019

Uchwała Nr NR VII/59/2019 w
sprawie powołania Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na
ławników.

28.06.2019

Uchwała Nr VII/60/2019 w
sprawie ustalenia dopłat dla
taryfowej grupy odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków na 2019
rok.

19.07.2019

Uchwała Nr VIII/ 61/2019 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy
zabytkowym kościele parafialnym
w Stróży wpisanym do rejestru
zabytków.

19.07.2019

Uchwała Nr VIII/62/2019 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy
zabytkowym kościele parafialnym
w Stróży wpisanym do rejestru
zabytków.

19.07.2019

Uchwała Nr VIII/63/2019 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku w
Białej wpisanym do rejestru
zabytków.

19.07.2019

Uchwała Nr VIII/64/2019 w
sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku w
Rząśni wpisanym do rejestru
zabytków.

19.07.2019

Uchwała Nr VIII/65/2019 w
sprawie regulaminu korzystania z
toalety publicznej usytuowanej w
Rząśni przy ul. Kościuszki, teren
parkingu przy cmentarzu.

19.07.2019

Uchwała Nr VIII/66/2019 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Samorządu
Województwa Łódzkiego.

Uchwałę podjęto celem, powołania Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych
zgłoszonych na kadencję 2020 - 2023, którego celem było
przedstawienie na sesji Rady Gminy Rząśnia swojej opinii
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie
spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Realizacja przedmiotowej uchwały polegała na udzieleniu
dla mieszkańców Gminy dopłaty z budżetu Gminy Rząśnia
do ceny 1 m3 wody i ścieków na rok 2019. Wykonanie tej
uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w
Rząśni.

Podpisano umowę dotacji z Beneficjentem na realizację
zadania pn. „Prace konserwatorskie barokowego ołtarza
bocznego p.w. św. Kazimierza w kościele parafialnym w
Stróży –etap I”. Uchwałę wykonano.

Podpisano umowę dotacji z Beneficjentem na realizację
zadania pn. „Impregnacja i konserwacja zewnętrznych
ścian zabytkowego kościoła oraz gontów pokrywających
dach kościoła”. Uchwałę wykonano.

Podpisano umowę dotacji z Beneficjentem na realizację
zadania pn. “Prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w.
św. Antoniego Padewskiego w kościele parafialnym w
Białej”. Uchwałę wykonano.

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

W podjętej uchwale określono zasady korzystania z
publicznej toalety, która została wybudowana i oddana do
użytku przez Gminę Rząśnia.

Podpisano umowę dotacji z Województwem Łódzkim z
przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II w Bełchatowie na zakup zestawu do usuwania
zaćmy dla Oddziału Okulistycznego. Uchwałę wykonano.
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19.07.2019

Uchwała Nr VIII/67/2019 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2019-2026.

19.07.2019

Uchwała Nr VIII/68/2019 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2019 rok.

19.08.2019

Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie
zmian budżetu Gminy Rząśnia na
2019 rok.
Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Samorządu Powiatu
Pajęczańskiego.

19.08.2019

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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Uchwała została podjęta na
wniosek Powiatu
Pajęczańskiego z dnia 08.08.2019 r. w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w kwocie
1.800.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia
-Będków
w miejscowości Pajęczno wraz z
niezbędną infrastrukturą”.
Kwota dofinansowania stanowiła wkład własny Gminy
Rząśnia dla powyższej inwestycji na odcinku: od ronda w
miejscowości Rząśnia do miejscowości Będków (odcinek
drogi długości 2.682,65 m Rząśnia – Będków , w km 10
+ 366,13 – 13 + 048,78).

Uchwała nr IX/72/2019 w sprawie
pozostawienia bez rozpoznania
skargi na działanie Wójta Gminy
Rząśnia.
19.08.2019

17.10.2019

Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie
przyjęcia programu profilaktyki
zdrowotnej dla Gminy Rząśnia na
2019 r. pn. „Program szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie
dla mieszkańców Gminy Rząśnia”.

17.10.2019

Uchwała Nr X/74/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.

17.10.2019

Uchwała Nr X/75/2019
zmieniająca Uchwałę Nr
VIII/65/2019 Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie
regulaminu korzystania z toalety

Przedmiot skargi dotyczył procedury zawierania umów na
usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie
Rząśnia. Po analizie
dokumentacji nie stwierdzono
nieprawidłowości w zaskarżonej procedurze - jednakże z
uwagi na braki formalne podania organ nie mógł zająć
stanowiska co do oceny merytorycznej. Skutkiem prawnym
adresata danej normy prawnej mogło być jedynie podjęcie
przez Radę Gminy Rząśnia uchwały
w sprawie
pozostawienia skargi na działanie Wójta Gminy Rząśnia
bez rozpoznania.
Celem podjęcia przedmiotowej uchwały było zwiększenie
odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w roku
2019 u co najmniej 15% mieszkańców Gminy Rząśnia w
grupie osób 60 lat i więcej.

Podjęta uchwała stanowi podstawę do zbycia
nieruchomości gruntowej w obrębie Biała. Uchwała w
trakcie realizacji.
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynikało z zastrzeżeń
organu nadzoru Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w
Łodzi w zakresie wprowadzenia w regulaminie korzystania
z toalety publicznej zakazu palenia tytoniu, spożywania
alkoholu i zażywania środków odurzających. W opinii
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publicznej usytuowanej w Rząśni
przy ul. Kościuszki, teren parkingu
przy cmentarzu.

17.10.2019

Uchwała Nr X/76/2019 w sprawie
regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Rząśnia.

17.10.2019

Uchwała Nr X/77/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rząśnia.

17.10.2019

Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata
2019-2026.

17.10.2019

Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie
zmian budżetu Gminy Rząśnia na
2019 rok.

17.10.2019

Uchwała Nr X/80/2019 sprawie
zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/81/2019 w sprawie
określenia rocznych stawek
podatku od nieruchomości w
gminie Rząśnia na 2020 rok.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie
określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków
transportowych w gminie Rząśnia
na 2020 rok.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/83/2019 w sprawie
ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2020 rok w gminie
Rząśnia.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie
ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na
2020 rok w gminie Rząśnia.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie

organu nadzoru przedmiotowe zakazy
uregulowane odrębnymi uchwałami.

winny

Realizacja przedmiotowej uchwały polega na udzieleniu
mieszkańcom Gminy Rząśnia dopłaty z budżetu Gminy
Rząśnia do ceny 1m3 wody i ścieków na rok 2020.
Wykonanie tej uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Rząśni.
Uchwała straciła moc z dniem podjęcia uchwały Nr
XI/88/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29.11.20219r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Rząśnia.
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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Podjęcie uchwały konieczne jest w celu upoważnienia
Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki, uchwała
wymagana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - zakup koparkoładowarki.
Podjęcie uchwały konieczne jest w celu naliczenia podatku
od nieruchomości na 2020 r.

Podjęcie uchwały konieczne jest w celu naliczenia podatku
od środków transportowych na 2020 r.

Podjęcie uchwały konieczne jest w celu naliczenia podatku
rolnego na 2020 r

Podjęcie uchwały konieczne jest w celu naliczenia podatku
leśnego na 2020 r

Podjęcie uchwały podyktowane było nabyciem na mienie
komunalne części z nieruchomości stanowiącej własność
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być

nieruchomości gruntowej w
miejscowości Rząśnia.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej pod
poszerzenie drogi gminnej w
miejscowości Biała.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej pod
poszerzenie drogi gminnej w
miejscowości Stróża.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rząśnia.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/89/2019 w sprawie
wyrażenia stanowiska Rady
Gminy Rząśnia dotyczącego
budowy „Odkrywki Złoczew”.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnia na lata
2019-2027.

29.11.2019

Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie
zmian budżetu Gminy Rząśnia na
2019 rok.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/93/2019 ustalenia
średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Rząśnia na rok szkolny
2019/2020.

osoby fizycznej położonej w obrębie Rząśnia
przeznaczeniem na zaplecze magazynowo - garażowe.

Podjęcie uchwały podyktowane było nabyciem na mienie
komunalne części z nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych położonych w obrębie Biała z
przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.

Podjęcie uchwały podyktowane było nabyciem na mienie
komunalne części z nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych położonych w obrębie Stróża z
przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.

Konieczność podjęcia uchwały wynikała z faktu, iż
poprzednio podjęta uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 17 października 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Rząśnia została poddana kontroli legalności uchwały, w
wyniku której stwierdzono, iż granicami opracowania
objęto część terenu gminy Szczerców. Zgodnie z art. 9 ust.
3 wyżej cyt. ustawy studium sporządza się dla obszaru w
granicach administracyjnych gminy, a nie obszaru innej
gminy. Uchwała w trakcie realizacji.
uchwała intencyjna - Rada Gminy Rząśnia w trosce o
przyszłość region i mieszkańców postuluje o podjęcie
działań zmierzających
do uruchomienia „Odkrywki
Złoczew” będącej gwarantem utrzymania kompleksu
paliwowo- energetycznego Bełchatów. Przyjęta przez Radę
Gminy uchwała wraz z uzasadnieniem została przesłana do
przedstawicieli administracji rządowej.
Podjęcie uchwały konieczne jest w celu upoważnienia
Wójta Gminy do zaciągania pożyczki, uchwała wymagana
jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi - odnawialne źródła energii
2019

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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane wymogiem
ustawowym - dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych.
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z

30.12.2019

30.12.2019

Uchwała Nr XII/94/2019 w
sprawie ustalenia dopłat dla
taryfowej grupy odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków na 2020
rok.
Uchwała Nr XII/95/2019 w
przedmiocie zmiany uchwały nr
IX/71/2019 z dnia 19.08.2019
roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Samorządu
Powiatu Pajęczańskiego.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/96/2019 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.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/97/2019 w
sprawie zmiany uchwały nr
X/80/2019 Rady Gminy Rząśnia z
dnia 17 października 2019 r w
sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/98/2019 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2019-2027.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/99/2019 w
sprawie zmian budżetu Gminy
Rząśnia na 2019 rok.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/100/2019 w
sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnia na lata 2020-2027.

30.12.2019

Uchwała nr XII/101/2019 w
sprawie budżetu Gminy Rząśnia
na 2020 rok.

Realizacja przedmiotowej uchwały polegała na udzieleniu
dopłaty z budżetu Gminy Rząśnia do ceny 1 m3 wody i
ścieków dla mieszkańców Gminy na rok 2020. Wykonanie
tej uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Rząśni.

Podjęcie uchwały zmieniającej jest konsekwencją wniosku
dotowanego - Starosty Powiatu Pajęczańskiego o
przesunięcie terminu realizacji i zakończenia zadania
dotyczącego przebudowy i rozbudowy odcinka drogi
powiatowej Pajęczno – Rząśnia – Będków nr 3500 E wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną:
od ronda w
miejscowości Rząśnia do miejscowości Będków (odcinek
drogi o długości
2.682,65 mb) do 31.05.2020 roku.
Uchwała zmieniła wysokość
pierwotnie przyznanej
dotacji z zastrzeżeniem, iż udzielona kwota dotacji w roku
2019 wynosić będzie 74 tys. zł -natomiast w roku 2020 –
1.703 tys. zł.
Podjęcie uchwały konieczne jest w celu upoważnienia
Wójta Gminy do zaciągania pożyczki, uchwała wymagana
jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi - odnawialne źródła energii
2019 – korekta kwoty pożyczki.

Podjęcie uchwały konieczne jest w celu upoważnienia
Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki, uchwała
wymagana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - zakup koparkoładowarki - korekta kwoty pożyczki.

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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
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 2019 jest
wynikiem decyzji organów mających wpływ na
kształtowanie budżetu Gminy Rząśnia.
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30.12.2019

Uchwała Nr XII/102/2019 w
sprawie udzielenia dotacji ze
środków publicznych z
przeznaczeniem na realizację
zadania w zakresie niektórych
świadczeń gwarantowanych na
terenie Gminy Rząśnia.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/103/2019
zmieniająca uchwałę 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”.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/104/2019 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.

30.12.2019

Uchwała Nr XII/105/2019 w
sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.

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.

Zmiana uchwały podyktowana jest
koniecznością
rozszerzenia okresu realizacji projektu pod nazwą
„Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy
Rząśnia” o rok 2020.

Podjęcie Uchwały dotyczyło dołączenia do wykazu
przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rząśnia,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Rząśnia przystanku komunikacyjnego w miejscowości
Suchowola skrzyżowanie.

W związku z wniesionym wezwaniem do usunięcia
naruszenia prawa skierowane do Rady Gminy poprzez
uchylenie Uchwały Nr XXX/216/2013 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 30 grudnia 2013 r., Rada Gminy w
odpowiedzi na wezwanie podjęła przedmiotową uchwałę,
uznając bezzasadność wezwania. Uchwała zrealizowana.

3. Prawne formy działania organu wykonawczego Gminy Rząśnia - Wójta Gminy Rząśnia
Wójt Gminy Rząśnia wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Rząśni.
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W roku 2019 i w latach poprzednich pracę Urzędu Gminy Rząśnia reguluje 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 2019 Wójt Gminy Rząśnia wydał 86 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 2019
udzielono 37 pisemnych odpowiedzi składanych w powyższym trybie.
W 2019 roku Wójt Gminy Rząśnia wydał łącznie 4.417 decyzji, w przedmiocie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

334 decyzji dotyczących przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
3 decyzje dotyczące przyznania świadczenia zdrowotnego dla osób innych niż ubezpieczeni,
682 decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych 500 PLUS,
522 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych,
23 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
26 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
2 decyzje zatwierdzające rozgraniczenie nieruchomości,
4 decyzje na wycinkę drzew,
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 odroczenia terminu składania deklaracji w podatku rolnym, leśnym od
nieruchomości
32 szt. decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych,
5 szt. decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej,
12 szt. decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia oraz prowadzenia
robót związanych z wykonaniem urządzenia (opłaty za zajęcie pasa drogowego),
3 szt. decyzji na lokalizację zjazdu z drogi gminnej, 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
7 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Gminy Rząśnia.
18 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych.
7 decyzji w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
61 decyzji przyznających stypendium szkolne charakterze socjalnym
3 decyzje przyznające zasiłek szkolny o charakterze socjalnym.
3 decyzje o odmowie udostępniania informacji publicznej
1 decyzja w sprawie imprez masowych.

4. Jednostki organizacyjne Gminy Rząśnia
1) samorządowe jednostki budżetowe:
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- 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 (funkcjonujące do dnia 31.08.2019 roku)
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 km 2, zamieszkała jest przez
4.900 osób w tym 2.490 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%85cedo-gminy

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
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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 146 relacji Częstochowa – Chorzew Siemkowice wraz ze stacją na obszarze gminy
w miejscowości Biała. Od 2017 roku trwa modernizacja linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy –
Chorzew Siemkowice, która zostanie zakończona w 2020 roku przewidująca tylko transport towarowy.
W sąsiedztwie gminy 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 - znaczne przeobrażenia powierzchni Gminy Rząśnia ma eksploatacja węgla brunatnego z
Odkrywki Szczerców. W części północnej gminy formowane jest zwałowisko zewnętrzne nadkładu o
powierzchni ok. 8 km2, zaś w rejonie miejscowości Zabrzezie – Ścięgna powstało wyrobisko Kopalni
/wykop udostępniający/.
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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 2019.
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.). Obecnie Gmina
przystąpiła do opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rząśnia, zgodnie z uchwałą Nr XI/88/2019 Rady
Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 roku.
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. Ma także za zadanie sformułowanie lokalnych
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uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem wytyczającym
ogólną politykę przestrzenną gminy oraz aktem polityki rozwoju przestrzenno – gospodarczego gminy.
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.”
5) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Rząśnia na 2019 rok - 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,
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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 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.
9) 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.
10) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22
listopada 2016r.
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11) Gminny program wspierania rodziny( 3 lata) 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.
12) 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
13) 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.
14) "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-Szczerców-Złoczew.
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
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;
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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 2019 ROKU
Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 53 087 141,65 zł oraz wydatki w kwocie 53 620
415,00 zł. W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy
plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:
Plan dochodów – 56 759 674,73 zł, w tym:
– bieżące – 56 106 086,52 zł,
– majątkowe – 653 588,21 zł,
Plan wydatków – 61 572 544,73 zł, w tym:
– bieżące – 41 080 593,26 zł,
– majątkowe – 20 491 951,47 zł.
Planowany deficyt budżetowy za 2019 r. pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia
wynosi 4 812 870,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami z WFOŚ i GW w Łodzi
w
wysokości 4 812 870,00 zł.
Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 7 026 961,34 zł, z tego:
– nadwyżka z lat ubiegłych – 1 119 691,34 zł,
– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5 907 270,00 zł.
Planowane rozchody z budżetu w wysokości 2 214 091,34 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
1. Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 62 534 134,11 zł, co
stanowiło 110,17 % planowanych dochodów ogółem.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 12 569,67 zł, natomiast wydatki ogółem
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 10 936,89 zł.
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tabela nr 3
Wyszczególnienie

Plan
na dn. 31.12.2019

dochody bieżące
dochody majątkowe

56 106 086,52
653 588,21

Dochody ogółem

56 759 674,73

Wykonanie na dn.
31.12.2019
61 711 679,04
822 455,07
62 534 134,11

%
do
wykonania
dochodów
ogółem
98,68
1,32
-

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane przez następujące
jednostki budżetowe:
– Urząd Gminy – 62 270 351,97 zł,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 39 253,35 zł,
– Oświata (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Białej, Sz. P w Zielęcinie Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rząśni i Gimnazjum w Rząśni do 31.08.2019 r.) – 224 528,79 zł.
Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu Gminy Rząśnia na dn.31 grudnia 2019 r.
Źródła dochodów budżetu Gminy Rząśnia za 2019 r.

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły podstawowe dochody podatkowe w wysokości 47
755 585,03 zł, tj.76,37% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
– udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych – 27 711,76 zł,
– udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych – 3 695 849,00 zł,
– wpływy z podatku rolnego – 2 174,40 zł,
– wpływy z podatku od nieruchomości – 20 674 469,00 zł,
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– wpływy z podatku leśnego – 13 577,00 zł,
– wpływy z podatku od środków transportowych – 107 638,51 zł,
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 130 687,36 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej – 14 092,00 zł,
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23 089 386,00 zł.
Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2019 rok
Źródła dochodów budżetu Gminy Rząśnia za rok 2019
tabela nr 4
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)
na dn. 31.12.2019

1

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)
A1. Dochody bieżące
A2.Dochody majątkowe,
w
t
y
m
:
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

2

Wykonanie
na dn. 31.12.2019

%
wykonania
planu

3

4

56 759 647,73
56 106 086,52

62 534 134,11
61 711 679,04

110,17
109,99

653 588,21

822 455,07

125,84

0,00
61 572 544,73
41 080 593,26
20 491 951,47

1 530,00
54 411 070,37
38 133 526,35
16 277 544,02

0,00
88,37
92,83
79,43

-4 812 870,00

8 123 063,74

-168,78

7 026 961,34

18 250 873,45

250,73

5 907 270,00

5 907 270,00

100,00

1 119 691,34

7 081 125,89

632,42

0,00

5 262 477,56

0,00

2 214 091,34

2 214091,34

100,00

2 214 091,34

2 214 091,34

100,00
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2. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 54 411 070,37 zł, co
stanowiło 88,37% planowanych wydatków ogółem.
Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane przez następujące
jednostki budżetowe:
– Urząd Gminy – 36 129 575,07 zł, w tym wydatki majątkowe – 16 277 544,02 zł,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 797 341,67 zł,
– Oświata (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Białej, Sz. P w Zielęcinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rząśni i Gimnazjum do w Rząśni do 31.08.2019 r.) – 10 484 153,63 zł.
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tabela nr 5
Wyszczególnienie

Wykonanie
na dn. 31.12.2019

wydatki bieżące, w tym:

% wykonania
wydatków ogółem
38 133 526,35
56,41

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 734 399,13

18,38

-wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

14 333 362,75

22,82

-dotacje na zadania bieżące

3 495 295,64

5,40

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 420 102,08

9,54

39 817,13

0,07

110 549,62

0,20

16 277 544,02

43,59

3 587 419,74

5,96

54 411 070,37

-

-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

Wydatki bieżące realizowane w kwocie 38 133 526,35 zł, tj. 70,08% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących Gminy Rząśnia za 2019 r.
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Wydatki majątkowe zrealizowane na dzień 31 grudnia 2019 r w kwocie 16 277 544,02 zł, tj. 29,92 %
wykonanych wydatków majątkowych ogółem, z tego:
– wydatki majątkowe jednoroczne – 2 621 770,67 zł., tj. 16,11% wydatków majątkowych,
– wydatki majątkowe wieloletnie – 8 171 382,17 zł., tj. 50,20% wydatków majątkowych. - wydatki
majątkowe w formie dotacji – 5 484 391,18 zł., tj. 33,69% wydatków majątkowych.
Wydatki majątkowe w formie dotacji (proekologicznych) zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi
wnioskami i podpisanymi umowami z mieszkańcami gminy w 2019 r.

IV. INWESTYCJE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ŁAD
PRZESTRZENNY GMINY RZĄŚNIA W ROKU 2019
1. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach WPF obejmujące rok 2019.
1) Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy w Rząśni, dz. Nr 766/1, 766/2.
Czas realizacji przypada na lata 2016-2021. Wydatki poniesione w 2019 r. wynoszą 3 587 419,74 zł.,
dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 3 632 683,74 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
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. Wydatki poniesione w 2019 r. wynoszą 144 390,24 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
3) 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 2019 r. wynoszą 3 436 453,48 zł.
Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 3 474 398,20 zł. Inwestycja zakończona.
4) Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcin Nr ew. 479/3. Czas realizacji przypada na
lata 2018-2019. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 296 995,86 zł. Całkowity koszt inwestycji
wynosi 303 354,04 zł. Inwestycja zakończona.
5) Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 125/2. Czas realizacji przypada na lata 20182020. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 45 521,88 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
6) Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży. Czas realizacji przypada na lata
2016-2021. W 2019 r. poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej w wysokości
984,00 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 50 984,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
7) Budowa budynku gospodarczego-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu
na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia”. Czas realizacji przypada na lata 2018-2020., wydatki poniesione
w 2019 r. wynoszą 189 665,01 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
8) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu. Czas
realizacji przypada na lata 2017-2021. W 2019 r. nie poniesiono wydatków. Termin zakończenia
realizacji zaplanowany jest na lata 2020-2021.
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9) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej z
przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rząśni. Czas realizacji przypada na lata 20172021. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 194 635,19 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji
wynosi 217 144,19 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
10) Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet). Czas realizacji przypada na
lata 2017-2019. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 272 800,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r.
zrealizowano: 30 wniosków na gaz, 41 wniosków na pellet. Od początku zadania wypłacono 4 219
979,52 zł. dotacji dla mieszkańców.
11) Dotacje celowe z budżetu- odnawialne źródła energii. Czas realizacji przypada na lata 2019-2020.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 534 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano 131
wniosków.
12) Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rząśnia ozn. Nr ew.
1071. Czas realizacji przypada na lata 2018-2019. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 165
172,77 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 171 322,77 zł. Inwestycja zakończona.
13) Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie. Czas realizacji przypada na lata 2019-2020.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 643 085,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano 46
wniosków.
14) Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na
działkach ozn. Nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia. Czas realizacji zadania przypada
na lata 2019-2022. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 37 266,00 zł. Inwestycja w trakcie
realizacji.
15) Przebudowa części budynku remizy OSP Biała. Czas realizacji zadania przypada na lata 20192020. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 10 634,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
16) Budowa parkingu przy OSP Zielęcin. Czas realizacji przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. nie
poniesiono wydatków.
17) Przebudowa punktów odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni. Czas realizacji przypada
na lata 2019-2020. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.
18) Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych. Czas realizacji
przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 800,00 zł., z czego 2
000,00 zł na przesadzenie drzew na terenie boiska sportowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz
przy OSP w Rząśni oraz 10 800,00 zł na wykonanie nasadzeń w otoczeniu toalety publicznej
zlokalizowanej przy cmentarzu w miejscowości Rząśnia.
19) Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów. Czas realizacji
przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 500,00 zł. Inwestycja w
trakcie realizacji.
20) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku. Czas realizacji
przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.
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21) Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu. Czas realizacji
przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.
22) Zagospodarowanie działek komunalnych ozn. Nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości
Biała. Czas realizacji przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 45
944,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
23) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządy terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu
Pajęczańskiego. Czas realizacji zadania przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. pomoc finansowa
została udzielona i zrealizowana w wysokości 74 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn
,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w
miejscowości Pajęczno z niezbędną infrastrukturą”. Dotacja ta stanowi I transzę udzielonej pomocy
przypadającej na 2019 r. Kwota wykorzystanej dotacji wynosi 53 971,49 zł, kwota niewykorzystanej
dotacji do zwrotu w 2020 r. wynosi 20 028,51 zł.

Godnym uwagi podsumowaniem działań inwestycyjnych w Gminie Rząśnia jest wydarzenie, które
odbyło się w dniu 2 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
podczas XVII 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 2016 –2018. W roku 2018
nasza gmina zajęła również miejsce drugie. Ranking prowadzony był przez Redakcję pisma z
profesorem Pawłem Świaniewiczem – 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 opracowywano na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie
obiektywnych danych ze sprawozdań Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego
dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo.
2. Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w 2019 roku:
1) Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rząśnia. W 2019 r. poniesiono wydatki
w wysokości 221 409,03 zł.
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E w m. Suchowola w zakresie wykonania parkingu i zjazdów.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 64 719,07 zł.
3) Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych. W 2019 r. poniesiono wydatki w
wysokości 21 884,44 zł.
4) Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawłów cz. dz. ozn. Nr ew. 320 i obręb Suchowola nr ew.
762, dł. ok. 1,364 km. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 033 099,04 zł.
5) Zakup samochodu służbowego dla UG. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 145 857,00 zł.
6) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie dla KPP Pajęczno. Inwestycja dotyczyła
dofinansowania zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie zgodnie z
umową Nr 117/2019 z dnia 7.10.2019 r. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 59 979,75 zł.
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7) Utwardzenie części działki przy OSP Suchowola. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości
186,95 zł
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8) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rząśnia. W 2019 r. poniesiono
wydatki w wysokości 550 000,00 zł.
9) Dotacja celowa zgodnie z umową 114/2019 z dnia 01.10.2019 r. z przeznaczeniem dla Szpitala
Wojewódzkiego w Łodzi im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup zestawu do usuwania zaćmy dla
Oddziału Okulistycznego. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 17 186,96 zł.
10) Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła (ekogroszek). W 2019 r. poniesiono wydatki w
wysokości 233 875,00 zł, zrealizowano 26 wniosków.
11) Rozbudowa oświetlenia ulicznego. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 347 080,05 zł.
12) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – Modernizacja
przepompowni ścieków w m. Rząśnia ul. Sienkiewicza. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości
34 342,23 zł,
13) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – Modernizacja studni
głębinowych na ujęciu wody w studni S-1, S-2. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 84 292,18
zł,
14) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – Modernizacja sieci
wodociągowej w miejscowości Broszęcin, Augustów, Kodrań. W 2019 r. poniesiono wydatki w
wysokości 40 809,81 zł.
15) Zakup koparko-ładowarki służącej do zabezpieczenia wodociągów i kanalizacji sanitarnej na
wypadek awarii. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 511 245,80 zł.
16) Budowa placu zabaw w miejscowości Będków. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 59
888,88 zł
17) Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry gminnej – klarnet basowy dla MOD w Rząśni. W
2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 11 900,00 zł
3. Projekty zrealizowane ze środków zewnętrznych - (z uwzględnieniem 2019 roku)
1) „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka” - projekt partnerski zrealizowany w ramach
RPO WŁ w latach 2016-2018. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 002 986,49 zł przy
dofinansowaniu stanowiącym kwotę 2.077.003,11 zł, która następnie po formalnej weryfikacji
wniosku o płatność została pomniejszona o 93.520,65 zł. Projekt zrealizowano w zakresie rzeczowym
do końca 2018 natomiast rozliczenia finansowego projektu z UM trwał do jesieni 2019. Odbyła się
kontrola projektu przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego a następnie
30.12.2019 wpłynęły ostatnie środki finansowe przekazane przez Instytucję Zarządzającą. W 2019 roku
nie ponoszono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.
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
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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, natomiast w dniu 20
listopada 2019 roku środki wpłynęły na konto Gminy Rząśnia. Spłata pożyczki z możliwością
umorzenia do 40% nastąpi w latach 2019-2026. Udzielone dofinansowanie pozwoliło sfinansować
poniesione wydatki na 235 instalacji fotowoltaicznych do wysokości 40% kosztów zadania,
poniesionych w ramach udzielonych dotacji dla mieszkańców 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 895.000,00 zł. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi decyzją z dnia
02 kwietnia 2019 przyznał kwotę 609.308,00 zł 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 nastąpiła 29 maja 2019 roku.
Udzielone dofinansowanie pozwoliło sfinansować poniesione wydatki na montaż 60 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków, do wysokości 40% kosztów zadania poniesionych w ramach
udzielonych dotacji dla mieszkańców z Budżetu Gminy Rząśnia.
4) W dniu 19 lipca 2019 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi na udzielenie
dofinansowania w formie pożyczki na kwotę 1.936.000 zł. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi
decyzją z dnia 29.11.2019 roku przyznała kwotę 1.764.000,00 zł na sfinansowanie poniesionych
wydatków dotyczących 100 instalacji fotowoltaicznych, udzielonych w ramach dotacji dla
mieszkańca z Budżetu Gminy Rząśnia w roku 2019. Udzielone dofinansowanie stanowi
refundację poniesionych wydatków. Dnia 30 grudnia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie,
natomiast środki wpłynęły na konto Gminy Rząśnia 30 marca 2020. Spłata pożyczki z możliwością
umorzenia do 40% nastąpi w latach 2020-2026. Udzielone dofinansowanie pozwoli sfinansować
poniesione wydatki na 100 instalacji fotowoltaicznych do wysokości 40% kosztów zadania,
poniesionych w ramach udzielonych dotacji dla mieszkańców z Budżetu Gminy Rząśnia.
5) W dniu 11 września 2019 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi na udzielenie
dofinansowania w formie pożyczki na kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparkoładowarki służącej do zabezpieczenia wodociągów i kanalizacji na wypadek awarii dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Rząśni. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi decyzją z dnia 25.11.2019 roku
podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki w kwocie 400.000 zł. W dniu 24 grudnia 2019 roku podpisano
umowę o dofinansowanie, natomiast środki wpłynęły na konto Gminy Rząśnia już w roku 2020. Spłata
pożyczki z możliwością umorzenia do 40% nastąpi w latach 2020-2026. Udzielone dofinansowanie
pozwoliło sfinansować poniesiony wydatek na zakup koparko ładowarki do wysokości 40% kosztów
zadania poniesionych w ramach zakupu.
6) 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
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. W pierwszym kwartale 2019
roku został wyłoniony wykonawca robót związanych z zaprojektowaniem oraz wybudowaniem
budynku Urzędu Gminy w Rząśni w systemie budynku pasywnego przy ul. 1 Maja 37 w Rząśni wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Wartość zawartej umowy to 15.498.000,00
zł. W II kwartale 2019 został wyłoniony inspektor nadzoru inwestorskiego, który odpowiada w imieniu
Zamawiającego za nadzór od strony technicznej nad realizowaną inwestycją. Wartość podpisanej
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umowy to 221.400,00 zł. W trakcie 2019 roku Zamawiający poniósł wydatki związane z wykonaniem
dokumentacji projektowej, wydatki związane z robotami rozbiórkowymi, robotami budowalnymi,
wydatki związane z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz wydatki związane z promocją projektu.
,,Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz. Nr
766/1,766/2”, czas realizacji przypada na lata 2016-2021, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą
3 587 419,74 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 3 632 683,74 zł. Projekt jest realizowany z
udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA.RPLD.04.03.02-100019/18-00 z dnia 15.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowane projektu finansowane z UE w 2019 r wynosiły
1 976 495,29 zł, wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059)
wynosiły 1 610 924,45 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2019 Gmina Rząśnia złożyła do
Instytucji Zarządzającej trzy wnioski o refundacje poniesionych kosztów kwalifikowalnych
związanych z realizacją projektu. Dwa wniosku zostały zrefundowane w roku 2019 na łączna kwotę
353.820,18 zł, natomiast ostatni wniosek o płatność obejmował wydatki poniesione w IV kwartał
2019 złożony został w grudniu 2019 roku zaś sama refundacja nastąpiła w roku 2020. Zrefundowana
kwota w 2020 roku wynosiła 1.637.065,47 zł.
7) 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 w latach 2018-2019 wyniósł 83 338,72 zł,
Projekt został zrealizowany przy współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z/s w
Warszawie jako partnera realizującego działania szkoleniowe.
W 2019 r. wydatki projektu wyniosły 43 521,59 zł, z tego:
– wydatki kwalifikowalne z budżetu UE – 37 202,26 zł,
– wydatki z budżetu państwa – 6 319,33 zł.
Wydatki poniesione przez Gminę w 2019 r. wyniosły 39 817,13 zł, z tego:
– wydatki kwalifikowalne z budżetu UE – 34 035,68 zł,
– wydatki z budżetu państwa – 5 781,45 zł.
W ramach wydatków związanych z realizacją projektu zakupiono 10 komputerów, które po
zakończeniu zadania zostaną przekazane na własność gminy.
8) Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu
na działkach ozn. Nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia. Czas realizacji zadania
przypada na lata 2019-2022. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 37 266,00 zł. Poniesione
wydatki są związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej jaka została złożona do UM WŁ w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Złożony
wniosek jest rozpatrywany przez Instytucję Zarządzającą.
9) Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów. Czas realizacji
przypada na lata 2019-2020. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 500,00 zł. Poniesiony
wydatek dotyczy wykonanej dokumentacji projektowej. W roku 2019 roku została również złożona
dokumentacja aplikacyjna celem uzyskania wsparcia finansowego dla zadania od Lokalnej Grupy
Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty z siedzibą w Osjakowie. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
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4. Infrastruktura drogowa w Gminie Rząśnia wg. stanu na dzień 31.12. 2019 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
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: 26,864 km bitumiczne, żwirowe 4,09 km, gruntowe 5,374 km.
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W pasach dróg gminnych i wewnętrznych wybudowano:
● ścieżek rowerowych o długości 8,375 km
● chodników o długości 12,628 km
W roku 2019 na terenie Gminy Rząśnia przebudowano :
● 4.430 km dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Rząśnia
na łączną kwotę 4.683.851,24 zł
5. Planowanie przestrzenne
Na koniec 2019 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. Umożliwia kształtowanie przestrzeni zgodnie z
potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami
lokalnymi, zachowujący wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych. Na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego można uzyskać pozwolenie na budowę.
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, możliwości 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 2019 roku łączny koszt utrzymania GOPS w Rząśni wyniósł: 622.753,40 zł, w tym środki własne
gminy stanowiły 548.898,23 zł, środki wojewody i budżetu państwa 73.855,17 zł. 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 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
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stosowanej w pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe, zadania będące w zakresie działalności
ośrodka, w 2019 roku, realizowali:
- kierownik
- z-ca kierownika 1/4 etatu
- główny księgowy, kadry i płace (1etat)
- pracownicy socjalni (praca środowiskowa) – 3 osoby, w tym 2 i 3/4 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 (½ etatu)
- opiekun domowy – 1 osoba.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2019 r. to: 106 rodziny (257 osób w tych
rodzinach), świadczenia przyznano 150 osobom. Oprócz pomocy finansowej i usługowej, wyłącznie
pracą socjalną wykonywano wobec 53 osób i rodzin.
Analiza środowiska lokalnego w 2019 roku
Karta Diagnostyczna stan na 31. 12. 2019 r.
tabela nr 6
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

2017

2018

2019

4962
124
327
470

4887
102
281
455

4975
106
257
430

30

20

22

691
690

643
695

947
704

341

305

322

4
3
1
222
41

4
3
1
212
31

3
3
0
207
40

źródło: opracowanie własne

Analizując powyższe dane można zauważyć, na przestrzeni 3-ech lat, tendencję spadkową liczby
rodzin korzystających z różnych form wsparcia realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. W 2017 r. objęto pomocą 124 rodziny ogółu mieszkańców, natomiast w 2019 r. – 106
rodzin. 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+) oraz od 2018r. jednorazowego świadczenia
„Dobry Start” (300+).
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tabela nr 7. Powody przyznania pomocy rodzinom lub osobom w latach 2017-2019 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 opiekuńczowychowawczych
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.

2017
96
3
4
2
74
20
9
5

91
3
5
4
66
16
8
6

2018
12
3
4
3
69
17
18
1

2019

1
1
0
1
0

2
1
0
0
1

1
0
0
1
0

18

0

0

W analizowanych latach, głównymi powodami 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.
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.
Zadania własne gminy zrealizowano na ogólną kwotę: 1.384.698,75 zł. w tym środki własne:
1.165.505,65 zł, środki z dotacji 219.193,10 zł.
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tabela nr 8

Świadczenia pomocy społecznej w 2019 roku

Zadania własne

Liczba
osób

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
Koszty asystenta rodziny

22
93

Liczba
świadczeń/
posiłki
45
7.358

68
12
6
20
12
3

150
129
937 godz.
189
160
29

73
-

Prowadzenie grupy wsparcia

Środki z
dotacji

Środki własne

Ogólna kwota

13.600,00
13.289,39

9.108,00
21.084,76

22.708,00
34.374,15

109.610,57
8.837,97
-

124.872,88
318.888,50
39.599,44
7.727,93

124.872,88
318.888,50
39.599,44
109.610,57
8.837,97
7.727,93

73
-

-

36.500,00
24.034,89

36.500,00
24.034,89

-

-

1.400,00

1.400,00

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę: 33.367,31 zł – 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 2019 roku wydatkowano kwotę:
7.727,93 zł
Zadania zlecone gminie - ogólna kwota wydatkowana za zadania zlecone gminie realizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku wyniosła: 6.412.642,92 zł – środki z dotacji.
tabela nr 9.
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
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

430
70

6699
70

775.116,44
70.000,00

18
85
6
1
13
22
17

195
1007
52
12
109
222
195

307.353,95
190.769,56
32.240,00
7.440,00
98.683,80
89.770,00
84.583,51

4

28

15
643

171
8.883

443

625

193.631,37

43
1

43
1

312,34
4.123,00

1.562,40
24.242,58
4.478.038,72

Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń wyniosły: 49.637,86 zł
Koszty obsługi od wydanych decyzji od świadczenia rodzicielskiego: 360,00 zł
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Wykonanie dochodów: Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz
odsetki zrealizowano na kwotę: 83.993,68 zł. Są to środki ściągnięte od dłużników alimentacyjnych
przez komorników w okresie: 01.01.2019r. - 31.12.2019r. Na konto ŁUW w Łodzi przekazano środki
w kwocie: 66.341,68 zł tego kwotę: 40.300,42 zł stanowią odsetki, 25.168,29 zł – 60% funduszu
alimentacyjnego 872,97 zł -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 2016-2020
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 7 rodzin. Ogółem pomocą objęto 19 osób.
3. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
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
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pedagogiczne. Pomoc udzielana przez
Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie na terenie szkół, badania, porady
i terapie którymi objęto 54 dzieci, konsultacje i porady bez badań dla rodziców i nauczycieli.
Zorganizowano zajęcia grupowe z uczniami, w ramach punktu konsultacyjnego zorganizowano
3 spotkania.
2. Zorganizowano szkolenia, prelekcje i warsztaty dla rodziców – prowadzone przez psychologa
i pedagoga z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie. Zorganizowano
w Szkole Podstawowej w Białej pogadankę z dietetykiem na temat zasad zdrowego żywienia.
3. Wspierano rozwój kompetencji rodzicielskich poprzez udział w warsztatach, uzyskanie porady
pedagoga szkolnego, korzystanie z terapii rodzinnej, wsparcie asystenta rodziny.
4. Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego:
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- zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom zagrożonym kryzysem lub przezywającym
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przyznanie świadczenia pieniężnego
rodzinom ( 6 rodzin, 37 świadczeń) głównie na : zakup odzieży i obuwia, opału, leków, środków
czystości, materiałów do odnowienia mieszkania,
- pomoc stypendialna dla 65 uczniów , wypłacono 63 stypendia socjalne i 5 zasiłków szkolnych,
- finansowano posiłki w szkole dla 65 dzieci w tym dla 7-ro dzieci z 4-ech rodzin przeżywających
trudności wychowawcze, 8 zasiłków przyznano na zakup artykułów żywnościowych,
- sfinansowano wypoczynek letni dla 20 dzieci,
5. Wspieranie rodzin i dzieci przez asystenta rodziny, wsparciem objęto 4 rodziny.
6.Wzmocnienie pozycji dziecka w środowisku; placówki kulturalne, biblioteki i świetlice organizowały
imprezy okolicznościowe, pikniki, koncerty, rajdy, konkursy, w celu integracji rodzin i społeczeństwa.
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 2019 r.,
korzystających z tego podmiotu wynosiła 4 802 osoby, a łączna liczba udzielonych świadczeń
zdrowotnych – 36 443.
W roku 2019 ramach środków finansowych przeznaczonych na świadczenia gwarantowane określone
w uchwale Nr II/15/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 roku Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśnia realizował następujące świadczenia zdrowotne:
• Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej – kwota przeznaczona ze środków gminy 80
160,00 zł.; z programu skorzystało 506 osób,
• Świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - kwota przeznaczona za
środków gminy 12 000,00 zł.; z programu skorzystał 177 osób,
• Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie laryngologii – kwota
przeznaczona za środków gminy 13 080,00 zł.; z programu skorzystało 109 osób,
• Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii – kwota przeznaczona
ze środków gminy 10 200,00 zł.; z programu skorzystało 95 osób,
• Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ortopedii – kwota przeznaczona
ze środków gminy 21 600,00 zł.; z programu skorzystało 225 osób.
Na realizację powyższych świadczeń zdrowotnych w 2019 roku przeznaczono kwotę 137 040,00 zł.
W 2019 roku w Gminie Rząśnia realizowano program zdrowotny pn. “Program szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”. Program został pozytywnie
zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych dnia 30 września 2019 roku (nr opinii
142/2019) i przyjęty Uchwałą Rady Gminy Rząśnia nr X/73/2019 z dnia 17 października 2019r. Kwota
przeznaczona na realizację programu wyniosła 4 800,00 zł. Z Programu skorzystało 50 mieszkańców
Gminy Rząśnia.
W Gminie Rząśnia w 2019 roku w strukturach Gminnego Ośrodka Zdrowia funkcjonował jeden podmiot
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: poradnia położniczo - ginekologiczna. Poradnia funkcjonuje
nieprzerwanie od 2011 roku do chwili obecnej.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Rząśni. W 2019 roku udzielono 28 249 porad (konsultacji) lekarskich.
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VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na dzień 1 stycznia 2019 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.
Gospodarka gruntami - nabycie nieruchomości lub ich części w 2019 roku
tabela nr 10
Lp. Położenie
działki
1
Biała

Numer działki Powierzchnia
działki w ha
609/2
0,0173

2

Marcelin

55/2

0,15

Droga śródpolna wewnętrzna
komunalizacja

3

Gawłów

534/1

0,07

komunalizacja

4

Będków

702

5

Kol. Broszęcin 349

0,90; 2/3 części komunalizacja
we
współwłasności
0,07
komunalizacja

6

Kol. Broszęcin 591/1

0,12

komunalizacja

7

Broszęcin

357

2,30

komunalizacja

8

Rząśnia

680/2

0,0589

poszerzenie drogi w wyniku
podziału zgodnie z planem

Cel nabycia

1. Nieruchomości stanowiące mienie gminy.
- przedstawione zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – wg. stanu na dzień 31.12.2019 rok
Gruntu orne pow.11 339 m2
Łąki trwałe pow. 14 415 m2
Pastwiska trwałe pow. 4 500m2
Grunty rolne zabudowane pow. 41 500m2
Grunty pod rowami pow. 1 448m2
Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) pow. 10 500 m2
Tereny mieszkaniowe pow. 9 100 m2
Tereny przemysłowe pow. 40 549 m2
Inne tereny zabudowane pow. 131 286 m2
Zurbanizowane grunty niezabudowane pow. 114 867 m2
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe pow. 56 383m2
Drogi – tereny komunikacyjne po w. 1 046 214 m2
Nieużytki pow. 23 000 m2
ŁĄCZNIE ZASÓB GMINY RZĄŚNIA STANOWI – 1.605 101 m2
oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 0,44 ha
W zasobie Gminy Rząśnia w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
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1. Budynek Urzędu Gminy w Rząśni
2.Świetlica środowiskowa w Rząśni /siedziba Gminnej Biblioteki/
3.Biblioteka /filia/ w Białej
4.Budynek świetlicy w Kodraniu
5.Budynek w Białej /Ośr. Sportu i Rekreacji/
6.Budynek przy ul. Kościuszki /siedziba Banku Spółdzielczego/
7.Budynek przy ul. 1 Maja /siedziba Poczty Polskiej/
8.Budynek komunalny w Rząśni wraz z halą sportową ul. 1 Maja 37
9. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni wraz z halą sportową,
10.Szkoła Podstawowa w Zielęcinie wraz z salą gimnastyczną
11.Szkoła Podstawowa w Białej
12.Budynek po Szkole Podstawowej w Broszęcinie
13.Budynek po Szkole Podstawowej w Stróży
14.Budynek po Szkole Podstawowej w Białej
15.Świetlica w Reklach
16.Budynek świetlicy w Będkowie
17.Budynek wraz z budynkiem gosp. w Marcelinie
18.Budynek komunalny w Suchowoli
19.Budynek mieszkalny w Ścięgnach
20.Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni
21.Budynek przy ul. 1 Maja /siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej/
22.Budynek OSP Broszęcin
23.Budynek OSP Rząśnia
24.Budynek OSP Suchowola
25.Budynek OSP Biała
26.Budynek OSP Stróża
27.Budynek użyteczności publicznej w Zielęcinie
28.Budynek – zaplecze sportowe przy boisku „Orlik” w Rząśni
29.Budynek po byłej hydroforni w Stróży
30.Budynek komunalny w Rząśni ul. 1 Maja

1.1.Najem lokali użytkowych
Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:
tabela nr 11
Lp.

Położenie

Nieruchomość

Opis

1.

Rząśnia,
ul. 1 Maja 14
Rząśnia,
ul. Kościuszki 35

Lokal użytkowy o pow. 73,19 m2

3

Rząśnia
ul. 1 Maja 18

Lokal użytkowy o pow. 46,0 m2

4.

Zielęcin

5.

Rząśnia, ul.
Waryńskiego 6

Lokal użytkowy w szkole podstawowej
o pow. 17,35 m2
Lokal użytkowy w budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia pow. 17,76 m2

Lokal użytkowy z przeznaczeniem
pod działalność Poczty Polskiej
Lokal użytkowy z przeznaczeniem
pod działalność Banku
Spółdzielczego Oddział Kleszczów
Lokal użytkowy z przeznaczeniem
na prowadzenie usług
weterynaryjnych
Lokal użytkowy z przeznaczeniem
na stację sejsmiczną
Lokal użytkowy z przeznaczeniem
na usługi stomatologiczne

2.

Lokal użytkowy o pow. 70,5 m2
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6.

Rząśnia, ul. 1 Maja
35 A

Lokal użytkowy o pow. 46,6 m2

7.

Rząśnia, ul. 1 Maja 2
B

Lokal użytkowy przy przystanku PKS
o pow. 16 m2

Lokal użytkowy z przeznaczeniem
na działalność gastronomiczno usługową
Lokal użytkowy z przeznaczeniem
na działalność usługową

1.2.Najem lokali mieszkaniowych
Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:
tabela nr 12
Lp.

Położenie

Nieruchomość

opis

1.
2.

Rząśnia
Suchowola

Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia
Budynek po byłej szkole podstawowej

3 lokale
2 lokale

3

Ścięgna

Budynek mieszkalny

1 lokal

4.

Zielęcin

Budynek szkoły podstawowej

1 lokal

1.3. Użyczenie nieruchomości
W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości będące przedmiotem użyczenia:
tabela nr 13
Opis

nr i powierzchnia użyczonej nieruchomości

Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów „Pogodna Jesień”
z/s w Rząśni – działalność
statutowa
Koło łowieckie „Cyranka”
Lokalna Grupa działania „
Kraina
Wielkiego
Łuku
Warty”
Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Czarni”

Nr dz. 929/2 obręb Rząśnia – pomieszczenie w budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej

Osoba fizyczna
Koło Gospodyń Wiejskich w
Białej

dz. nr 1078, 1079 (części) Rząśnia
dz. nr 630/1 pow. 44,80m 2 - pomieszczenia w bud. Filii GBP w
Białej

Lp.
1.

2.
3.

3

4,
5.

dz. nr 404 o pow. 0,40 ha
dz. nr 1127 pow. 0,01 ha (część) Rząsnia
dz. nr 765/3 pow. 0,0680 m2 , 720/3 pow. 1,1618 ha,718/5 o pow.
0,2707 ha,765/4 o pow. 0,1841 ha Rząśnia
dz. nr 600/1 pow. 0,50ha, 601 1,23 ha Biała

1.4. Dzierżawa
W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy.
tabela nr 14
Lp.

Obręb geodezyjny, nr działki

1

Rząśnia, dz nr 957/4

2
3

Gawłów dz. nr 473/1 pow.0,21 ha
Gawłów dz. nr 195/1 pow. 0,4840
ha

Opis
pomieszczenie w części piwnicznej
budynku GOZ
nieruchomość gruntowa
nieruchomości gruntowe
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Zielęcin dz nr. 218 pow. 0,54 ha
,219 pow.0,12 ha
Bogumiłowice dz. nr 47 pow.
0,86 ha

4
5

nieruchomości gruntowe
nieruchomość gruntowa

1.5. Użytkowanie wieczyste
Gmina Rząśnia posiada prawo własności nieruchomości gruntów będących
wieczystym – dz. nr 929/4 pow. 0,30 ha i dz. nr 542 o pow. 0,14 ha obręb Rząśnia

w użytkowaniu

2. Transport publiczny.
Na terenie gminy Rząśnia znajduje się 57 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 zmieniona uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 stycznia 2018 r.
oraz uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.Woj.
Łódzk.. z 2017r. poz. 4185; zm.: Dz.Urz.Woj.Łódzk. z 2018 r. poz. 935 oraz z 2020 r. poz. 1083).
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.
F.T.H.U. OL-TRANS Ewelina Dziuboń

Udostępnienie przystanków komunikacyjnych przez Gminę jest nieodpłatne.
Gmina Rząśnia 2019 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 6.800 zł brutto
II kwartał 8.800 zł brutto
III kwartał 4.800 zł brutto
IV kwartał 8.800 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
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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.
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 2019 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 2019 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:
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1) zadanie o nazwie „Śladami powstań niepodległościowych - powstania w malarstwie, wierszu i
pieśni” pogłębiającą wiedzę historyczną, dbałość i ochronę dziedzictwa kulturowego, nabycie
umiejętności wokalnych i scenicznych, integracja międzypokoleniowa. Realizację zadania
zlecono - zgodnie ze złożoną uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznegostowarzyszeniu Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża.
Organizację wsparto kwotą 10.000,00 zł. Zadanie publiczne zostało zrealizowane, dotację
wykorzystano w kwocie 9.999,72 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,28 zł zwrócono
na konto Urzędu Gminy Rząśnia ;
2) zadanie o nazwie “Piknik integracyjny połączony z obchodami dnia patrona św. Jana
Chrzciciela”- propagująca działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych. Realizację zadania zlecono Koło Gospodyń Wiejskich w Białej. Organizację
wsparto kwotą 4.900,00 zł. Zgodnie ze złożonym uproszczonym sprawozdaniem z realizacji
zadania publicznego- stowarzyszenie zrealizowało zlecone zadanie przy wykorzystaniu
otrzymanej kwoty dotacji.
W roku 2019 na terenie Gminy Rząśnia funkcjonowało 19 organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego w tym:
• 16 organizacji pozarządowych,
− 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)
− 1 Koło Gospodyń Wiejskich w Białej,
• 3 organizacje kościelne.
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
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Sportowemu „Czarni” w Rząśni. 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 w Pajęcznie oraz bezpieczeństwo pożarowe - Ochotnicze Straże Pożarne i Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej w Pajęcznie.
W ramach współpracy i wspierania działań prewencyjnych i interwencyjnych Policji Gmina Rząśnia
udzieliła dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch
radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.
Gmina Rząśnia przekazała namiot z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie w
celu realizacji zadań szkoleniowych i prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
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 2019:
Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i numery alarmowe
• Pogadanka na temat narkotyków
• Pogadanka na temat agresji w szkole i cyberprzemocy
• Akademia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• Akcja bezpieczne ferie
• Akcja bezpieczne wakacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
• Bezpieczeństwo w sieci
• Demoralizacja i karalność małoletnich
• Odblaskowy przedszkolak
• Policyjna akademia bezpieczeństwa
• Przybliżenie zawodu policjant
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
• Pogadanka o odpowiedzialności karnej nieletnich
• Pogadanka bezpieczeństwo w sieci - “Cyberprzemoc”
• Pogadanka bezpieczeństwo w drodze i do szkoły.
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
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▪
▪
▪

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 15
Lp.

Nazwa jednostki/Typ
jednostki

Liczba
członk
ów

Wyposażenie w sprzęt do działań ratowniczogaśniczych

Samochody: GBA Jelcz 008, GLM Opel Movano
Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca,
motopompa do wody zanieczyszczonej, pilarka do
drewna – szt. 2, piła do betonu i stali, maszt
oświetleniowy z najaśnicami,
radiostacja
samochodowa, torba PSP R1 + deska ortopedyczna,
drabina wysuwana.
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 MAN TGL,
SLRt Ford Transit
Motopompa pożarnicza P05 szt. 1, motopompa
szlamowa WT 30X szt. 2, motopompa pływająca,
zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego,
zestaw ratownictwa medycznego z tlenoterapią
(torba/plecak + deska ortopedyczna) - kpl. 2,
defibrylator - szt. 1, pilarka do drewna - szt.4, pilarka
do betonu i stali, maszt oświetleniowy z najaśnicami
- szt. 3, agregat prądotwórczy - szt. 3, wentylator
oddymiający - szt. 1, aparaty nadciśnieniowe z
maskami - kpl. 8, czujnik bezruchu – szt. 5, drabina
wysuwana – szt. 1, drabina nasadkowa – 1 szt.,
radiostacje nasobne – szt. 7, 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

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

Wyjazdy
do
zdarzeń
w 2019
roku
3

1

2

28

1

1

1

Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca,
pilarka do drewna, maszt oświetleniowy z
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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 2019 roku Gmina Rząśnia udzieliła dotacji celowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rząśni w wysokości 8.400,00 zł i 399.139,32 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu oraz
zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu zapewnienia gotowości
bojowej jednostki. Jednostka ta uzyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 33.600,00 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie – 359.775,00 zł
W ramach zrealizowanych zadań Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni zakupiła:
•

•

średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGL 12.250 GBA 2,5/16 wyposażony w zbiornik
na wodę o pojemności 2500 l ze środkiem pianotwórczym o pojemności 250 l, autopompę o
wydajności min. 1600l/min., linię szybkiego natarcia długości 30 m, zraszacze przednie i
boczne, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, aparaty
powietrzne, pilarki spalinowe, radiotelefony nasobne, latarki, węże pożarnicze, prądownice
oraz sprzęt do zdarzeń drogowych
umundurowanie specjalne 5 kpl., rękawice specjalne 7 par., wentylator oddymiający,
motopompę do wody zanieczyszczonej, agregat prądotwórczy, bosak dielektryczny – szt. 2 ,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia komunalnego Gminy Rząśnia została podpisana
umowa z agencją ochrony na prewencyjne objazdy służb ochrony mienia i ludzi celem zapewnienia
bezpieczeństwa. W ramach umowy usługę świadczono w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, koszt
usługi wynosił 25 830,00 zł.

IX. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU 2019
Zadania oświatowe realizowane były przez trzy szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Rząśnia
oraz gimnazjum działające do 31.08.2019 roku, które na mocy ustawy zostało zlikwidowane.
Działalność opiekuńczo - wychowawczą realizowało przedszkole i dwa oddziały przedszkolne
prowadzone przez Gminę.
Jednostki te miały zapewnioną obsługę administracyjno-organizacyjną i finansowo-księgową
prowadzoną przez Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.
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Budżet finansowy jednostek oświatowych każdego roku uwzględnia środki na wyposażenie szkoły
w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt do pełnej realizacji programów nauczania oraz
wykonywania zadań statutowych, jak również realizację zadań wynikające z przepisów prawa
oświatowego.
1. Szkoły podstawowe
Zadania z zakresu edukacji podstawowej realizowane były przez szkoły podstawowe tj.:
1) Szkołę Podstawową w Białej
2) Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni
3) Szkołę Podstawową w Zielęcinie
Liczba uczniów w szkołach podstawowych wg stanu na 30 września 2019 roku wynosiła 397 ogółem
i była niższa o 3 uczniów w stosunku do roku 2018. Natomiast liczba oddziałów wynosiła 30 ogółem
i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
tabela nr 16
Liczba uczniów w roku
szkolnym
Jednostka

Liczba oddziałów w roku
szkolnym

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

100
264
36
400

101
264
32
397

8
14
8
30

8
14
8
30

Szkoła Podstawowa w Białej
Szkoła Podstawowa w Rząśni
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
Razem

2. Przedszkola i oddziały przedszkolne
Zadania z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego w 2019 roku realizowane były przez:
1) Przedszkole w Rząśni
2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białej
3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zielęcinie
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu na 30 września 2019 roku wynosiła
157 i wykazywała tendencję wzrostową w stosunku do roku 2018. Natomiast liczba oddziałów
wynosiła 8 i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
tabela nr 17
Liczba dzieci w roku szkolnym
Jednostka

Przedszkole w Rząśni
Oddział przedszkolny w
Szkole Podstawowej w
Białej
Oddział przedszkolny w
Szkole Podstawowej w
Zielęcinie
Razem

Liczba oddziałów w roku szkolnym

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

106

114

5

5

30

35

2

2

6

8

1

1

142

157

8

8
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3. Zatrudnienie w szkołach
W 2019 roku we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych było 74 nauczycieli i 50
pracowników obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach w przeliczeniu na etaty
kształtował się następująco:
tabela nr 18
Jednostka
Szkoła Podstawowa w Białej

Nauczyciele
20,20

Pracownicy obsługi
17,00

•

szkoła podstawowa

17,75

8,50

•

oddział przedszkolny

2,45

3,50

•

stołówka szkolna

0,00

5,00

31,86

27,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni
•

szkoła podstawowa

22,99

13,40

•

przedszkole

8,87

7,6

•

stołówka szkolna

0,00

6,0

14,25

6,00

Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
•

szkoła podstawowa

13,14

5,60

•

oddział przedszkolny

1,11

0,40

11,93

8,00

Gimnazjum w Rząśni
* stan zatrudnienia na 31.08.2019 r.

Na dzień 30 września 2019 roku stan zatrudnienia nauczycieli ogółem we wszystkich placówkach
oświatowych w przeliczeniu na etaty z podziałem na stopnie awansu zawodowego wynosił: nauczycieli
stażystów – 5,02; nauczycieli kontraktowych – 8,14; nauczycieli mianowanych – 12,70; nauczycieli
dyplomowanych – 40,44.
tabela nr 19
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Białej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
Ogółem

Stażyści

Kontraktowi

2,67
1,64
0,71
5,02

Dyplomowani

1,42

Mianowani
4,00

4,72
2,00
8,14

6,50
2,20
12,70

19,00
9,33
40,44

12,10
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Wykres struktury zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego

4. Wyniki egzaminów
Średnie wyniki egzaminów ósmoklasistów w 2019 roku osiągnęły poziom wyższy od średnich
wyników w kraju i w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:
tabela nr 20
Przedmiot
J. polski
Matematyka
J. angielski

SP Biała
76
60
61

SP Rząśnia
69
42
58

Wyniki egzaminów w %
SP Zielęcin
Gmina
72
71
55
47
60
59

Powiat
67
44
55

Kraj
63
45
59

5. Finansowanie oświaty
Źródłami finansowania wydatków oświaty w 2019 roku były środki pochodzące z budżetu państwa
w postaci subwencji oświatowej i dotacji celowych w wysokości 4 476 505,29 zł oraz środki własne
gminy w kwocie 6 007 648,34 zł.
tabela nr 21
L.p.
1
2
3
4
5
6

Tytuł/przeznaczenie
Subwencja oświatowa
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
dofinansowanie wypłaty odpraw z tytułu likwidacji Gimnazjum
w Rząśni
Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół
w podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów do 5 lat
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Środki własne gminy

Kwota
4 271 455,00
8 972,00
36 060,29
143 106,00
16 912,00
6 007 648,34
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Udział subwencji oświatowej i dotacji celowych w całości wydatków na oświatę w 2019 roku wyniósł
43%, natomiast udział środków własnych gminy stanowił 57%.

Subwencja oświatowa naliczana jest w oparciu o liczbę etatów nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego oraz liczbę uczniów skorygowaną o właściwe dla nich wagi określone
corocznie w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla gmin. Finansowy standard podziału subwencji dla gmin w 2019 roku przyjęty
został w wysokości 5 568,57 na jednego ucznia przeliczeniowego.
6. Wydatki na oświatę
W 2019 roku wydatki na oświatę w Gminie Rząśnia wyniosły ogółem 10 484 153,63 zł i stanowiły
19,27 % wydatków budżetu całej gminy. Natomiast wydatki w poszczególnych szkołach w przeliczeniu
na jednego ucznia kształtowały się następująco:
tabela nr 22
Jednostka
Szkoła Podstawowa w Białej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
Gimnazjum w Rząśni

Wydatki szkoły

Liczba uczniów

2 475 436,12
4 477 176,44
1 319 265,90
1 085 272,86

136
378
40
38

Roczny koszt na
jednego ucznia
18 201,74
11 844,38
32 981,65
28 559,81
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W zależności od rodzaju zadania wydatki na oświatę kształtowały się następująco:
tabela nr 23
Wyszczególnienie
Szkoły Podstawowe
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

Oddziały przedszkolne
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

Przedszkola
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

Gimnazja
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

Dowożenie uczniów
1. Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Rząśnia
2.

Dowożenie uczniów do szkół i ośrodków specjalnych

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
1. Zwrot nauczycielom kosztów dokształcania
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

Stołówki szkolne i przedszkolne
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

Realizacja zadań z zakresu kształcenia specjalnego w szkołach
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń
Wynagrodzenia ekspertów komisji na awans zawodowy nauczycieli
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
1. Stypendia szkolne
2.

Zasiłki szkolne

3.

Stypendia za wyniki w nauce

Wspólna obsługa finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2.

Pozostałe wydatki rzeczowe

OGÓŁEM

Kwota
5 602 073,49
4 675 589,94
926 483,55
528 181,92
442 289,12
85 892,80
1 184 671,15
836 945,23
347 725,92
881 697,63
840 198,32
41 499,31
497 914,30
421 856,10
76 058,20
3 718,15
1 000,00
2 718,15
826 745,29
595 037,81
231 707,48
227 214,17
198 856,57
28 357,60
40 429,94
1 000,00
57 989,65
4 429,93
133 928,02
56 338,02
3 100,00
74 490,00
494 159,99
448 656,36
45 503,63
10 484 153,63

7. Pomoc materialna dla uczniów
Za bardzo dobre wyniki w nauce zostały przyznane stypendia dla 205 uczniów w kwocie 74 490 zł w
ramach własnych środków oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium
szkolnych i zasiłku szkolnego dla 64 uczniów na kwotę 59 438,02 zł z czego 16.912 zł stanowi kwota
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
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8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawcom, którzy
zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę Wójt
przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki z Funduszu
Pracy. W roku szkolnym 2019 wydano 7 decyzji na łączną kwotę 56.567 zł.
9. Dowóz uczniów do szkół
Zadanie ustawowe gminy wynikające z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
związane z zapewnieniem uczniom dowozu do szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnia oraz opieki
nad nimi podczas podróży. Wyłoniony w drodze przetargu przewoźnik zapewniał usługę dowozu
i opiekę uczniów do szkół na terenie Gminy Rząśnia. Ponadto, zgodnie z ustawą zapewniono dowóz
uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie albo realizowano
powyższy obowiązek poprzez zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do innych ośrodków
i szkół specjalnych na podstawie zawartej umowy na dowóz z rodzicami/opiekunami.
Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 497 914,30 zł w tym: dowóz uczniów do
szkół na terenie gminy – 421.856,10 zł, dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie - 44 496,55 zł, zwrot kosztów dowozu 4 uczniów
niepełnosprawnych do innych ośrodków i szkół specjalnych – 31 561,65 zł
X. DZIAŁANIA KULTURALNE I PROMOCYJNE GMINY RZĄŚNIA - rok 2019
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.
Zadaniem bibliotek jest gromadzenie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji
biblioteczno – bibliograficznych. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu. Organizowanie
form pracy służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego
gminy. Współpracowanie z bibliotekami, szkołami, instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i
zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa Gminy Rząśnia.
Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano 2 budynki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Rząśni
ul. 1 Maja 16A oraz Filię w Kodraniu nr 30.
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami na dzień 1 stycznia 2019r. Wynosił
44 160 woluminów. W ciągu roku 2019 liczba woluminów księgozbioru wzrosła d 45 686. W
przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2029r. wynosiła
11,1% oraz na dzień 31 grudnia 2019r. - 10,7%. W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
i Filie w Białej, Kodraniu i Stróży zapewniają możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD.
W 2019 roku zarejestrowano ogólnie 800 czytelników. W poszczególnych bibliotekach liczba
czytelników kształtowała się następująco:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – 422 czytelników,
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• G.B.P. w Rząśni Filia w Białej – 167 czytelników,
• G.B.P. w Rząśni Filia w Kodraniu – 101 czytelników,
• G.B.P. w Rząśni Filia w Stróży – 110 czytelników.
Struktura czytelników według wieku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni wraz z Filiami :
Do 5 lat – 44 czytelników,
6-12 lat – 174 czytelników,
13 -15 lat – 83 czytelników,
16 – 19 lat – 63 czytelników,
20 – 24 lat – 41czytelników,
25 – 44 lat – 236 czytelników,
45 – 60 lat – 90 czytelników,
Powyżej 60 lat – 69 czytelników.
Struktura czytelników według zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni wraz z Filiami:
Osoby uczące się – 388czytelników,
Osoby pracujące – 251 czytelników,
Pozostali – 161 czytelników.
•

W 2019 roku czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 10 936 woluminów na miejscu udostępniono
7 358 woluminów. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 23 199osób.
Zakup z dotacji organizatora – 1235 woluminów,
• Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 340 woluminów,
• Dary czytelników i instytucji i urzędów – 112 woluminów.
W 2019 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami wzbogaciły się o 1 354
woluminy.
➢ Zakup z dotacji organizatora – 975 woluminów;
➢ Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 379 woluminów;
➢ Dary czytelników, instytucji i urzędów - 76 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 – 2 komputery.
Komputery są z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Gminna Biblioteka Publiczna posiada
program biblioteczny „PROGMAN”.
W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z Filiami w Białej, Kodraniu i Stróży
zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa: lekcje biblioteczne,
teatrzyki dla dzieci pt. „ Misiowe opowieści”, „ Super Bohaterowie i Profesor Wodorek”, „ Tajemnica
Starej Szafy”, „ Na wesołej łące”. Gminny konkurs recytatorski „ Matka, matula, mateńka…”. Braliśmy
udział w biciu rekordu czytania pt. „Jak nie czytam jak czytam”. Zorganizowaliśmy spotkania autorskie
z pisarzami – Barbara Kosmowska, Paweł Wakuła Agnieszka Frączyk, Agata Kołakowska Zbigniew
Kołba , Anna Brzezińska, Izabella Jędraszak - Drzazga czy podróżnikiem Robertem Gondkiem.
Przygotowaliśmy wernisaż prac Izabeli Binieckiej i Artura Bartylak pt. „Jak powstaje ilustracja”.
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Odbywały się warsztaty : „ Stacja kosmiczna”, „Zabawa z cieniem”, „wesoła pogadanka o znakach
drogowych”, „Budujemy statki”, „ Nieziemskie zajęcia czyli ufoludki w bibliotece”, „Kleksowe
zwierzaki”, „Laleczki teatralne - bajkowy teatrzyk”, „Gipsowe stwory”, „Wielkie maski”, „Kurki,
palmy i etnogadki – Wielkanoc 2019”, warsztaty ceramiczne „Marakasy z gliny”- Zbychewka, „…bo
z papierem zdziałasz wiele”, warsztaty bożonarodzeniowe, „pierniczkowy zawrót głowy, mikołajkowe
wypieki”, warsztaty foamiranu, masy porcelanowej. Odbywały się spotkania Dyskusyjnych Klubów
Książki działających przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach w Białej, Kodraniu i
Stróży. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskich akcjach np. ”Narodowe Czytanie – 2019r. Nowele
Polskie”, „Noc Bibliotek” , „Mała książka Wielki człowiek – z Książką na start”, „Między Narodowy
Festiwal Literatury Dziecięcej w Rabce”. Zorganizowaliśmy obchody „Dnia Przedszkolaka”.
Kultywowaliśmy nasze tradycje i obyczaje np. „Dzień Kobiet”, „ Pierwszy Dzień Wiosny i palenie
Marzanny”, ”Dzień Dziecka”, ”Katarzynki”, „Andrzejki” , święta narodowe i rocznice np. akcja
„żonkile”- wybuch powstania w getcie warszawskim, wybuch powstania warszawskiego, Dzień
Niepodległości
„Biesiada
Niepodległościowa”
wspólnie
z Stowarzyszeniem rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża.
W związku z tymi wydarzeniami biblioteka poniosła wydatki w kwocie 20 000 zł.
W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z Filiami organizowała również wyjazdy do
kina, teatru na Targi Książki w Warszawie, wycieczki do Opola, EnergiLandi w Zatorze, do Łodzi.
Braliśmy udział w pikniku integracyjnym połączonym z Gminnym Dniem Dziecka oraz „I Biegiem
Wolności - Rząśnia 2019r.”
Gościliśmy u siebie Bibliotekę Publiczną Miasta I Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika.
Braliśmy udział w obchodach 100 – lecia Policji w Bełchatowie w partnerstwie z Komendą Powiatową
Policji w Pajęcznie.
W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni była organizatorem Dnia Kobiet, Dni Gminy
Rząśnia i Rajdu Edukacyjno – Historycznego i Pikniku Rodzinnego „Łączy nas historia”. Zadania
zostały sfinansowane z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Rząśnia.
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała:
Budżet ogółem -791 213 zł. (działalność biblioteki – zakup książek, środków czystości, spotkania
autorskie, warsztaty, wynagrodzenia, itp.).
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 9 000zł.
Dotacja celowa – 376 000 zł.
W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zdobyła tytuł „Najlepszej biblioteki w
województwie łódzkim” i 9 miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek organizowanego przez
Rzeczpospolitą.
Liczba woluminów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2019
roku – 107,4
Liczba wypożyczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2019
roku – 3732,1
Liczba wydarzeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2019
roku – 124,7
Frekwencja na wydarzeniach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach – 13,7%.
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2. Ośrodki kultury i świetlice
W gminie w 2019 r. funkcjonowały następujące ośrodki kultury, kluby i świetlice wg tabeli podanej
poniżej:
tabela nr 24
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa gminnej jednostki kultury
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

Czy obiekt dostosowany jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK

Przy gminnej jednostce kultury - świetlicy wiejskiej w Będkowie od 2015 roku funkcjonuje grupa
taneczna pn. „Tęcza”. W 2019 roku zespół artystyczny zrzeszał 33 osoby, podzielone na dwie grupy
wiekowe - młodszą i starszą.
Od 2013 roku funkcjonuje Gminne Ognisko Muzyczne, które w 2019 zrzeszało 22 członków.
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 2019 roku grupa stanowiła 28 osoby,
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 2019
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Na terenie gminy Rząśnia jest 18 podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (stan na
dzień 31.12.2019r.).
tabela nr 25
Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych :
(stan na dzień 31.12.2019r.)
poza miejscem sprzedaży
w miejscu sprzedaży
43
3
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2019 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)
3
3
2
8
0
0
0
8
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2. Działania z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Rząśnia.
Podstawowym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych zagrożeń oraz zmniejszanie
rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych z uzależnieniem w Gminie Rząśnia.
Jednym z najważniejszych założeń była pomoc dzieciom i młodzieży, wskazanie, że czas wolny można
spędzać zdrowo i z daleka od alkoholu i środków psychofizycznych.
Środki na ten cel zostały przeznaczone z rocznych opłat ponoszonych z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych z tzw. “korkowego", które gmina otrzymała w wysokości 75 337,71
zł z czego wydatkowano na cele związane z działalnością profilaktyczną kwotę w wysokości 67 221,35
zł.
Środki te zostały wydatkowane na działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży z terenu
gminy oraz na funkcjonowanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia
dla członków komisji, przeprowadzenie warsztatów szkolnych oraz koncertów z zakresu profilaktyki
dla uczniów „Zło dobrem zwyciężaj”, “Możesz tylko stracić”, “Wspierajmy się”, dofinansowanie
uczestnikom w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i tanecznych, kulturalnych oraz wyjazdu
harcerzy, zakup materiałów edukacyjnych i biurowych itp.
Zatrudnienie terapeuty, utworzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, zatrudnienie
psychologa to działania mające na celu zapewnienie dostępności fachowej pomocy terapeutycznej i
psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. To również udzielanie
psychospołecznej i prawnej pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z
uzależnieniem, a w szczególności ochrony przed przemocą.
Przeprowadzona diagnoza problemów społecznych wśród uczniów i mieszkańców gminy, mająca na
celu: identyfikację przyczyn wywołujących sytuacje problemowe, wzajemnych związków pomiędzy
problemami i kwestiami społecznymi, skalę problemów społecznych w danym układzie
administracyjnym, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych, analizę podejmowanych działań
zmierzających do rozwiązania sytuacji problemowej lub jej złagodzenia, oraz analizę proponowanych
rozwiązań przez politykę społeczną regionu. Badany obszar dotyczył następujących kwestii: problem
alkoholowy, nikotynowy, narkotykowy, przemoc.
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 2019 roku.

1) Mieszkańcy Gminy Rząśnia.
Liczba mieszkańców gminy Rząśnia wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (na podstawie danych z
prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców) wyniosła 4.975 osób, w tym stałych mieszkańców
4.900 osób, a zameldowanych na pobyt czasowy 75 osób.
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców /stałych/ kształtowała się
następująco:
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-17 lat
18-60 lat
18-65 lat
> 60 lat
> 65 lat
RAZEM:

499
1597
314
2410

472
1411
607
2490

971
1411
1597
607
314
4900

Kobiety stanowiły – 51% populacji
Mężczyźni stanowili – 49 % populacji

str. 60
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2019

W stosunku do roku 2018 liczba osób nie zmieniła się (w roku 2018 zameldowanych na pobyt stały
i czasowy było również 4.975 osoby).

W 2019 roku na pobyt stały zameldowało się w Gminie Rząśnia łącznie 129 osób (w tym zakresie
mieszczą się osoby meldujące się i urodzone),a na pobyt czasowy – 34 osób. Z terenu Gminy Rząśnia
z pobytu stałego /w tym do innych gmin/ w 2019 roku wymeldowało się 69 osób (w tym zakresie
mieszczą się osoby wymeldowujące się, wymeldowane decyzją administracyjną i zmarłe), a z pobytu
czasowego – 18 osób.

2) Rejestracja aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rząśni
W 2019 roku odnotowano 60 zgonów mieszkańców Gminy Rząśnia. W porównaniu do roku 2019
liczba zgonów zwiększyła się, gdyż w 2018 wynosiła – 54. W 2019 roku odnotowano 70 urodzeń
mieszkańców Gminy Rząśnia.
W porównaniu do roku 2019 liczba urodzeń zwiększyła się, gdyż w 2018 wynosiła – 51.
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Liczba małżeństw zawartych w Gminie Rząśnia od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2019
roku w rozbiciu na: małżeństwa zawarte w obecności duchownego liczba ta wynosiła – 28 oraz
małżeństwa zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – 7, łącznie w 2019 roku
zarejestrowano 35 zawartych małżeństw.
3) Dowody osobiste - W 2019 roku w Urzędzie Gminy w Rząśni 331 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) - Dane o bazie
przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Liczba zarejestrowanych działalności w Gminy Rząśnia
zgodnie z kodem PKD, rodzajem oraz sekcją, wg danych CEIDG wynosi 217 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.
W formie graficznej struktura podmiotów gospodarczych przedstawia się następująco:
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tabela nr 26
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
36
53
62
22
4
2
2
9
5
3
5
1
12
217

W roku 2019 wprowadzono do CEIDG niżej wymienione rodzaje oraz ilość wniosków:
tabela nr 27
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
18
107
17
30
14
186
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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 2016 r. 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.
W roku 2019 Gmina realizowała kolejny już etap przeobrażania na Gminę Ekologiczną poprzez:
tabela nr 28
Rodzaj dotowanego zadania
Ilość
Kwota
montaż kotłów:

97 szt. w tym:

1 506 675,00 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.

30 - kotły gazowe,
41- kotły na biomasę (pellet i
inne),
26– kotły węglowe,
0– kocioł olejowy

540 000,00 – kotły gazowe,
732 800,00– kotły na biomasę
(pellet i inne),
233 875,00 - kotły węglowe,
0,00 - kocioł olejowy

131

2 534 000,00

46

643 085,00

RAZEM

274

4 683 760,00

Łącznie od 2016 roku do końca 2019 roku rozliczono 1 612 wniosków, na kwotę 27.296.846,51 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 celu realizacji polityki ekologicznej państwa, Rada Gminy zobowiązana jest do uchwalenia
dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska. Podstawą prawną tego dokumentu jest ustawa Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) zgodnie
z którą organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny
program ochrony środowiska. Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2019r. w
sprawie przyjęcia „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnia na lata 2019-2022 z perspektywą
do 2026r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu ochrony Środowiska dla Gminy
Rząśnia na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026r.” przyjęto ten dokument dla Gminy Rząśnia do
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realizacji.
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 klimatu 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.
Realizacja działań ujętych w PGN w 2019 roku
Poniżej przedstawiano proponowane ramy czasowe realizacji działań przewidzianych na lata 20162020 oraz analizę stanu zaplanowanych przedsięwzięć i zadań w 2019 roku, ujętych w obowiązującym
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia.
tabela nr 29
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

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

2016
Gmina
Rząśnia

2020

5 000,00

0

Zrealizowane
działania

Informowanie
społeczności Gminy
o niskiej emisji i
OZE na zebraniach
wiejskich

Brak
w 2019 r.

działań
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3

4

5

Promocja
i
wdrażanie
idei
budownictwa
energooszczędnego
Zapisy
w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego dla
Gminy Rząśnia
Zakup i montaż
kotłów c.o. (biomasa
np. pellet, gaz, olej)
– realizacja 200
wniosków

Mieszka
ńcy
Gminy
Rząśnia
Gmina
Rząśnia

2016

2020

35 000,00

Brak
w 2019 r.
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

0

2016

2020

7 500 000

-

-

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 20162019 – 6 830
479,91 zł
w 2019 r. 1 506 675,00
zł

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

Gmina
Rząśnia

2016

2017

760 000

720.286,08

Gmina
Rząśnia

2016

2017

430 000

330.478,80

7

10

2016

2020

20 000 000

działań

w latach 20162019 –
18.542.421,60
w 2019 r.2.534.000,00

w latach 2018
r.
3.365.012,17

Liczba
wymienionych
kotłów:
w latach 2016-2019
– 532 szt.
w 2019 r. – 97 szt.
Moc
zamontowanych
instalacji w latach
2016-2019:
537 instalacji o
mocy 4,0 kW,
6 instalacji o mocy
3,0 kW,
w 2019 roku- 131
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.
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11

Modernizacja
ścieżek rowerowych

Gmina
Rząśnia

2016

2020

10 300 000

10.753.402,54

12

Budowa pasywnego
budynku
użyteczności
publicznej w Rząśni

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

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 ,,EKOREGION’’ sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów - wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego .
W 2019 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,
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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.
Wg. stanu na dzień 31.12.2019 roku , na podstawie złożonych do Wójta Gminy deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami wynika, że 4.402 osoby zadeklarowały selektywną zbiórkę
odpadów. Na podstawie tych informacji przy uwzględnieniu systemu trójfrakcyjnego (pojemnik
zielony- odpady 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
Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków realizowane jest 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 miejscowości Rząśnia
w obrębie którego znajdują się cztery studnie głębinowe ujmujące wodę z utworów
czwartorzędowych i jurajskich. Woda pobierana jest z trzech studni podstawowych:
nr I o głębokości 139 m, nr II o głębokości 140 m, nr III o głębokości 140 m, oraz
studni awaryjnej nr V o głębokości 140 m ujmujących poziom wodonośny jury górnej. Studnie
zlokalizowane są w miejscowości Rząśnia, powiat pajęczański na działkach:
• nr 865/4 - studnia nr I, II, V,
• nr 864/3 studnia nr III
Woda eksploatowana z ujęcia wód podziemnych jest wykorzystywana do zasilania
wodociągu gminnego dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkańców
gminy miejscowości: Rząśnia, Żary, Rychłowiec, Będków, Zielęcin, Stróża, Ściegna, Rekle,
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Suchowola, Gawłów oraz Biała. Wodociąg Rząśnia zaopatruje około 4455 mieszkańców gminy.
Ponadto woda z ujęcia dostarczana jest do gminy Pajęczno
(Lipina, Wręczyca, Tuszyn Las, Niwa, Dylów A, Kurzna, Barany)
Poza ujęciem własnym Gminy woda do celów zaopatrzenia ludności dostarczana jest z ujęcia
Chabielice należącego do Gminy Szczerców. Zasila ona miejscowości: Augustów, Kolonia Broszęcin,
Broszęcin, Kodrań, Kopy oraz Marcelin,
Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 122,17 km. W roku
2019 wybudowano nowy odcinek w miejscowości Rząśnia wzdłuż ul Bielskiego o łącznej długości
0,54 km. Z usług wodociągowych korzysta 100 % mieszkańców. W roku 2019 do sieci
wodociągowej podłączonych zostało 30 gospodarstw domowych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Zakład Gospodarki
Komunalnej eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 500m³ na
dobę znajdującą się w miejscowości Rząśnia. W oczyszczalni prowadzona jest przeróbka osadów
ściekowych w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwodnienie osadów na prasie taśmowej. W roku
2019 oczyszczalnia wytworzyła 48 ton suchej masy. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenów
skanalizowanych Gminy Rząśnia tj. Rząśnia, Stróża, Zielęcin, Suchowola, Żary, Będków oraz ścieki
dowożone wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych. W roku 2019
dzięki dofinansowaniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości
położonych na terenie gminy w obszarach dla których nie jest wykonana ani nie jest planowana do
wykonania sieć kanalizacji sanitarnej oddano do użytku 46 przydomowych oczyszczalni ścieków dzięki
czemu ich liczba na dzień 31.12.2019 wyniosła 138.
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 49,34 km. Na sieci znajduje się 18 tłoczni
oraz 2 przepompownie ścieków. Gmina Rząśnia jest skanalizowana w około 56%. .
W 2019 r. do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 39 gospodarstw
domowych. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku łączna ilość czynnych przyłączy
kanalizacyjnych wynosi 937.
Remonty i modernizacje sieci wodociągowych ZGK przeprowadza z własnych zasobów nie
powodując dłuższych i uciążliwych dla odbiorców przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków. Woda
dostarczana mieszkańcom gminy Rząśnia spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294), a także inne obowiązujące przepisy prawa.
W 2019 roku doszło do 9 awarii na sieci wodociągowej, w tym 6 awarii w miejscowości Broszęcin na
sieci przesyłowej fi 400 stalowej. W roku 2019 do Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana
przez gminę Rząśnia nowa koparko-ładowarka Caterpillar 444F2 dzięki czemu wszelkie awarie
usuwane są szybciej i sprawniej.
W ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rząśni na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i podniesienia poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia
kręgu klientów.
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 30
Rok

Ilość zebranych i unieszkodliwionych
odpadów zawierających azbest w Mg

Całkowity koszt
zadania

Kwota dotacji z
WFOŚiGW w Łodzi
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2015
2016
2017
2018
2019

77.193 Mg
z 32 posesji
_

22.849,13 zł.

22.620,00 zł.

_

_

226.334 Mg
z 98 posesji
_

67.135,12 zł.

52,048,00 zł.

_

_

212.192 Mg
z 71 posesji

60.899,10 zł.

51.384,00 zł.

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 – 2019.

tabela nr 31
Rok

Liczba bezdomnych zwierząt
umieszczonych w schronisku
w danym roku

Koszt realizacji zadania

Liczba
zwierząt
adoptowanych

2015
2016
2017
2018
2019

9
11
12
20
13

23.381,07
33.489,28
40.897,50
57.274,24
73.855,70

2
1
5
7
4

W 2019 r. dzienny koszt utrzymania 1 psa wynosi 13,53 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.
W 2019 roku Gmina Rząśnia w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia na rok 2019” przystąpiła do realizacji
zadania związanego z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez dobrowolną sterylizację
i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańców Gminy Rząśnia. 80% kosztu
zabiegu pokrywała Gmina Rząśnia, 20% właściciel. Uruchomiony program cieszył się
zainteresowaniem ze strony mieszkańców.
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Łącznie złożono 38 wniosków, wykonano zabiegi weterynaryjne za łączną kwotę 4.496,00 zł.
W 2019 roku zorganizowany został wyjazd młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni
do schroniska “Fuuny Pets” w Czartkach. Wyjazd ten miał na celu:
• propagowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt, kształtowanie szacunku dla wszystkich
istot żywych,
• zapoznanie młodzieży z trudnym losem bezdomnych psów i kotów,
• wzbogacenie osobowości młodzieży o wrażliwość na kontakt ze zwierzętami,
• zwiększenie wrażliwości na cierpienie zwierząt,
• zwiększenie świadomości pogłębiającego się problemu bezdomności zwierząt.
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.

XIII. PODSUMOWANIE
Wszelkie 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 2019 powstał na podstawie informacji przygotowanych i zredagowanych
przez kierowników i pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Rząśni i jednostek
organizacyjnych a także na podstawie materiałów będących w posiadaniu Urzędu.
Dokument sporządziła: Aldona Nagodzińska-Sadek.
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