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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 2022 

r. poz. 559) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawienia 

corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy za rok 

poprzedni.  Rada Gminy Rząśnia rozpatruje Raport podczas sesji absolutoryjnej, tj. do 30 czerwca. 

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. 

 

Szanowni Państwo  

Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam Raport 

o stanie Gminy Rząśnia za 2021 rok.  

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym  dokument ten, obejmuje podsumowanie 

działalności z roku poprzedniego i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji  polityk, programów, 

strategii,  uchwał przyjętych  przez Radę Gminy Rząśnia jak również informacje o realizowanych 

inwestycjach,  gospodarce  przestrzennej, mieniu, edukacji, pomocy społecznej, działalności kulturalnej 

i sportowej, bezpieczeństwie a także o  innych działaniach podejmowanych na rzecz naszej gminy. 

Przygotowując niniejszy dokument jednocześnie pokładam  ogromną nadzieję, że informacje w nim 

zawarte, dotyczące sytuacji finansowej i społecznej gminy, pozwolą Mieszkańcom  Gminy Rząśnia  

jednocześnie  zwiększyć  wiedzę na temat funkcjonowania naszego samorządu, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Rząśnia. Bowiem, tylko dialog, może 

wypracować właściwy kierunek rozwoju, aby  w przyszłości Gmina Rząśnia była miejscem otwartym, 

przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów.                        

Zapewniam, iż będę postulował, aby dalsze działania  skupiać na  kontynuacji  inwestycji w mieszkańca, 

podnoszeniu jakości życia, co jednocześnie wzmocni naszą lokalną gospodarkę, dbając o przestrzeń 

publiczną i środowisko, w którym żyjemy. 

Na zakończenie pragnę przekazać wyrazy podziękowania władzom wojewódzkim na szczeblu rządowym 

i samorządowym, Radnym Rady Gminy Rząśnia, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych gminy, sołtysom i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  wszystkim tym, 

których nie sposób tu wymienić, a przyczynili się i nadal pracują na rzecz rozwoju Naszej  

Gminy.                                                                                                                    

                                                                                                                               Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Tomasz Stolarczyk 

Wójt Gminy Rząśnia 

 



   
 

str. 4 
 

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2021 

II. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE RZĄŚNIA 

1. Działalność organów Gminy  Rząśnia w roku 2021 

 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. 

- 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 2021.   

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 oraz uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/187/2021 z dnia  06 lipca 2021 zmieniającej uchwałę Nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rząśnia. 

W roku 2021  w VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia odbyło się  9 posiedzeń Rady. Podjęto w tym 

okresie  78  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 2021 roku wraz 

z krótkim opisem sposobu ich realizacji. 

tabela nr 1: Wykaz uchwał Rady Gminy Rząśnia podjętych w 2021 roku.  

Data uchwały Nr i nazwa uchwały Sposób wykonania 

26.01.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXII/159/2021 w sprawie 

przyjęcia sprawozdań z 

działalności stałych Komisji Rady 

Gminy Rząśnia za 2020 r. 

Realizacja przedmiotowej uchwały wynika z 

obowiązku ustawowego, którego wynikiem 

jest przedłożenie Radzie Gminy przez 

Komisje Rady Gminy sprawozdań ze swej 

działalności w roku poprzednim. 
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26.01.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXII/160/2021 w sprawie 

przyjęcia planów pracy Rady 

Gminy Rząśnia na rok 2021 

Realizacja przedmiotowej uchwały 

dotyczyła planowanych działań komisji 

Rady Gminy Rząśnia, które będą 

realizowane w roku 2021. 

 

 

26.01.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXII/161/2021 w sprawie 

udzielenia dotacji ze środków 

publicznych z przeznaczeniem na 

realizację zadania w zakresie 

niektórych świadczeń 

gwarantowanych na terenie Gminy 

Rząśnia 

Realizacja tej uchwały dotyczyła 

wykonywania przez Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Rząśni dodatkowych świadczeń 

zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy 

Rząśnia. Zawarto umowę z GOZ w Rząśni na 

wykonywanie przedmiotowych świadczeń, 

którą zrealizowano i rozliczono.  

26.01.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXII/162/2021 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rząśnia na lata 

2021-2030 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

WPF jest obowiązkiem wynikającym z 

ustawy o finansach publicznych na nowy rok 

budżetowy 2021r. 

 

26.01.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXII/163/2021 w sprawie budżetu 

Gminy Rząśnia na 2021 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu jest obowiązkiem wynikającym z 

ustawy o finansach publicznych na nowy rok 

budżetowy 2021r. 

26.01.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXII/164/2021 w sprawie 

przekazania petycji według 

właściwości. 

Podjęcie uchwały jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy, która nakłada 

obowiązek rozpatrzenia złożonej petycji w 

ustawowym terminie i przez odpowiednie 

organy zgodnie z  ich właściwością.      

Żądanie zawarte w petycji nie należy do 

kompetencji Rady Gminy Rząśnia, dlatego  

nie mogło  być przedmiotem jej działań. Rada 

Gminy Rząśnia, jako organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, nie 

mając żadnego wpływu, ani udziału w 

zakupie szczepionek na COVID— 19, jak 

również w przedmiocie poruszanych w 

petycji zagadnień związanych z 

ograniczeniem praw i wolności obywateli, nie 

jest organem właściwym do rozpoznania ww. 

petycji. Przewodniczący Rady Gminy 

Rząśnia,   zgodnie z dyspozycją Rady Gminy 

Rząśnia zawartą w uchwale, zawiadomił 

wnoszącego petycję o przekazaniu  

właściwemu organowi, jednocześnie została 

przekazana Prezesowi Rady Ministrów. 

 

29.03.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/165/2021 w sprawie 

uchwalenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynikało z 

ustawowych przepisów - ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, realizowana przez wszystkie 
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problemów alkoholowych  na rok 

2021.  

jednostki działające w zakresie profilaktyki, 

edukacji oraz zdrowia. 

 

29.03.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/166/2021 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Rząśnia na lata 2021-2025 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynikało z 

przesłanek ustawowych. Uchwała  

realizowana przez wszystkie jednostki 

działające w zakresie profilaktyki, edukacji 

oraz zdrowia.  

 

 

29.03.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/167/2021 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

Podjęcie uchwały wynikało z ustawowych 

przepisów - ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Uchwała realizowana 

przez wszystkie jednostki działające w 

zakresie profilaktyki, edukacji oraz zdrowia. 

Zgodnie z programem podejmowano 

działania zmierzające  do integracji i 

aktywizacji specjalistów i instytucji w 

obrębie poszczególnych jego zadań w celu  

skuteczniejszej i kompleksowej pomocy 

ofiarom z jednoczesnym pakietem działań.  

 

 

29.03.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/168/2021 w sprawie 

niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w budżecie Gminy 

Rząśnia na rok 2022 

Konieczność podjęcia przedmiotowej 

uchwały wynika z realizacji obowiązku 

ustawowego, jego wynikiem jest deklaracja 

organu uchwałodawczego w przedmiocie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  w 

następnym roku funduszu sołeckiego w 

budżecie Gminy Rząśnia.  

 

29.03.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/169/2021 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rząśnia 

na 2021 r. 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt Rada Gminy 

Rząśnia wypełniając obowiązek, określa 

corocznie w drodze uchwały do dnia 31 

marca program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności. Uchwała ma zastosowanie w 

stosunku do bezdomnych zwierząt 

domowych  w szczególności psów i kotów, w 

tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich. Program obejmuje także plan 

sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie i 

jego dofinasowanie. Wykonanie uchwały 

polega min. na bieżącej realizacji opieki nad 

zwierzętami  bezdomnymi i podejmowaniu 

działań zapobiegających bezdomności  

zwierząt w Gminie Rząśnia. 

 

29.03.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/170/2021 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rząśnia na lata 2021-2030 

Każda zmiana  uchwały WPF w okresie 

objętym prognozą jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Rząśnia. 
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29.03.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/171/2021 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Rząśnia na 2021 r. 

Każda zmiana  uchwały budżetowej  na rok 

2021 jest wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Rząśnia. 

 

21.05.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIII/172/2021 w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej pod nazwą Gminny 

Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” w 

Rząśni 

Uchwała jest realizowana poprzez utworzenie 

jednostki - Gminnego Żłobka “Kubuś i 

Przyjaciele” w Rząśni, który  funkcjonuje i 

realizuje cele statutowe. 

 

21.05.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIV/173/2021 zmieniająca 

uchwałę Nr IX/51/2007 Rady 

Gminy Rząśnia z dnia 12 września 

2007 r. w sprawie utworzenia 

gminnej instytucji kultury pn. 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Rząśni i uchwalenia Statutu 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rząśni, zmienionej uchwałą Nr 

XI/72/2007 Rady Gminy Rząśnia z 

dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr IX/51/2007 

Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 

września 2007 r. w sprawie 

utworzenia gminnej instytucji 

kultury pn. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rząśni i uchwalenia 

Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rząśni 

Zmiana przedmiotowej uchwały  była 

podyktowana zmianą adresu siedziby 

jednostki.  

 

 

 

21.05.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIV/174/2021 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Rząśnia 

na 2021 r. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z 

zastrzeżeń organu nadzoru Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi. Organu Nadzoru 

zakwestionował zapisy zawarte w  Programie 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Rząśnia tj. zapisy zawarte w 

par. 6 ust. 1, w par. 9 ust. 1 i par. 9 ust. 4. 

Uchwała Nr XXIV/174/2021 Rady Gminy 

Rząśnia z dnia 21 maja 2021r. uwzględnia 

uwagi nadzoru ŁUW a jej podjęcie umożliwia 

realizację opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi i podejmowaniu działań 

zapobiegających bezdomności  zwierząt w 

Gminie Rząśnia.  



   
 

str. 8 
 

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2021 

 

21.05.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIV/175/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji o 

przeprowadzenie referendum 

ludowego 

 

Podjęcie uchwały jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy, która nakłada 

obowiązek rozpatrzenia złożonej petycji w 

ustawowym terminie. 

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy 

Rząśnia po rozpatrzeniu petycji z dnia 23 

lutego 2021 r. w sprawie dotyczącej podjęcia 

przez Radę Gminy Rząśnia uchwały w 

sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

przeprowadzenia referendum ludowego 

postanowiła nie uwzględniać petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia 

zawiadomił wnoszącego petycję o sposobie 

jej załatwienia 

 

28.05.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXV/176/2021 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rząśnia na lata 2021-2030 

Każda zmiana uchwały WPF w okresie 

objętym prognozą jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Rząśnia.  

28.05.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXV/177/2021 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Rząśnia na 2021 r. 

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 

2021 jest wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Rząśnia. 

 

28.05.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXV/178/2021 w sprawie 

przeprowadzenia kontroli doraźnej 

Komisja Rewizyjna działając na zlecenie 

Rady Gminy Rząśnia  przystąpiła do 

przeprowadzenia czynności kontrolnych w 

przedmiocie  działań Wójta dotyczących 

utraty wolnych środków finansowych Gminy 

Rząśnia w wysokości 5 mln. złotych na rzecz 

lokaty założonej w dniu 21.04.2021 r. 

Wskazany w uchwale  okres przeprowadzenia  

powyższych czynności (tj.  II i III kwartał) 

okazał się niewystarczający, dlatego  na 

wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej wniesiono o jego przedłużenie do 

końca 2021 roku, czego wynikiem było 

podjęcie kolejnej uchwały Rady Gminy 

Rząśnia, uwzględniającej wolę 

wnioskodawcy.  

 

28.05.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXV/179/2021 w sprawie 

odwołania Skarbnika Gminy 

Rząśnia. 

Dotychczasowy Skarbnik Gminy  Rząśnia 

został odwołany. 

 

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/180/2021 w sprawie 

Na wniosek Wójta Gminy Rząśnia  Rada 

Gminy Rząśnia podjęła uchwałę w 

przedmiocie powołania  Pani Agnieszki Jura  
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powołania Skarbnika Gminy 

Rząśnia 

na  stanowisko Skarbnika Gminy Rząśnia  z 

dniem 01 sierpnia 2021 r.  

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/181/2021 w sprawie 

ustalenia maksymalnej opłaty za 

wyżywienie w Gminnym Żłobku 

„Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni 

prowadzonym przez Gminę 

Rząśnia rok. 

Uchwała została uchylona przez Nadzór 

Wojewody Łódzkiego.  

 

06.07.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/182/2021 w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Rząśnia na rok 

szkolny 2021/2022. 

Realizacja przedmiotowej uchwały wynika z 

ustawowych przepisów ustawy prawa 

oświatowego, uchwalana corocznie, w celu 

ustalania zwrotu kosztów indywidualnych 

dowozów uczniów do ośrodków szkolno-

wychowawczych poza terenem gminy. 

Wykonanie uchwały zgodne z intencją 

organu uchwałodawczego.  

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia  

Nr XXVI/183/2021 w sprawie 

ustalenia dopłaty dla taryfowej 

grupy odbiorców usług 

zaopatrzenia w wodę  

i odprowadzani ścieków na 2021 

rok. 

Realizacja przedmiotowej uchwały polega na 

udzieleniu dopłaty z budżetu Gminy Rząśnia 

do ceny 1 m3 wody i ścieków dla 

mieszkańców Gminy w roku 2021. 

Wykonanie tej uchwały powierzono 

Zakładowi Gospodarki komunalnej w Rząśni. 

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia  

Nr XXVI/1842021 zmieniająca 

uchwałę Nr III/5/2010 Rady 

Gminy Rząśnia  

z 10 grudnia 2010 roku w sprawie 

utworzenia Samorządowego 

Zakładu Budżetowego Gminy 

Rząśnia i uchwalenia Statutu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Realizacja przedmiotowej uchwały związana 

ze zmianą wynikającą z przeniesienia 

siedziby zakładu - nowa lokalizacja: Rząśnia, 

ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia. 

 

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/185/2021 zmieniająca 

uchwałę Nr XXXII/226/2010 Rady 

Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 

2010 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rząśni 

Realizacja przedmiotowej uchwały związana 

ze zmianą wynikającą z przeniesienia 

siedziby jednostki - nowa lokalizacja: 

Rząśnia, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia. 

 

 

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/186/2021 zmieniająca 

uchwałę Nr XXIV/150/2016 Rady 

Gminy Rząśnia z dnia 12 grudnia 

2016 r. w sprawie nadania Statutu 

Podjęcie przedmiotowej uchwały związane 

ze zmianą wynikającą z przeniesienia 

siedziby jednostki - nowa lokalizacja: 

Rząśnia, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia. 
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Gminnego Zespołu Oświaty w 

Rząśni 

 

06.07.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/187/2021 zmieniająca 

uchwałę Nr XLVI/299/2018 Rady 

Gminy Rząśnia z dnia 2 

października 2018 r. w sprawie 

Statutu Gminy Rząśnia. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

wynikiem zmiany adresu siedziby organu 

stanowiącego i wykonawczego Gminy - tj. 

Urząd Gminy Rząśnia,  nowa lokalizacja: 

Rząśnia, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia. 

 

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/188/2021 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rząśnia na lata 2021-2030 

Każda zmiana  uchwały WPF w okresie 

objętym prognozą jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Rząśnia. 

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXV/189/2021 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Rząśnia na 2021 r. 

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 

2021 jest wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Rząśnia. 

 

06.07.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/190/2021 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy 

Rząśnia wotum zaufania. 

Udzielono Wójtowi Gminy wotum zaufania. 

 

06.07.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/191/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Rząśni za 2020 r. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z 

realizacji obowiązku ustawowego i stanowi 

podstawę do udzielenia Wójtowi 

absolutorium. 

 

06.07.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/192/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Rząśnia wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2020 i 

autopoprawką z dnia 24 maja 2021 

r. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z 

realizacji obowiązku ustawowego i stanowi 

podstawę do udzielenia Wójtowi 

absolutorium. 

 

 

06.07.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVI/193/2021 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy 

Rząśnia absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 r. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z 

realizacji obowiązku ustawowego i  jest 

konsekwencją  uchwały nr XXVI/192/2021 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Rząśnia wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2020 i autopoprawką z dnia 24 maja 2021 r. 
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17.09.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVII/194/2021 w sprawie 

ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia, kryteriów i trybu 

przyznawania nagród oraz 

ustalenia wymiaru i zasad 

udzielania obniżek godzin zajęć 

dydaktycznych zatrudnionych 

nauczycieli w placówkach 

oświatowych dla których Gmina 

Rząśnia jest organem 

prowadzącym 

Podjęcie przedmiotowej uchwały 

podyktowane zapisami ustawowymi, 

wynikającymi z karty nauczyciela w zakresie 

ustalenia regulaminu dla pracowników 

zatrudnionych w placówkach oświatowych 

na terenie gminy. Uregulowania zawarte w  

powyższej uchwale realizowano na bieżąco w 

jednostkach oświatowych prowadzonych 

przez organ gminy. 

 

17.09.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVII/195/2021 w sprawie 

uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Rząśnia 

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi 

końcowy efekt  toczącej się od listopada 2019 

r.  procedury opracowania studium  

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy. 

Uchwała realizowana. 

 

17.09.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVII/196/2021 w sprawie zbycia 

udziału w nieruchomości 

położonej w obrębie Będków w 

trybie bezprzetargowej 

Podjęta uchwała stanowi podstawę do zbycia 

udziału w nieruchomości gruntowej w 

obrębie Będków.  Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

17.09.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVII/197/2021 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy 

Rząśnia 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

wynikiem zmiany adresu siedziby Urzędu 

Gminy w Rząśni. 

 

17.09.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia nr 

XXVII/198/2021 w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Rząśnia 

Przedmiotowa uchwała jest wstępnym 

etapem do przyjęcia przez Radę Gminy 

Rząśnia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Rząśnia. Docelowo przedmiotowy dokument 

jest elementem procedury regulującej prawa i 

obowiązki dostawcy i  odbiorcy wody i 

ścieków na terenie Gminy Rząśnia. 

17.09.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia nr 

XXVII/199/2021 w sprawie 

udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku w 

Z uwagi na złożony przez Parafię Katolicką 

p.w. św. Jana Chrzciciela w Białej wniosek w 

sprawie dofinansowania prac przy zabytku 

podjęto przedmiotową uchwałę. Podpisano 

umowę dotacji z Beneficjentem na realizację 

zadania pn. „Prace konserwatorskie ambony 

w kościele parafialnym w Białej”. Uchwałę 
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Białej wpisanym do rejestru 

zabytków 

 

wykonano, sprawozdanie z realizacji zadania 

złożono w terminie. 

 

17.09.2021 r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVII/200/2021 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi   

Podjęcie uchwały konieczne jest w celu 

upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia 

pożyczki z przeznaczeniem na budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała, 

Gawłów i Rekle w gminie Rząśnia. Podjęcie 

przedmiotowej uchwały wymagane jest przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. W dniu 

08.11.2021 roku podpisano umowę o 

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w 

Łodzi nr 424/OW/PD/2021 w formie 

pożyczki i dotacji w łącznej wysokości 

3.921.960,00 zł. 

 

17.09.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVII/201/2021 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rząśnia na lata 

2021-2030 

Każda zmiana uchwały WPF w okresie 

objętym prognozą jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Rząśnia.  

 

17.09.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVII/202/2021 zmian budżetu 

Gminy Rząśnia na 2021 r. 

Każda zmiana uchwały budżetowej na rok 

2021 jest wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Rząśnia. 

29.10.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVIII/203/2021 w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju 

Elektromobilności na terenie 

Gminy Rząśnia. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

wynikiem prac nad przygotowaniem 

dokumentu strategicznego jakim jest 

Strategia Rozwoju Elektromobilności na 

terenie Gminy Rząśnia na lata 2020-2036. Za 

sporządzenie dokumentu uzyskano 

dofinansowane ze środków NFOŚiGW. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności 

pozwoli w przyszłości  wnioskować  o środki 

zewnętrzne w zakresie Rozwoju 

Elektromobilności. 

 

29.10.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVIII/204/2021 w sprawie 

ustalenia zasad odpłatnego 

przejmowania przez Gminę 

Rząśnia urządzeń wodociągowych 

i/ lub kanalizacyjnych od osób 

fizycznych i prawnych, które te 

urządzenia wybudowały z 

własnych środków 

Organ Nadzoru (Wojewoda Łódzki) w dniu 

08.12.2021 stwierdził nieważność 

przedmiotowej uchwały.  W ocenie organu 

nadzoru przedmiotowy zakres regulacji 

należy do wyłącznej kompetencji organu 

wykonawczego jakim jest Wójt. W wyniku 

unieważnienia przedmiotowej uchwały 

przedmiotowy zakres uregulowano w formie 

zarządzenia. 
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29.10.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia nr 

XXVIII/205/2021 w sprawie 

uznania skargi na działanie Wójta 

Gminy Rząśnia za bezzasadną 

Uchwała dotyczyła uznania skargi w 

przedmiocie nie zapewnienia przez Wójta 

Gminy lokalu socjalnego (mieszkalnego) dla 

mieszkańca za bezzasadną. 

 

29.10.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia nr 

XXVIII/206/2021 w sprawie 

uznania skargi na Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Zielęcinie 

za bezzasadną 

Uchwała podjęta na okoliczność złożonej do 

organu skargi przez rodzica na dyrektora 

szkoły. 

Rada Gminy Rząśnia wniesioną w dniu 

22.09.2021 r. skargę na Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Zielęcinie uznała za 

bezzasadną. 

 

 

29.10.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia nr 

XXVIII/207/2021 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Rząśnia 

Wykonanie tej uchwały powierzono do 

realizacji Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej w Rząśni, celem stosowania 

ww.  regulaminu określającego prawa  i 

obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo 

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.  

 

29.10.2021 r. 

 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia nr 

XXVIII/208/2021 w sprawie 

przedłużenia okresu 

przeprowadzenia kontroli 

doraźnej. 

 

Okres przeprowadzenia czynności 

kontrolnych przez Komisję Rewizyjną został 

przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 w 

ramach prowadzonej kontroli doraźnej 

zleconej uchwałą Nr XXV/178/2021 Rady 

Gminy Rząśnia z dnia 28 maja 2021 roku w 

przedmiocie  działań Wójta dotyczących 

utraty wolnych środków finansowych Gminy 

Rząśnia w wysokości 5 mln. złotych na rzecz 

lokaty założonej w dniu 21.04.2021 r.   

Protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji 

Rewizyjnej  nie został przyjęty przez Radę 

Gminy Rząśnia. 

29.10.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVIII/209/2021 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rząśnia na lata 

2021-2030 

Każda zmiana  uchwały WPF w okresie 

objętym prognozą jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Rząśnia. 

29.10.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXVIII/210/2021 w sprawie 

zmian budżetu Gminy Rząśnia na 

2021 r. 

Każda zmiana  uchwały budżetowej  na rok 

2021 jest wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Rząśnia. 

 

26.11.2021 r. 

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXIX/211/2021 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Uchwala w trakcie opracowywania – trwają 

prace planistyczne. 
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dla obrębów Będków, Żary, 

Rychłowic, gmina Rząśnia 

 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/212/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Biała, gmina Rząśnia 

 

Prace przy wykonywaniu uchwały chwilowo 

zostały wstrzymane z uwagi na zmianę 

przepisów  ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych ( art..15 ust.8 z dnia 

20.05.2016r). Wstrzymanie prac 

planistycznych podyktowane jest 

wątpliwością czy zmiana przepisów nie 

wpłynie na niekorzyść  mieszkańców naszej 

gminy. 

 

26.11.2021 r. 

 

Uchwała Nr XXIX/213/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębów Kodrań-Kopy, 

Marcelin, gmina Rząśnia 

Uchwała w trakcie opracowywania – trwają 

prace planistyczne. 

26.11.2021 r. 

 

Uchwała Nr XXIX/214/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębów Kolonia Broszęcin, 

Broszęcin, Augustów, gmina 

Rząśnia 

Uchwała w trakcie opracowywania - trwają 

prace planistyczne. 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/215/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębów Krysiaki Będkowskie, 

Krysiaki Broszęcińskie, gmina 

Rząśnia 

Uchwała w trakcie opracowywania - trwają 

prace planistyczne. 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/216/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębów Rekle, Zielęcin, 

gmina Rząśnia 

Prace przy wykonywaniu uchwały chwilowo 

zostały wstrzymane z uwagi na zmianę 

przepisów  ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych ( art..15 ust.8 z dnia 

20.05.2016r). Wstrzymanie prac 

planistycznych podyktowane jest 

wątpliwością czy zmiana przepisów nie 

wpłynie na niekorzyść  mieszkańców naszej 

gminy. 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/217/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Rząśnia, gmina Rząśnia 

Prace przy wykonywaniu uchwały chwilowo 

zostały wstrzymane z uwagi na zmianę 

przepisów  ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych ( art..15 ust.8 z dnia 

20.05.2016r). Wstrzymanie prac 

planistycznych podyktowane jest 

wątpliwością czy zmiana przepisów nie 
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wpłynie na niekorzyść  mieszkańców naszej 

gminy. 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/218/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębów Stróża, Ścięgna, 

Zabrzezie, gmina Rząśnia 

Uchwala w trakcie opracowywania - trwają 

prace planistyczne. 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/219/2021 w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębów Suchowola, Gawłów, 

gmina Rząśnia 

Prace przy wykonywaniu uchwały chwilowo 

zostały wstrzymane z uwagi na zmianę 

przepisów  ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych ( art..15 ust.8 z dnia 

20.05.2016r). Wstrzymanie prac 

planistycznych podyktowane jest 

wątpliwością czy zmiana przepisów nie 

wpłynie na niekorzyść  mieszkańców naszej 

gminy. 

26.11.2021 r. 
Uchwała Nr XXIX/220/2021 w 

sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości 

Realizacja uchwały  w nowym brzmieniu 

następuje od 01 stycznia 2022 roku poprzez 

uwzględnienie kolejnych podmiotów  

zwolnionych z podatku od nieruchomości.  

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/221/2021 w 

sprawie określenia rocznych 

stawek podatku od nieruchomości 

na terenie gminy Rząśnia w 2022 r. 

Realizacja uchwały następuje od 01 stycznia 

2022 roku i dotyczy naliczenia podatku od 

nieruchomości w 2022 roku zgodnie z 

intencją organu uchwałodawczego.  

 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/222/2021 w 

sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta, przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku 

rolnego na terenie gminy Rząśnia 

w 2022 r. 

Realizacja uchwały następuje od 01 stycznia 

2022 roku i dotyczy naliczenia podatku 

rolnego w 2022 roku zgodnie z intencją 

organu uchwałodawczego.  

 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/223/2021 w 

sprawie obniżenia średniej ceny 

sprzedaży drewna, przyjmowanej 

jako podstawa obliczania podatku 

leśnego na terenie gminy Rząśnia 

w 2022 r. 

Realizacja uchwały następuje od 01 stycznia 

2022 roku i dotyczy naliczenia podatku 

leśnego w 2022 roku zgodnie z intencją 

organu uchwałodawczego.  

 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/224/2021 w 

sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od 

środków transportowych na terenie 

gminy Rząśnia w 2022 r. 

Realizacja uchwały następuje od 01 stycznia 

2022 roku i dotyczy naliczenia podatku od 

środków transportowych w 2022 roku 

zgodnie z intencją organu uchwałodawczego.  

 

26.11.2021 r. Uchwała Nr XXIX/225/2021 w 

sprawie ustalenia dopłat dla 

Realizacja przedmiotowej uchwały polega na 

udzieleniu dla mieszkańców Gminy dopłaty  

z budżetu Gminy Rząśnia do ceny 1 m3 wody  
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taryfowej grupy odbiorców usług 

zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzenia ścieków na 2022 r. 

i ścieków na rok 2022. Wykonanie tej 

uchwały powierzono Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej  

w Rząśni. 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/226/2021 w 

sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 

ścieków komunalnych 

dowożonych do oczyszczalni 

ścieków w Rząśni, 

Realizacja uchwały polega naliczaniu 

ustalonej opłaty za 1 m3 ścieków 

komunalnych dowożonych do oczyszczalni 

ścieków w Rząśni ze zbiorników 

bezodpływowych dla mieszkańców Gminy 

Rząśnia. 

 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/227/2021 w 

sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Rząśnia na lata 2021-2030 

Każda zmiana  uchwały WPF w okresie 

objętym prognozą jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Rząśnia. 

26.11.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/228/2021 w 

sprawie zmian budżetu Gminy 

Rząśnia na 2021 r. 

Każda zmiana  uchwały budżetowej  na rok 

2021 jest wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Rząśnia. 

23.12.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/229/2021 w 

sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Podjęcie uchwały było wynikiem 

dostosowania jej zapisów do zapisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z dnia 11 sierpnia 2021 r.  

23.12.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/230/2021 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 rok 2022 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, Rada uchwala roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy do 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania 

programu. 

Celem głównym Programu jest kształtowanie 

partnerstwa oraz wypracowanie wspólnych 

mechanizmów służących efektywnemu                                     

i skutecznemu diagnozowaniu, a następnie 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy Rząśnia przy pomocy 

przede wszystkim organizacji 

pozarządowych. 

Przesunięcie terminu uchwalenia programy 

nastąpiło z powodu wytycznych i uwag 

organu nadzoru ŁUW i ponownych 

konsultacji społecznych programu 

uwzględniającego przedmiotowe uwagi. 

Uchwała realizowana  od 01 stycznia 2022r.  
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23.12.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/231/2021 w 

sprawie ustalenia wysokości i 

zasad wypłaty diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych 

radnym Rady Gminy Rząśnia 

Uchwała  nie została zrealizowana, ponieważ  

zawierała zapis obarczony wadą skutkującą 

jej  unieważnienie przez organ nadzoru.  

23.12.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/232/2021 w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Wójta Gminy Rząśnia 

Podjęcie i realizacja uchwały dokonana w 

związku ze  zmianą przepisów dotyczących 

wynagrodzenia dla pracowników 

samorządowych, których stosunek pracy 

wynika z wyboru.   

23.12.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/233/2021 w 

sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Rząśnia na lata 2021-2030 

Każda zmiana  uchwały WPF w okresie 

objętym prognozą jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Rząśnia. 

23.12.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/234/2021 w 

sprawie zmian budżetu Gminy 

Rząśnia na 2021 r. 

Każda zmiana  uchwały budżetowej  na rok 

2021 jest wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Rząśnia. 

23.12.2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/235/2021 w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Rząśnia na lata 2022-2032 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu jest obowiązkiem wynikającym z 

ustawy o finansach publicznych na nowy rok 

budżetowy 2022r. 

23.12.2021 r. 
Uchwała Nr XXIX/236/2021 w 

sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 

2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu jest obowiązkiem wynikającym z 

ustawy o finansach publicznych na nowy rok 

budżetowy 2022 r 

3. Prawne formy działania organu wykonawczego  Gminy Rząśnia - Wójta Gminy Rząśnia 

Wójt Gminy Rząśnia wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Rząśni.  

W roku 2021 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 oraz zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy w Rząśni wprowadzona  Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.38.2021.ANS w dniu 

2 sierpnia 2021 r.   

 

W roku 2021 Wójt Gminy Rząśnia wydał  100  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 2021 

udzielono 57 pisemnych odpowiedzi składanych w powyższym  trybie. 

  

W 2021 roku Wójt Gminy Rząśnia wydał łącznie 3967 decyzji, w przedmiocie:  

- 298- dotyczących przyznania świadczeń z pomocy społecznej, 

- 5 - dotyczące przyznania świadczenia zdrowotnego dla osób innych niż ubezpieczeni, 

- 21- dotyczących świadczeń wychowawczych 500 PLUS, 

- 464 - dotyczących świadczeń rodzinnych, 
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- 23 - dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

- 38- zatwierdzających podział nieruchomości   

- 1- umorzenie postępowania w zakresie podziału nieruchomości                                                                                                                                                                         

- 4-  na wycinkę drzew 

- 689- dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

- 1950- wymiarowych w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego. 

- 303- zmieniających w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego. 

- 2- w sprawie umorzenia podatku 

- 3- w sprawie odroczenia terminu składania deklaracji w podatku rolnym, leśnym od  

nieruchomości 

- 1- w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- 19- na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych 

- 46- na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia oraz prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem urządzenia (opłaty za zajęcie pasa drogowego), 

- 19- na lokalizację zjazdu z drogi gminnej , 

- 1- o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego;  

- 2- o umorzeniu postępowania administracyjnego o wymeldowanie  

- 17- zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych 

- 10- na  dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

- 48- przyznających stypendium szkolne charakterze socjalnym  

- 2- przyznające zasiłek szkolny o charakterze socjalnym. 

- 1 - o odmowie udostępniania informacji publicznej   

4. Jednostki organizacyjne Gminy Rząśnia 

1) samorządowe jednostki budżetowe: 

- Urząd Gminy w Rząśni, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, 

- Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” 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. Marcina Bielskiego w Białej, 

- Szkoła Podstawowa w Zielęcinie 

2) samorządowe zakłady budżetowe 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni.  

3) jednostki organizacyjne  posiadające osobowość prawną, dla których Gmina Rząśnia jest 

organem założycielskim 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, 

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni. 

5. Położenie, przestrzeń i komunikacja w Gminie Rząśnia.  

Gmina Rząśnia jest gminą wiejską, znajduje się w południowo - zachodniej części województwa 

łódzkiego, wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego, zajmuje obszar 86 km2, zamieszkała jest przez 

4.990 osób w tym 2.523 kobiet (ok. 51% populacji), na 1 km2 przypada ok. 58 osób przy średniej w 

województwie łódzkim 136 osób, a w kraju 122 osoby na 1 km2. Gmina Rząśnia sąsiaduje z 

następującymi gminami:  
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- 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. 

 

Mapa 1. Położenie gminy Rząśnia na tle powiatu pajęczańskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.lodzkie.pl/imap/ 

 

Gmina Rząśnia składa się z 14 sołectw (Augustów, Będków, Biała, Broszęcin - Kolonia Broszęcin, 

Gawłów, Kodrań-Kopy, Marcelin, Rekle, Rząśnia, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, 

Zielęcin, Żary-Rychłowiec). 

Obszar gminy liczy 86 km2, co stanowi 10,7% powierzchni powiatu pajęczańskiego. 

Mapa  przedstawia gminę Rząśnia wraz z zaznaczonymi 14 sołectwami. 
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Mapa 2. Sołectwa gminy Rząśnia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Rzasnia#wsie-

nale%C5%BC%C4%85ce-do-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. 

Komunikacja ma podstawowe znaczenie dla ludności – zarówno dojeżdżającej do pracy, czy np. 

korzystającej z infrastruktury społecznej i oferty kulturalnej większych ośrodków, ale również dla 

podmiotów pragnących dotrzeć do gminy np. z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą. 

Ponadto, baza komunikacyjna wpływa bezpośrednio na stopień ruchu turystycznego obszaru – 

sprawna komunikacja sprzyja jego rozwojowi. 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Rzasnia#wsie-nale%C5%BC%C4%85ce-do-gminy
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Rzasnia#wsie-nale%C5%BC%C4%85ce-do-gminy
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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. Rozpoczęta w roku 2017 

modernizacja linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew - Siemkowice, została 

zakończona w 2020 roku. Linia kolejowa przewiduje tylko transport towarowy i likwidację 

funkcjonującej stacji Biała Pajęczańska.  Trwają rozmowy i są czynione starania o wybudowanie 

peronu wraz z przystankiem kolejowym w Białej i przywrócenie ruchu pasażerskiego na tej linii. 

W sąsiedztwie gminy przebiega ważna w układzie krajowym linia kolejowa tzw. magistrala węglowa  

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 coraz mniejszą (z roku na rok) możliwość podróżowania 

komunikacją zbiorową, autobusową PKS, a wynika to przede wszystkim z braku rentowności tras  na 

terenach wiejskich i wycofywaniu się przewoźników z ich obsługi, również z powodu pandemii.   

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, które zmieniają i zmieniły 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 rejonie miejscowości Zabrzezie – Ścięgna powstało wyrobisko Kopalni /wykop udostępniający/. 

Natomiast w północnej części gminy powstało zwałowisko zewnętrzne o powierzchni ok. 8 km2, gdzie 

w lipcu 2019 roku zakończono prace związane z jego formowaniem. Obecnie trwają prace związane z 

rekultywacją tego terenu. W 2021 roku PGE GiEK S.A. Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 

przystąpił do procedury uzyskania decyzji uznania rekultywacji w kierunku leśnym części zwałowiska 

zewnętrznego „Pole Szczerców” za zakończoną. Oddział KWB “Bełchatów” w 2021 roku uzyskał dwie 

decyzje uznające rekultywację za zakończoną na obszarze 41,5759 ha.  
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tabela nr 2: Wykaz złóż surowców mineralnych na terenie gminy Rząśnia. 

  

Lp Nazwa złoża Kopaliny 
Stan 

zagospodarowania 

Sposób i 

system 

eksploatacji 

Powierzchnia 

1 

Bełchatów-

pole 

Szczerców 

WĘGLE 

BRUNATNE 
złoże zagospodarowane odkrywkowy  1369,3 

2 Kodrań  

PIASKI 

KWARCOWE 

D/P CEGŁY 

WAP-

PIASKOWEJ 

Złoże rozpoznane 

wstępnie 
 75,575 

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

 

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

rok 2021.  

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. 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. 

W dniu 26 listopada 2021 Rada Gminy podjęła  dziewięć uchwał w sprawie przystąpienia do zmian 

planu dla na trenie całej gminy w rozbiciu na poszczególne  obręby.  W dniu 10.12.2021r. Gmina 

Rząśnia ogłosiła przetarg na  wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  w 

rozbiciu na dziewięć obrębów.  Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.12.2021 roku.  

 

Dla pięciu uchwał trwają prace planistyczne i są to obręby:  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/211/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowic, 

gmina Rząśnia,  

http://geoportal.pgi.gov.pl/midasweb/pages/zloza/podtypKopalinyZloza.jsf?conversationContext=2
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- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/213/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań-Kopy, Marcelin, 

gmina Rząśnia,  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/214/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, 

Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia,  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/215/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Krysiaki Będkowskie, 

Krysiaki Broszęcińskie, gmina Rząśnia,  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/218/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, 

gmina Rząśnia są w trakcie opracowywania – trwają prace planistyczne.  

       

Prace przy wykonywaniu niżej wymienionych uchwał chwilowo zostały wstrzymane z uwagi na zmianę 

przepisów  ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (art.15 ust. 8 z dnia 20.05.2016r). 

Wstrzymanie prac planistycznych podyktowane jest wątpliwościami czy zmiana przepisów nie wpłynie 

na niekorzyść  mieszkańców naszej gminy. Uchwały obejmują następujące obręby:  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/212/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Biała, gmina Rząśnia,  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/216/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Rekle, Zielęcin, gmina 

Rząśnia,  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/217/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rząśnia, gmina Rząśnia,  

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIX/219/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Suchowola, Gawłów, 

gmina Rząśnia.  

 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia. 

Dokument został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XXVII/195/2021 z dnia 17 września 

2021r.  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 

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) 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 
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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.”  

4) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Rząśnia na 2021 rok  - przyjęty uchwałą Rady Gminy Rząśnia  z dnia 21.05.2021r. 

Nr XXIV/174/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na rok 2021. 

5) 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 rok 2021 - przyjęty uchwałą nr XIX/145/2020 Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 4 grudnia 2020 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 rok 2021”. 

6) 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”. 

7) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przyjęty uchwałą Nr  

XXIII/165/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

8) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – przyjęty  uchwałą Nr XXIII/166/2021 Rady 

Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021-2025.   

9) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na rok 2021 przyjęty uchwałą Nr XXIII/167/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 

2021r. 

 

10) 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. 

 

11) Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia – 

obowiązuje na podstawie uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLI/262/2018 w sprawie koncepcji 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia. 

12) Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Gminie Rząśnia – celem aktywizacji 

gospodarczej Gminy Rząśnia,  Wójt  Gminy Rząśnia  Zarządzeniem  nr 27/2015 dnia 14 lipca 2015 r.  

utworzył Strefę Aktywizacji Gospodarczej w Gminie Rząśnia.  

13) Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy Rząśnia na lata 2020-2036 przyjęta 

uchwałą Rady Gminy Rząśnia XXVIII/203/2021 z dnia 29.10.2021 r. 

7. Aktualne porozumienia,  udziały i członkostwo Gminy Rząśnia 
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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) Porozumienie Gminy Rząśnia z WFOŚiGW w Łodzi z dnia 31.12.2020 r. w ramach realizowania 

programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w zakresie wsparcia i obsługi 

wnioskodawców programu w procesie składania wniosków, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania  

III.  FINANSE GMINY RZĄŚNIA W 2021 ROKU 

1. Dochody Budżetowe 

Budżet Gminy Rząśnia w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr 

XXII/163/2021 z dnia 26.01.2021 roku i zakładał: 

1. uzyskanie dochodów w kwocie      59 486 852,52 zł; 

2. realizację wydatków na poziomie  72 670 623,51 zł; 

3. pozyskanie przychodów w kwocie 16 119 643,43 zł; 

4. realizację rozchodów na poziomie   2 935 872,44 zł; 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 183 770,99 zł. i stanowiła 

planowany deficyt budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów 

stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. 

W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Rząśnia i 16 

zarządzeniami Wójta Gminy Rząśnia. 
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W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: 

• plan dochodów wzrósł o 3 443 174,05 zł. do kwoty 62 930 026,57 zł; 

• plan wydatków wzrósł o 1 917 915,65 zł. do kwoty 74 588 539,16 zł; 

• plan przychodów wzrósł o 45 532,36 zł. do kwoty 16 165 175,79 zł; 

• plan rozchodów wzrósł o 1 570 790,76 zł. do kwoty 4 506 663,20 zł; 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Rząśnia zamknął się planowanym deficytem 

budżetowym w kwocie 11 658 512,59 zł.  stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem 

wydatków. 

Dochody bieżące 

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 61 863 001,47 zł, a ich realizacja stanowiła 

98,30% planu wynoszącego 62 930 026,57 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawia 

tabela poniżej. 

tabela nr 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Rząśnia. 

Wyszczególnienie Plan na 31.12.2021 

(w zł.) 

Wykonanie (w zł) Udział (w %) 

Dochody bieżące 53 875 334,24 54 985 329,79 88,88% 

Dochody majątkowe 9 054 692,33 6 877 671,68 11,12% 

RAZEM 

DOCHODY 

OGÓŁEM 

62 930 026,57 61 863 001,47 100,00% 

 

 

 

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały 

wykonane na poziomie 54 985 329,79 zł, tj. w 102,06% w stosunku do planu wynoszącego 

53 875 334,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł 

przedstawia poniża tabela. 

Dochody 
bieżące
88,88%

Dochody 
majątkowe

11,12%

Wykonanie 20221

Dochody bieżące

Dochody majątkowe
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tabela nr 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Rząśnia. 

Wyszczególnienie 
Plan na 31.12.2021 r. 

(w zł) 
Wykonanie (w zł) Udział (w %) 

Dotacje i dochody celowe 8 997 090,24 8 966 831,70 16,31% 

Subwencja ogólna 6 120 710,00 6 120 710,00 11,13% 

Udziały w PIT i CIT 3 671 806,00 4 011 182,07 7,30% 

Wpływy z podatków i opłat 34 683 183,00 34 972 151,48 63,60% 

Pozostałe dochody 402 545,00 914 454,54 1,66% 

RAZEM 53 875 334,24 54 985 329,79 100,00% 

 

 

 

 

Dotacje i dochody celowe 

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 

roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. 

W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 997 090,24 zł, z kolei zrealizowane na 

poziomie 8 966 831,70 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu, przy czym: 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej wyniosły 7 961 910,29 zł; 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 470 862,42 zł; 

• dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

290 886,25 zł; 

• pozostałe dochody o charakterze celowym 243 172,74 zł. 

16,31%

11,13%

7,30%63,60%

1,66%

Wykonanie 2021

Dotacje i dochody celowe Subwencja ogólna Udziały w PIT i CIT

Wpływy z podatków i opłat Pozostałe dochody
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Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: 

1. Rodzina – 7 845 320,71 zł; 

2. Oświata i wychowanie – 386 316,63 zł; 

3. Rolnictwo i łowiectwo – 322 882,20 zł; 

4. Pomoc społeczna – 213 453,42 zł. 

Subwencja ogólna 

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 120 710,00 zł, natomiast 

zrealizowane w kwocie 6 120 710,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:  

1) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 677 951,00 zł; 

2) dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 442 759,00 zł. 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 671 

806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 011 182,07 zł, co stanowi 109,24% realizacji planu, przy czym: 

1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 47 525,07 zł; 

2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 963 657,00 zł. 

 Wpływy z podatków i opłat lokalnych 

Podatek od nieruchomości 

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 531 362,78 zł, co 

stanowi 95,14% realizacji planu wynoszącego 22 631 628,00 zł, w tym 21 338 014,03 zł od osób 

prawnych i 193 348,75 zł od osób fizycznych. 

Podatek rolny 

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 724,74 zł, co stanowi 

101,29% realizacji planu wynoszącego 58 965,00 zł, w tym 448,00 zł od osób prawnych i 59 276,74 zł 

od osób fizycznych. 

Podatek leśny 

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 638,00 zł, co stanowi 

100,60% realizacji planu wynoszącego 15 545,00 zł, w tym 5 931,00 zł od osób prawnych i 9 707,00 

zł od osób fizycznych. 

Podatek od środków transportowych 

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 043,66 

zł, co stanowi 162,27% realizacji planu wynoszącego 136 220,00 zł, w tym 15 431,00 zł od osób 

prawnych i 205 612,66 zł od osób fizycznych. 

Podatek od spadków i darowizn 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 291,53 zł, 

co stanowi 1 185,83% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 
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Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 

804,68 zł, co stanowi 175,54% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 2 260,00 zł od osób 

prawnych i 178 544,68 zł od osób fizycznych. 

Wpływy z opłaty skarbowej 

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 793,00 zł, co stanowi 

98,62% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł. 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 880 216,00 zł, co 

stanowi 109,45% realizacji planu wynoszącego 10 854 000,00 zł. 

Wpływy z opłat lokalnych 

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 863 825,00 zł, natomiast zrealizowane 

w kwocie 1 009 277,09 zł, co stanowi 116,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat 

zrealizowane zostały z: 

1. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 720 344,88 zł; 

2. §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego) – 190 407,20 zł; 

3. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 67 800,20 zł; 

4. §069 (wpływy z różnych opłat) – 18 173,39 zł; 

5. §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym) – 7 778,76 zł. 

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie 

sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 402 545,00 zł. Plan został wykonany w 

kwocie 914 454,54 zł, co stanowi 227,17% założeń. 

Dochody majątkowe 

Dochody majątkowe Gminy Rząśnia w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 877 671,68 zł, tj. 

w 75,96% w stosunku do planu wynoszącego 9 054 692,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku 

dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela. 

tabela nr 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Rząśnia. 

Wyszczególnienie Plan na 

31.12.2021r. (w 

zł.) 

Wykonanie 

(w zł.) 

Udział (w %) 

Dochody z majątku 0,00 7 440,00 0,11% 

Dotacje i środki na inwestycje 9 054 692,33 6 870 231,68 99,89% 

RAZEM DOCHODY 

MAJĄTKOWE 

9 054 692,33 6 877 671,68 100,00 

Dochody z majątku 

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w 

kwocie 7 440,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym: 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 440,00 zł. 
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Dotacje i środki na inwestycje 

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 054 692,33 zł, 

natomiast zrealizowane w kwocie 6 870 231,68 zł, co stanowi 75,87% realizacji planu. 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 62 324 134,30 zł, a ich realizacja wyniosła 83,56% 

planu wynoszącego 74 588 539,16 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele 

poniżej. 

tabela  nr 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Rząśnia. 

Wyszczególnienie Plan na 31.12.2021r. 

(w zł.) 

Wykonanie 

(w zł.) 

Udział (w %) 

Wydatki bieżące 45 283 154,84 41 250 218,75 66,19% 

Wydatki majątkowe 29 305 384,32 21 073 915,55 33,81% 

RAZEM WYDATKI 

OGÓŁEM 

74 588 539,16 62 324 134,30 100% 

 

 

2. Wydatki Budżetowe 

Wydatki bieżące 

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 250 218,75 zł, tj. w 91,09% w stosunku 

do planu po zmianach wynoszącego 45 283 154,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków 

bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. 

tabela nr 7: Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów.  

Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł)) 
Udział (w %) 

010 Rolnictwo i łowiectwo 341 063,99 329 466,04 0,80% 

600 Transport i łączność 514 000,00 430 023,69 1,04% 

66,19%

33,81%

Wykonanie 2021

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł)) 
Udział (w %) 

700 Gospodarka mieszkaniowa 502 350,00 306 855,08 0,74% 

710 Działalność usługowa 289 270,00 136 505,71 0,33% 

750 Administracja publiczna 5 455 337,63 5 128 438,69 12,43% 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 032,00 1 032,00 <0,01% 

752 Obrona narodowa 10 000,00 4 529,06 0,01% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
381 900,00 271 009,63 0,66% 

757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 155 519,07 0,38% 

758 Różne rozliczenia 9 613 430,00 9 163 430,00 22,21% 

801 Oświata i wychowanie 11 142 867,00 10 410 786,19 25,24% 

851 Ochrona zdrowia 262 804,00 209 700,74 0,51% 

852 Pomoc społeczna 1 530 973,86 1 491 434,71 3,62% 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
72 921,90 60 409,90 0,15% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
342 379,00 301 529,43 0,73% 

855 Rodzina 8 067 086,99 7 848 133,47 19,03% 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
4 696 917,47 3 501 931,98 8,49% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1 160 855,00 964 877,87 2,34% 

926 Kultura fizyczna 597 966,00 534 605,49 1,30% 

 
RAZEM WYDATKI 

BIEŻĄCE 
45 283 154,84 41 250 218,75 100,00% 
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STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021r. 

Przychody 

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 852 795,14 zł, (co stanowi 116,63% planu), 

w tym: 

● kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 536 513,00 zł; 

● spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł; 

● nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 860 504,75 zł; 

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych – 23 591,82 zł; 

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

8 873 828,57 zł; 

● inne źródła – 1 528 357,00 zł. 

Rozchody 

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 336 663,20 zł (co stanowi 74,04% planu), w 

tym: 

1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 778 306,20 zł; 

2. Udzielone pożyczki – 30 000,00 zł; 

3. Inne cele – 1 528 357,00 zł. 

Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe Gminy Rząśnia w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 21 073 915,55 zł, tj. 

w 71,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 305 384,32 zł. Wartości zrealizowanych 

w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. 

0,45%

26,44%

30,05%0,61%
4,31%

0,18%0,87%

22,65%

10,11%
2,79%1,55%

Wykonanie 2021

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia
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tabela nr 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Rząśnia wg działów 

klasyfikacji budżetowej. 

Dzia

ł 

Wyszczególnieni

e 

Plan na 

1.01.2021 (w 

zł) 

Plan na 

1.01.2021 (w 

zł.) 

Wykonanie Realizacj

a planu 

po 

zmianach 

(w %) 

Udzia

ł (w 

%) 

010 Rolnictwo i 

łowiectwo 

16 197 114,0

0 

17 291 224,0

0 

13 758 096,0

7 

79,57 65,28 

600 Transport i 

Łączność 

670 000,00 1 180 000,00 967 352,80 81,98 4,59 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

5 867 346,86 4 867 346,86 1 751 245,98 35,98 8,31 

750 Administracja 

publiczna 

4 023 401,65 4 023 401,65 3 569 850,46 88,73 16,94 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa 

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

855 Rodzina 1 062 443,00 971 411,81 407 013,55 41,90 1,93 

900 Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska 

845 000,00 875 000,00 593 556,69 67,84 2,82 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

20 000,00 47 000,00 26 800,00 57,02 0,13 

RAZEM WYDATKI 

MAJĄTKOWE 

28 735 305,5

1 

29 305 384,3

2 

21 073 915,5

5 

71,91 100 

 

 

65%5%

8%

17%

0%2%3%0%

Wykonanie 2021

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i Łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
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Istnieje szansa na odzyskanie  utraconych środków finansowych. 

Wiosną 2021 roku Gmina Rząśnia w wyniku oszustwa utraciła 5 mln zł. Na taką kwotę dokonano 

przelewu na lokatę terminową, która okazała się fikcyjna. Operację nadzorowała  ówczesna  Skarbnik 

Gminy, która została oszukana przez osobę podającą się za przedstawiciela banku. Zawiadomienie do  

Prokuratury złożył Wójt Gminy Rząśnia.  Śledztwo, które zostało przekazane z Wielunia do Łodzi, 

zgodnie oficjalnymi i aktualnymi informacjami  pozyskanymi na czas sporządzenia raportu  

doprowadziło do skutecznego zatrzymania sprawców wyłudzenia pieniędzy z konta gminy, co stanowi 

dla Gminy bardzo pozytywną informację, która zwielokrotnia szansę odzyskania utraconych środków 

finansowych. Aktualnie, zgodnie z informacją rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi 

realizowane są czynności procesowe oraz analityczne. Jednocześnie sprawa została zgłoszona  przez 

Wójta Gminy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  w Łodzi, który z uwagi na prowadzenie 

postępowania przez Prokuraturę - zawiesił czynności.  Równolegle - w celu odzyskania środków 

finansowych, na wniosek Gminy wszczęte zostało postępowanie (odszkodowawcze) o zapłatę, w 

związku z transakcją bankową  względem instytucji uczestniczących w przeprowadzeniu operacji 

bankowej, na konto Gminy, które okazało się fikcyjne.  Z niecierpliwością  czekamy na dalszy,  

pozytywny dla gminy rozwój wydarzeń, który pozwoli odzyskać utracone  w wyniku oszustwa środki 

finansowe. 

IV. INWESTYCJE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ŁAD 

PRZESTRZENNY GMINY RZĄŚNIA W ROKU  2021 

1. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach WPF obejmujące rok 2021.  

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 2021 r. wyniosły 2.987.923,46 zł., 

koszt inwestycji wyniósł 16.949.432,05 zł. Inwestycja została zakończona.  

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 2016-2024.  Wydatki poniesione w 2021 r. wynoszą 13 528 578,68 zł. Inwestycja w trakcie 

realizacji.  

3) Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Stróża część dz. ozn. nr 125/2 o łącznej 

dł. ok. 350m. Czas realizacji przypada na lata 2018-2021. W 2021 roku poniesiono wydatki w 

wysokości 462 488,34 zł, natomiast łącznie koszt wykonania całej inwestycji wyniósł 566 010,22 zł. 

Inwestycja zakończona. 

4) Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży. Czas realizacji przypada na lata 

2016-2022. W roku 2021 zadanie realizowano tylko w części dotyczącej rozbiórki istniejącego 

budynku gospodarczego i latryny. Poniesiona kwota wydatków w wysokości 9.227,00 dotyczy tylko 

poniesienia kosztów na roboty rozbiórkowe i nadzór archeologiczny. Na realizację inwestycji 

planowano pozyskać dofinansowanie zewnętrzne co w opinii właściwych komisji Rady Gminy 
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warunkowało jej realizację. Złożony wniosek w ramach Rządowego Programu Polski Ład nie uzyskał 

niestety wsparcia, dlatego zabezpieczona w budżecie na rok 2021 pozostała kwota: 990.773,00 zł. nie 

została wykorzystana.  Inwestycja będzie kontynuowana w budżecie na następny rok jak również 

podjęte zostaną kolejne próby uzyskania dofinansowania. 

5) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu. Czas 

realizacji przypada na lata 2017-2021. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.  

6) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali 

sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rząśni. Czas realizacji przypada na 

lata 2017-2023. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem dachowym na kwotę 114.510,91 

zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 331.655,10 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.  

7) Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie.  Realizacja zadania przypada na lata 2019-

2021. W 2021 r. zrealizowano 35 wniosków na kwotę dofinasowania 489 860,00 zł.  

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 2021 zostały poniesione wydatki w kwocie 1.627.508,07 zł. Inwestycja w trakcie 

realizacji.  

9) Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni. Czas realizacji przypada na 

lata 2019-2021. Wydatki poniesione w 2021 r. wynoszą 58 291,71 zł. Całkowity koszt inwestycji            

59 954,39 zł. Inwestycja zakończona.  

10) Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych. Czas realizacji 

przypada na lata 2019-2021. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.    

11) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku. Czas realizacji 

przypada na lata 2019-2022. W 2021 roku nie rozpoczęto inwestycji.  

12) W dniu 12 listopada 2021 roku podpisano umowę  dotacji celowej dla Powiatu Pajęczańskiego. W 

ramach przedmiotowej umowy została udzielona pomoc finansowa w wysokości 1 566 732,00 zł. z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na 

odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” 

– dł. odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia. Wypłata środków nastąpi w latach 2022-2023. 

13) Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego 

w Rząśni działka nr 929/2. Realizacja zadania przypada na lata 2020-2021. W roku 2021 poniesiono 

wydatki związane przebudową budynku oraz zakupem pierwszego wyposażenia do nowo utworzonego 

żłobka. Wydatki poniesione na utworzenie placówki wyniosły ostatecznie 559.153,12 zł. Inwestycja 

została zakończona. W dalszym ciągu realizowany jest projekt związany z funkcjonowaniem placówki 

na którego działalność środki są zabezpieczone w ramach wsparcia RPO WŁ na lata 2014 – 2020 a 

sam projekt jest realizowany od 01.09.2021r. do 30.08.2022r. 

14) Budowa parkingu przy OSP Zielęcin, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, z 

przedłużeniem na rok 2021. W 2021 r. zadania nie zrealizowano i nie poniesiono wydatków.  
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15) Przebudowa stalowej sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin. Czas realizacji przypada na 

lata 2021-2022. Wydatki poniesione w 2021 r. wynoszą 39 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. 

16) Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej  w miejscowości Rząśnia poprzez 

rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Czas realizacji zadania przypada na lata 2021 

– 2023. W 2021r. nie poniesiono wydatków. 

17) Przebudowa drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz. nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo -

rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem. W roku 2021 została 

podpisana umowa nr 96/G/2021 z dnia 08.11.2021 r na dofinansowanie tego zadania w ramach 

Rządowego Funduszu Dróg.  Wartość pozyskanego wsparcia to 1.541.357,00 co stanowi 50% kosztów 

związanych z realizacją projektu, którego wartość na koniec roku wyniosła 3.082.715,55 zł. Wydatki 

poniesione w roku 2021 wyniosły 74.970,00 zł. i zostały poniesione na przygotowanie dokumentacji 

projektowej oraz zakupu tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu na realizacje tego 

zadania. Realizacja inwestycji 2021 – 2023.  Inwestycja w trakcie realizacji, 

2. Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w 2021 roku: 

1) Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rząśnia. W 2021 r. poniesiono wydatki 

w wysokości: 190 138,67 zł.  

2) Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych. W roku 2021 nie poniesiono 

wydatków w tym zakresie.  

3) Przebudowa drogi  śródpolnej Zielęcin - Stróża o łącznej długości około 1,115 km. W 2021 

poniesiono wydatki w kwocie: 429 864,46 zł 

4) Wykup gruntów. W roku 2021 nie poniesiono wydatków.  

5) Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rząśnia. W roku 2021 nie 

poniesiono wydatków.   

6) Zakup saksofonu barytonowego. Saksofon zakupiono na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Rząśnia. Wydatek związany z zadaniem wyniósł:  26.800,00 zł.  

7) Zakup i montaż wraz z konfiguracją systemu teleinformatycznego i telefonicznego do nowego 

budynku Urzędu Gminy w Rząśni. Wydatek związany z zadaniem wyniósł 535.000,00 zł. 

 

3. Projekty zrealizowane ze środków zewnętrznych  

1) W marcu 2021 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o 

udzielenie   dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na łączną kwotę 3.921.960,00 zł.  Rada 

Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi podjęła uchwałę o przyznaniu dofinansowania w kwocie 

wnioskowanej na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Biała, Gawłów i Rekle w gminie Rząśnia. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 08 

listopada 2021 roku. Kwota dotacji wynosi 1.176.587,00 zł, natomiast kwota pożyczki: 2.745.373,00 

zł. W roku 2021 WFOŚiGW w Łodzi dokonał płatności w następujących kwotach: pożyczka – 

896.000,00 zł, dotacja 384.000,00 zł. Trwają roboty budowlane. 
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2) W lipcu 2020 roku Gmina Rząśnia złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o 

udzielenie   dofinansowania w formie pożyczki i dotacji. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi podjęła 

uchwałę o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę 4.738.460,00 zł na realizację zadania 

dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała w gminie Rząśnia. Umowa o 

dofinansowanie została zawarta w dniu 30 grudnia 2020 roku. Kwota dotacji wynosi 1.421.538,00 zł, 

natomiast kwota pożyczki: 3.316.922,00 zł. W roku 2021 WFOŚiGW w Łodzi dokonał płatności w 

następujących kwotach: pożyczka – 2.640.513,00 zł, dotacja 1.131.648,00 zł. Trwają roboty 

budowlane. 

3)  Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni dofinansowana w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 2020 została zakończona i został złożony wniosek końcowy rozliczający 

realizowany projekt. Gmina Rząśnia zakończyła realizację projektu ponosząc w 2021 roku wydatki na 

poziomie 2.987.923,46 zł oraz składając wniosek końcowy na refundację poniesionych wydatków na 

kwotę w wysokości 2.163.724,42 zł. (do refundacji końcowej wchodziły również wydatki poniesione 

w na koniec 2020 roku). Ostatecznie projekt realizowany w latach 2016 – 2021 zamknął się kwotą 

16.949.432,05 zł,  natomiast pozyskane środki finansowe na ten cel stanowią  kwotę 7.244.366,02 zł. 

Projekt został zakończony.  

4) 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  2021 roku Gmina Rząśnia na realizację projektu poniosła wydatki w 

kwocie 1.627.508,07 zł.. W roku 2021 wpłynęły również środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu 

złożonych wniosków o refundację kosztów na kwotę 616.368,45 zł. pozostałe wydatki poniesione w 

ostatnich dniach grudnia  zostaną zrefundowane w roku następnym. Inwestycja w trakcie realizacji.  

5) Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku 

komunalnego w Rząśni działka nr 929/2. W 2021 roku ww.  zadanie zostało wykonane i zakończone 

łączna kwota jaka została wydatkowana w związku z utworzeniem placówki wyniosła 559.153,12 zł. 

Inwestycja została wsparta środkami zewnętrznymi w postaci dotacji celowej w ramach Rządowego 

Programu Maluch+ 2021 w kwocie 403.968,81 zł. Środki te, zostały przeznaczone na prace związane 

z przygotowaniem budynku komunalnego pod działalność placówki, dotacja wypłacona po 

zakończeniu realizacji projektu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pozyskano 555.542,49 zł. Środki finansowe otrzymane z RPO zostały 

przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia, budowy placu zabaw przy żłobku oraz na 

sfinansowanie bieżących wydatków związanych funkcjonowaniem nowopowstałej placówki. W 2021 

roku wpłynęło w formie zaliczek 290.886,25 zł. Pozostała część dofinansowanie zostanie wypłacona w 

tracie realizacji projektu związanego z funkcjonowaniem placówki do 31.08.2022 r. (wtedy nastąpi 

koniec projektu). Reasumując inwestycja w formie utworzenia placówki została zakończona, natomiast 

w roku 2022 trwa realizacja projektu w zakresie funkcjonowania placówki, gdzie wsparcie w formie 

zaliczek jest przekazywane przez RPO WŁ po wcześniejszym rozliczeniu przekazanych Beneficjentowi 

zaliczek. Rozliczenia zaliczek są przewidziane raz na kwartał.    

6) Przebudowa drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz. nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo-

rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem. Zadanie realizowane w 

latach  2021 – 2023. W roku 2021 została podpisana umowa nr 96/G/2021 z dnia 08.11.2021 r na 

dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Dróg.  Wartość pozyskanego wsparcia 

to 1.541.357,00 co stanowi 50% kosztów związanych z realizacją projektu, którego wartość szacowana 

jest na  kwotę 3.082.715,55 zł. Wydatki poniesione w roku 2021 stanowią kwotę  74.970,00 zł. i zostały 

poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zakup tablicy informacyjnej o 
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przyznanym dofinansowaniu na realizacje tego zadania. Na poniesione wydatki w roku 2021 nie 

wypłynęła żadna kwota z dofinansowania związana z realizacją projektu. Inwestycja w trakcie 

realizacji, 

7) Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej  w miejscowości Rząśnia 

poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Czas realizacji zadania przypada 

na lata 2021 – 2023. Złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych wniosek o dofinansowanie został  jako jeden z trzech wniosków złożonych przez Gminę 

wybrany do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów. Całość kosztów zadania we 

wniosku  określono na 7.500.000,00zł w tym wartość dofinansowania 5.000.000,00 zł i wkład własny 

w  wysokości 2.500.000,00 zł stanowiący 33,33% zadania 

8) Uatrakcyjnienie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Rząśnia. Zadanie 

zrealizowane w roku 2021. W dniu 04 sierpnia 2021 została podpisana umowa nr 162/20/4-2/2021/G o 

powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z/s w Osjakowie. 

Wartość uzyskanego dofinansowania w formie dotacji to 45.000,00 co stanowi 100% wartości 

inwestycji. W ramach projektu w Parku 600-lecia w Rząśni zamontowano 3 szt. lamp parkowych 

zasilanych energią elektryczną z wbudowanych w nią paneli fotowoltaicznych. 

9) Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rząśnia na lata 2020-2036. Zadanie 

realizowano w latach 2020-2021. W dniu 23 grudnia 2019 roku została podpisana umowa nr 

732/2019/Wn-05/OA-IO/D o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej z/s w Warszawie. Wartość uzyskanego dofinansowania w formie dotacji wynosi 

48.900,00zł,  co stanowi co stanowi 100% wartości projektu netto. W ramach projektu opracowany 

został dokument strategiczny tj. Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rząśnia. 

4. Infrastruktura drogowa w Gminie Rząśnia wg. stanu na dzień 31.12.2021 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. 
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Ogółem 95,742 km  dróg  gminnych i  wewnętrznych  będących własnością Gminy Rząśnia stanowią: 

● drogi 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. 

 W pasach dróg gminnych i wewnętrznych  wybudowano: 

● ścieżek rowerowych  o długości    8,375 km 

● chodników  o długości  12,628 km 

W roku 2021  na terenie Gminy Rząśnia przebudowano 1.115 m dróg wewnętrznych stanowiących 

własność Gminy Rząśnia  na łączną kwotę     429 864,46 zł. 

Z uwagi na zbieg realizacji inwestycji gminnej (budowa kanalizacji) oraz powiatowej (przebudowa 

drogi 3500E) występują znaczne utrudnienia komunikacyjne w rejonie miejscowości Biała 

5. Planowanie przestrzenne 

Na koniec 2021 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 



   
 

str. 40 
 

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2021 

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.  Uchwałą Nr 

XXVII/195/2021 Rady Gminy Rząśnia zostało przyjęte dla całej gminy  studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia. Studium jest narzędziem kształtowania 

polityki przestrzennej polityki samorządu. Wskazuje potencjał rozwoju przestrzennego , możliwości 

zagospodarowania nowych terenów ora stopień przekształceń zagospodarowania , a także konieczność 

ochrony obszarów i obiektów o wartościach  przyrodniczych, kulturowych i zabytkowych. Studium 

sporządza się dla obszaru w granicach  administracyjnych gminy. Jego ustalenia  są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, pełniąc jednocześnie funkcję koordynującą 

dla ustaleń planów, które to należy sporządzić nie naruszając ustaleń studium. Zasadniczym celem 

studium jat umożliwienie prowadzenia spójnej polityki przestrzennej, powiązanej z rozwojem 

społeczno - gospodarczym, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, wpisanej w politykę 

państw i województwa. Określona w studium polityka przestrzenna jest zgodna z zasadami 

ustanowionymi przepisami prawa.  Uchwalone przez Radę Gminy studium nie jest aktem prawa 

miejscowego,  zawarte w nim zasady polityki przestrzennej winny być wiążące dla Wójta i wszystkich 

jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy. Jest to więc ważny akt władczy, w którym 

Rada Gminy bezpośrednio wpływa na działania całego  aparatu wykonawczego. 

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 2021 roku łączny koszt utrzymania GOPS w Rząśni wyniósł: 761.405,47 zł, w tym środki własne 

gminy stanowiły 670.017,47 zł, środki wojewody i budżetu państwa 91.388,00 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. 
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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 

stosowanej w pomocy społecznej.  

 

Mając na uwadze powyższe, zadania będące w zakresie działalności ośrodka, w 2021 roku, były 

realizowane przez: 

- kierownik (1 etat) 

- z-ca kierownika 1/4 etatu 

- główny księgowy, kadry i płace (1etat) 

- pracownicy socjalni (praca środowiskowa) – 3 osoby, w tym 2 osoby pełny etat i  1 osoba na 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. 

- sprzątaczka biurowa – 1 osoba 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2021 r. to:  90 rodzin (208 osoby w tych 

rodzinach), świadczenia przyznano 124 osobom. Oprócz pomocy finansowej i usługowej, wyłącznie 

pracą socjalną wykonywano wobec 140 osób i rodzin. 

 

Analiza środowiska lokalnego w 2021 roku 

 

tabela nr 9: Karta Diagnostyczna - stan na  dzień 31.12.2021 r. 

 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Liczba mieszkańców Gminy Rząśnia 4975  4984 4.990 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej        106 94 107 

Liczba osób w tych rodzinach        257 233 208 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń 

rodzinnych 

430 412 335 

Liczba osób uprawnionych do pobierania 

Funduszu Alimentacyjnego 

         22  20 19 

Liczba osób uprawnionych do św. 

wychowawczego 

        947 622 992 

Liczba dzieci zamieszkujących w Gminie Rząśnia  

w wieku 0-18 

       1055 998 931 

Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych w: 

- rodzinach zastępczych 

- Placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

         3 

         3 

         0 

2 

2 

0 

1 

1 

0 

Liczba osób bezrobotnych – zarejestrowanych  

w Urzędzie Pracy w tym: 

z prawem do zasiłku 

      207 

        40 

219 

38 

223 

27 

źródło: opracowanie własne 
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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 

Rząśni. W 2019 r. objęto pomocą 106 rodzin ogółu mieszkańców, w 2020r. -  94 rodziny, natomiast w 

2021 r - 107 rodzin. Sytuacja materialna rodzin stopniowo ulega poprawie. Wpływ na tą sytuację ma 

wejście w życie w 2016 r. ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+) oraz od 2018 r. 

jednorazowego świadczenia „Dobry Start” (300+). 

 

tabela nr  10: Powody przyznania pomocy rodzinom lub osobom w latach 2019-2021 niezależnie od 

rodzaju i formy. 

 

Powody przyznania pomocy 2019 2020 2021 

ubóstwo 12 11 15 

bezdomność 3 2 3 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 3 2 

w tym: wielodzietność 3 2 2 

bezrobocie 69 59 54 

niepełnosprawność 17 13 12 

długotrwała lub ciężka choroba 18 14 14 

bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

1 1 0 

w tym: rodziny niepełne 1 1 2 

rodziny wielodzietne 0 0 1 

przemoc w rodzinie 0 1 0 

alkoholizm oraz narkomania 1 1 0 

trudności w przystosowaniu się do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

0 1 1 

zdarzenie losowe 0 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+), 
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- szeroko pojęta praca socjalna, czyli wszelkie działania mające na celu niesienie pomocy osobom  

i rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych, aby doprowadzić do polepszenia obecnej sytuacji, 

- realizacja  innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

- realizacja Kart Dużej Rodziny, 

- obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego oraz czynny udział  

w jego pracach,  a w szczególności w zespołach roboczych, 

- koordynowanie działań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny, 

- pomoc żywnościowa 2014-2020, podprogram 2021 realizowany z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. Jest  to program współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób 

najbardziej potrzebujących. 

Zadania własne gminy zrealizowano na ogólną kwotę: 1.548.290,06 zł. w tym środki własne: 

1.333.311,64 zł, środki z dotacji 214.978,42 zł. 

 

tabela nr 11: Świadczenia pomocy społecznej w 2021 roku. 

Zadania własne Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń/ 

posiłki 

Środki  z 

dotacji 

Środki 

własne 

Ogólna 

kwota 

Zasiłki okresowe 20 47 15.250,00 10.456,00 25.706,00 

Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania/ zasiłki na zakup 

żywności 

44 

21 

2917 

25 

9.646,99 23.126,81 32.773,80 

Zasiłki celowe i celowe 

specjalne 

68 148 - 119.521,50 119.521,50 

Domy Pomocy Społecznej 14 131 - 388.133,22 388.133,22 

Usługi opiekuńcze 5 675godz. - 60.467,53 60.467,53 

Zasiłki stałe 14 156 90.547,59 - 90.547,59 

Ubezpieczenie zdrowotne 11 120 6.620,84 - 6.620,84 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze i Rodziny 

zastępcze 

1 12 - 4.346,00 4.346,00 

Becikowe gminne 50 50 - 25.000,00 25.000,00 

Koszty asystenta rodziny - - 1.000,00 29.847,11 30.847,11 

Prowadzenie grupy wsparcia - - - 2.400,00 2.400,00 

 

Ubezpieczenie zdrowotne 11 120 6.620,84 - 6.620,84 

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę: 525,00 zł – program czyste powietrze. 

 

Zadania zlecone gminie - ogólna kwota wydatkowana na zadania zlecone gminie realizowana przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku wyniosła: 7.508.434,46 zł – środki z dotacji. 

 

tabela nr 12: Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 w ramach  zadań 

zleconych.  
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Zadania  zlecone 

 

Liczba  osób Liczba 

świadczeń 

Kwota 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 335 5.441 601.633,16 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka " Becikowe" 

42 42 42.000,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 26 275 538.895,70 

Zasiłki pielęgnacyjne 86 983 212.170,73 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 24 14.320,00 

Świadczenie rodzicielskie 20 194 181.572,70 

Fundusz alimentacyjny 19 219 98.285,45 

Składki na ubezpieczenie społeczne 

od osób uprawnionych do 

świadczeń pielęgnacyjnych 

22 260 134.894,01 

Składki na ubezpieczenie społeczne 

od osób pobierających Specjalny 

zasiłek Opiekuńczy 

2 24 3.093,34 

Ubezpieczenie zdrowotne 18 242 41.258,32 

Świadczenia wychowawcze oraz 

koszty obsługi 

653 992 5.583.404,00 

Świadczenie " Dobry Start 300+" 

oraz koszty obsługi 

1 1                                  

1.025,86 

 

Karta Dużej Rodziny 18 18 164,00 

Jednorazowe świadczenie „Za 

życiem” 

1 1 4.000,00 

 

Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń wyniosły: 50.963,20zł 

Koszty obsługi od wydanych decyzji dot. świadczenia rodzicielskiego: 630,00 zł 

Koszty obsługi świadczenia ,,Za życiem”: 124,00 zł. 

 

Wykonanie dochodów: Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz 

odsetki zrealizowano na kwotę: 36.789,89 zł. Są to środki ściągnięte od dłużników alimentacyjnych 

przez komorników w okresie: 01.01.2021r. - 31.12.2021r.  Z powyższej kwoty na  konto ŁUW w Łodzi 

przekazano środki w kwocie: 25.307,84 zł z tego kwotę: 10.062,46 zł stanowią odsetki, 11.289,94 zł – 

60% funduszu alimentacyjnego, 3.955,44zł - 50% zaliczek alimentacyjnych. Pozostała kwota: 

11.482,05 zł stanowi dochód gminy. 

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

 

Zadanie realizowano na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021 przyjętego uchwałą Nr XXIII/167/2021 Rady Gminy 

Rząśnia z dnia 29 marca 2021 roku. 

W ramach tego programu prowadzono obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzono procedurę 

"Niebieskiej Karty" dla 9 rodzin. Ogółem pomocą objęto 33 osoby. 

3. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 

Zakres i cel programu - zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy 

zastępczej realizowane są  następujące zadania. 
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Zadania własne gminy: 

 

Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dziećmi, w tym placówek wsparcia dziennego,  

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

poprzez: 

- 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 to: 

- 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 

 

W związku z wyżej wymienionymi zadaniami gminy w roku 2021 zrealizowano następujące zadania: 

 

Zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa poprzez Powiatową Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Pajęcznie.  

W ramach indywidualnej pomocy prowadzono: 

-  terapię z elementami terapii rodzin - 3 rodziny” 

-  trening umiejętności wychowawczych - 5 rodzin i 1 rodzic. 

W ramach pomocy grupowej przygotowano warsztat psychoedukacyjny dla rodziców nt. ,,Depresja 

dzieci i młodzieży” oraz materiały edukacyjne dla rodziców tj. 

-,,Gdy nadchodzi kryzys – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami”, 

 -,, Nastolatek w akcji – jak zmotywować do nauki”.  

 

Rodzice mogli korzystać z konsultacji z psychologiem  i pedagogiem. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni zapewniał dostęp do pomocy psychiatry (dyżur 1 raz w 

miesiącu). 

Gmina Rząśnia zapewniła dostęp do bezpłatnego poradnictwa: 

-  prawnego (Radca Prawny), 

-  psychologicznego (1 dyżur w miesiącu), 

-  terapeuty uzależnień (dyżur  2 razy w miesiącu). 

 

W zakresie bezpośredniej pomocy, rodzicom i nauczycielom udzielono 470 porad i konsultacji. 

W roku 2021 asystent rodziny (1/2 etatu) obejmował swoją pracą - 8 rodzin (liczba dzieci w tych 

rodzinach: 24) są to rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i przeżywające trudności 

wychowawcze. Dwie rodziny  zostały objęte pomocą asystenta rodziny zgodnie z postanowieniem 

Sądu. 
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Asystent rodziny w ramach swoich obowiązków opracowywał i realizował plany pracy z rodziną  

a także monitorował działania i dokonywał okresowej oceny. 

W celu zrealizowania powyższych zadań asystent rodziny współpracował m.in. z pracownikami 

socjalnymi, nauczycielami, placówkami służby zdrowia, kuratorem, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pajęcznie, pedagogami szkolnymi, PPP-P w Pajęcznie. 

 

Wspieranie rozwoju kompetencji rodzicielskich poprzez:  

- udział w warsztatach organizowanych przez specjalistów m.in. uczestnictwa w grupie wsparcia 

(12 osób), konsultacje indywidualne (27 osób) prowadzone przez terapeutę uzależnień, 

członków rodzin, w których trudności wychowawcze spowodowane są problemem 

alkoholowym,    

- możliwość uzyskania porady pedagoga szkolnego na bieżąco, 

- wsparcie asystenta rodziny: pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pomoc 

rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, koordynowanie działań mających na celu uzyskania 

pomocy materialnej i w zależności od potrzeb, specjalistycznej (prawnej, psychologicznej, 

edukacyjnej, zdrowotnej ), podejmowanie działań mających na celu wypracowanie właściwych 

relacji pomiędzy członkami rodziny itp. 

 

Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego: 

 

- motywowanie do  poszukiwania, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

- przyznanie świadczeń  pieniężnych rodzinom, w których występowały problemy opiekuńczo-

wychowawcze bądź były tym problemem zagrożone. Spośród 8 rodzin, analizowanych  

i monitorowanych, 4 rodzinom udzielono pomocy w postaci zasiłków (10 świadczeń) z 

przeznaczeniem głównie na: zakup artykułów żywnościowych, opału, odzieży i obuwia, leków, 

środków czystości, materiałów do odnowienia pomieszczeń mieszkalnych. 

- finansowanie posiłków w szkole, (wsparciem objęto 44 uczniów, w tym 6 dzieci z 4 rodzin     

przeżywających trudności wychowawcze) 

- przyznawanie stypendium: w 2021 r. 48 uczniów otrzymało stypendia szkolne o charakterze 

socjalnym , 2 uczniów zasiłek szkolny,  

 

Ze względu na ograniczenia i zagrożenia związane z pandemią, GOPS nie organizował wypoczynku 

letniego dla dzieci. 

 

Promowanie rodzinnej integracji: 

- organizowanie przez placówki kulturalne z terenu gminy Rząśnia (Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rząśni z Filiami w Białej, Stróży i Kodraniu)  różnego rodzaju zajęć  i imprez 

mających na celu popularyzację czytelnictwa i integrację lokalnego społeczeństwa. 

Przeprowadzono je dla ponad 240 odbiorców w każdym wieku.   

 

Dążeniem w prowadzeniu wsparcia dla rodzin jest utrzymanie systemu rodzinnego w całości, przy 

kierowaniu się nadrzędną zasadą dobra dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy  zastępczej powinno 

następować po wyczerpaniu wszelkich form pomocy jego rodzicom. Wszelkie działania powinny 

zmierzać do poprawy sytuacji w rodzinie, tak aby było możliwe pozostanie dziecka w rodzinie 

naturalnej. 

4. Opieka na dziećmi do lat 3  
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Od 1 września 2021 roku został powołany do sprawowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i 

edukacyjnej nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia  - Gminny Żłobek “Kubuś i 

Przyjaciele” w Rząśni. 

Celem funkcjonowania Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki oraz wspomaganie rodziców, którzy 

pracują zawodowo lub pragną podjąć pracę. 

Liczba miejsc w Żłobku zapewniona jest w ilości 20. Dzienna stawka za wyżywienie, którą ponoszą 

rodzice - 8,00 zł. Do 31.08.2022 r. nie pobierana jest miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku. 

 

W  Żłobku  w roku 2021 było zatrudnionych 7 osób, w tym: 

- liczba opiekunów dziennych 5 etatów,  

- pracownik gospodarczy 1 etat, 

- dyrektor 1/5 etat. 

 

Na wydatki Żłobka przeznaczono środki pieniężne, pozyskane w ramach projektu pn. „Utworzenie 

miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” o nr RPLD.10.01.00-10-B012/20 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego realizatorem jest Gmina Rząśnia, oraz z projektu 

pn. „Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku „KUBUŚ I PRZYJACIELE” 

w Rząśni przy ul. 1 Maja 16 A” - współfinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, określając przy tym zasady i warunki 

współfinansowania  obowiązujące w okresie jego realizacji  tj. od 01 maja 2021 do dnia 31 sierpnia 

2022 roku. 

 

5. 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 2021r.– 

korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie wynosiła 5035, a łączna liczba 

udzielonych świadczeń zdrowotnych to 28 945. W 2021 roku odnotowano wzrost liczby udzielonych 

świadczeń o 1971 w stosunku do roku ubiegłego. 

W Ośrodku, w ramach kontraktu NFZ pracuje siedmiu lekarzy (dwóch lekarzy rodzinnych, jeden lekarz 

internista, jeden lekarz pediatra oraz dwóch lekarzy ginekologów), cztery pielęgniarki oraz położna. 

W roku 2021 w ramach środków finansowych przeznaczonych na świadczenia gwarantowane 

określone w uchwale Nr XXII/161/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 stycznia 2021 r. Samodzielny 

Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni zrealizował następujące świadczenia zdrowotne: 

• świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej – kwota przeznaczona ze środków gminy        

46 604,00 zł. Ze świadczeń skorzystały 242 osoby. 

• świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – kwota przeznaczona ze 

środków gminy 15 600,00 zł. Ze świadczeń skorzystało 206 osób. 

• świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie laryngologii – kwota 

przeznaczona ze środków gminy – 18 360,00 zł. Ze świadczeń skorzystały 153 osoby. 

• świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu urologii – kwota przeznaczona 

ze środków gminy – 10 800,00 zł. Ze świadczeń skorzystały 103 osoby. 

• świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu ortopedii – kwota przeznaczona 

ze środków gminy – 22 800,00 zł. Ze świadczeń skorzystały 254 osoby. 
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W 2021 r. wprowadzono dodatkowe świadczenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie 

alergologii – kwota przeznaczona ze środków gminy – 14 400,00 zł. Ze świadczeń skorzystały 103 

osoby 

 

Na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych z budżetu Gminy Rząśnia w 2021 r. przeznaczono 

ogółem kwotę 128 564,00 zł. 

W Gminie Rząśnia w 2021 r. w strukturach Gminnego Ośrodka Zdrowia funkcjonował jeden podmiot 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: poradnia ginekologiczno-położnicza. Poradnia funkcjonuje 

nieprzerwanie od 2011 roku do chwili obecnej. W roku 2021 poradnia udzieliła 1766 świadczeń. 

Począwszy od września 2021 r. wyznaczone zostały dodatkowe dwa dni w miesiącu na wykonywanie 

USG piersi w ramach profilaktyki raka sutka.  

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni 23 479 

porad lekarskich.  

W związku z pandemią Sars-Cov-2 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wdrożono schematy 

postępowania dla POZ związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Gminny Ośrodek Zdrowia uczestniczył w Narodowym Programie Szczepień. Wykonano 2401 

szczepień przeciwko COVID-19. 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni bierze udział w licznych akcjach i kampaniach informacyjnych. 

 W 2021 roku były to m.in.: 

• kampania informacyjna nt. szczepień ochronnych (organizator: Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego),  

• kampania informacyjna na temat walki z boreliozą (organizator: Porozumienie Łódzkie), 

• ogólnopolska kampania społeczna nt. depresji: „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” 

• kampania informacyjna nt. reumatoidalnego zapalenia stawów (organizator: Porozumienie 

Łódzkie), 

GOZ w Rząśni współpracuje z Salve Medica Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania badań 

mammograficznych oraz z laboratoriami diagnostycznymi Dr n. med. Teresa Fryda w Pajęcznie oraz 

Badaj.to Sp. z o.o. z Zabrza. 

W GOZ można wykonać zabiegi akupunktury, elektroakupunktury, akupresury ucha oraz blokady 

regionalne pod kontrolą USG. Te zabiegi nie są refundowane przez NFZ. 

Ośrodek posiada wysokiej klasy aparat USG. Aparat jest wyposażony w cztery superczułe głowice i 

jest ultrasonografem o szerokim zastosowaniu zarówno w diagnostyce podstawowej jak i bardzo 

specjalistycznej. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu może być wykorzystywany do badań jamy 

brzusznej, ginekologii i położnictwa, kardiologii, ortopedii oraz neurologii. 

W Ośrodku wykonuje się także badania EKG, Spirometrię oraz KTG. 

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

1. Nieruchomości stanowiące mienie gminy. 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r., w zasobie gminy znajdowało się 7 lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Rząśnia. Gmina nie dysponuje lokalami socjalnymi. 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. Podstawowym składnikiem mienia Gminy Rząśnia są nieruchomości 

gruntowe. Na zwiększenie wartości wpłynęło nabycie gruntów, które z mocy prawa przeszły na 

własność Gminy na podstawie Decyzji Wójta Gminy Rząśnia -”wydzielone pod poszerzenie drogi, oraz 

drogi publiczne drogi klasy dojazdowej zgodnie z mpzp” dz. nr 612/7 o pow. 0,0374 ha, obręb Biała; 

dz. nr 215/1 o pow. 0,0052 ha, obręb Rekle; dz. nr: 987/6 o pow. 0,0119 ha; dz. nr 975/2 o pow. 0,0242 

ha; dz. nr 710/10 o pow. 0,0436 ha; dz. nr 710/6 o pow. 0,0435 ha; dz. nr 705/10 o pow. 0,0770 ha; 

;704/2 o pow. 0,0509 ha; dz. nr 708/2 o pow. 0,0115 ha i dz. nr 708/4 o pow. 0,0304 ha; dz. nr 709/1 o 

pow. 0,0116 ha i dz. nr 709/3 o pow. 0,311 ha; dz. nr 711/3 o pow. 0,0341 ha; dz. nr 709/3 o pow. 0,311 

ha; dz. nr 711/5 o pow. 0,0336 ha; dz. nr 712/3 o pow. 0,4597 ha; dz. nr 713/2 o pow. 0,5386; dz. nr 

714/28 o pow. 0,0056 ha; dz. nr 707/19 o pow.0,0043 ha obręb Rząśnia.  

Ponadto, przybyły nieruchomości gruntowe (pod poszerzenie drogi gminnej nr 125/2 obręb Stróża) 

dz. nr: 105/10,109/2,219/1,110/4,111/4,112/6,214/1,114/2,115/2,225/1,117/2, 

121/2,118/2,120/2,122/4,123/2,124/2,218/1,220/1,221/1,222/1,223/1,224/1,228/1,229/2,226/1,227/1, 

230/1,231/1,232/3, o łącznej  pow. 0,3372 ha realizowane na podstawie Decyzji Starosty 

Pajęczańskiego - Decyzja Nr 554/2020 z dnia 30.10.2020 r. 

 

Opis nabycia i zbycia szczegółowo przedstawia poniższa tabela: 

tabela nr 13: Grunty stanowiące własność Gminy Rząśnia wg użytków gruntowych. 

Rodzaj gruntu 

Stan na dzień 

31.12.2020 

  

Stan na dzień 

31.12.2021 

 

 

Wartość zł 

 

Powierzchnia 

m2 

 

 

Wartość zł 

 

 

 

Powierzchnia 

m2 

Grunty orne         181 

290,56 

          123 939 181 290,56 123 939 

Łąki trwałe 37 966,00            5 415 37 966,00 5 415 

Pastwiska trwałe 17 930,00 4 598 17 930,00 4 598 

Grunty rolne zabudowane 35 140,00 41 500 35 140,00 41 500 

Grunty pod rowami 17 180,70 1 448 17 180,70 1 448 

Nieużytki 632 000,00 23 000 632 000,00 23 000 

Grunty leśne zadrzewione i 

zakrzewione 

6 300,00 10 500 6 300,00 10 500 

Lasy 2 004 000,00 262 900 2 004 000,00 262 900 

Tereny mieszkaniowe 21 445,16 9 100 21 445,16 9 100 

Tereny przemysłowe 146 382,24 40 549 146 382,24 40 549 

Inne tereny zabudowane 172 012,22 131 286 172 012,22 131 286 
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Zurbanizowane grunty 

niezabudowane 

415 471,74 115 513 415 471,74 115 513 

Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 

102 778,85 56 383 102 778,85 56 383 

Drogi- tereny 

komunikacyjne 

1 995 695,58 1 023 065 2 200 886,10 1 040 850 

RAZEM 5 785 593,03 1 849 196 2 200 886,61            1 866 981 

 

W zasobie Gminy Rząśnia w 2021 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

 

1. Budynek Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37 

2. Budynek komunalny w Rząśni, ul. Kościuszki 16 

3. Siedziba Gminnego  Żłobka  “Kubuś i Przyjaciele”  

      4.Biblioteka  /filia/ w Białej 

5.Budynek świetlicy w Kodraniu 

6.Budynek przy ul. Kościuszki 35 /siedziba Banku Spółdzielczego/ 

7.Budynek przy ul. 1 Maja 14 /siedziba Poczty Polskiej/ 

8.Budynek komunalny w Rząśni z halą sportową i Gminną Biblioteką Publiczną  

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 byłej Szkole Podstawowej w Broszęcinie 

13.Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Stróży /filia Biblioteki/ 

14.Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Białej 

15.Świetlica w Reklach 

16.Świetlica w Będkowie 

17.Budynek wraz z budynkiem gosp. w Marcelinie 

18.Budynek komunalny w Suchowoli 

19.Budynek komunalny w Ścięgnach 

20.Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni 

21.Budynek przy ul. 1 Maja / była 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. 

 

1.1.Najem lokali użytkowych  

tabela nr 14: Gminny zasób nieruchomości - lokale użytkowe będące przedmiotem najmu. 

  

Lp. Położenie 

 

Nieruchomość Opis 
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1. Rząśnia, 

 ul. 1 Maja 14  

Lokal użytkowy o pow. 73,19 m2 Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem pod działalność 

Poczty Polskiej 

2. Rząśnia,  

ul. Kościuszki 35  

Lokal użytkowy o pow. 70,5 m2 Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem pod działalność 

Banku Spółdzielczego Oddział 

Kleszczów 

3 Rząśnia  

ul. 1 Maja 18  

Lokal użytkowy o pow. 46,0 m2  Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem na prowadzenie 

usług weterynaryjnych  

4. Zielęcin  Lokal użytkowy w szkole 

podstawowej o pow. 17,35 m2 

Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem na stację 

sejsmiczną 

5. Rząśnia, ul. 

Waryńskiego 6  

Lokal użytkowy w budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia pow. 

17,76 m2 

Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem na usługi 

stomatologiczne  

6.  Rząśnia, ul. 1 

Maja 2 B 

Lokal użytkowy przy przystanku 

PKS o pow. 16 m2 

Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem na działalność 

usługową  

 

1.2.Najem lokali mieszkaniowych  

tabela nr 15: Gminny zasób nieruchomości - lokale mieszkaniowe będące przedmiotem najmu. 

 

Lp. 

 

Położenie  Nieruchomość opis 

1. Rząśnia  Budynek Gminnego Ośrodka 

Zdrowia  

3 lokale 

2. 

 

Suchowola Budynek po byłej szkole 

podstawowej  

2 lokale 

3 

 

Ścięgna Budynek mieszkalny 1 lokal 

4.  

 

Zielęcin  Budynek szkoły podstawowej 1 lokal 

 

1.3. Użyczenie nieruchomości  

tabela nr 16: Gminny zasób  nieruchomości - nieruchomości będące przedmiotem użyczenia.  

 

Lp. 

 

Opis nr i powierzchnia użyczonej nieruchomości  

1. Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów „Pogodna 

Jesień” z/s w Rząśni – 

działalność statutowa 

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

Gminnej Biblioteki Publicznej  

2. Koło łowieckie „Cyranka”  dz. nr 404 o pow. 0,40 ha Będków 
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3.  Lokalna Grupa działania „ 

Kraina Wielkiego Łuku 

Warty” 

(część) dz. nr 1127 pow. 0,01 ha  Rząśnia 

3 Stowarzyszenie Ludowy 

Klub Sportowy „Czarni” 

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 

 

4.  Koło Gospodyń Wiejskich 

w Białej 

dz. nr 630/1 pow. 44,80m 2  - pomieszczenia w bud. Filii GBP 

w Białej  

 

1.4. Dzierżawa 

tabela nr 17: Gminny zasób nieruchomości - nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy.  

 

Lp. Obręb geodezyjny, nr działki Opis 

 

1. 

 

Rząśnia, dz nr 957/4 

 

pomieszczenie w części piwnicznej   

budynku  GOZ   

2. Gawłów dz. nr 473/1 pow.0,21 ha nieruchomość gruntowa 

3. Gawłów dz. nr 195/1 pow. 0,4840 ha nieruchomości gruntowe 

4. Zielęcin dz. nr. 218 pow. 0,54 ha dz.nr 

219 pow.0,12 ha 

nieruchomości gruntowe 

5 Bogumiłowice dz. nr 47 pow. 0,86 ha nieruchomość gruntowa 

6. Biała cz. dz. nr 1072 i 1068 o pow. 

1000 m2 

nieruchomość gruntowa 

7. Rząśnia cz. dz. nr 943 o pow. 16 m2 nieruchomość gruntowa 

8. Zielęcin dz. nr 1687/2,1688/4, 

1689/4,1690/5 o łącznej pow. 1.8727 

ha 

nieruchomość gruntowa w Strefie 

Aktywizacji Gospodarczej 

9. Zielęcin dz. nr 1689/3, 1690/4o łącznej 

pow. 0,8237 ha 

dz. Nr 1687/1, 1688/3 o łącznej pow. 

10 479 m 2 

nieruchomość gruntowa w Strefie 

Aktywizacji Gospodarczej 

10. Zielęcin cz. dz. nr 1689/6,1690/7 o 

pow. 1476,27 m2 

nieruchomość gruntowa w Strefie 

Aktywizacji Gospodarczej 

11. Zielęcin dz. Nr 1687/4 o pow. 8989 m 

2 

nieruchomość gruntowa w Strefie 

Aktywizacji Gospodarczej 

 

 

1.5. Użytkowanie wieczyste  

Gmina Rząśnia posiada prawo własności nieruchomości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym 

– dz. nr 929/4 pow. 0,30 ha i dz. nr 542 o pow. 0,14 ha obręb Rząśnia. 

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 
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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. 

W wyniku wcześniej zawartych umów Gmina Rząśnia udostępniła przystanki następującym 

przewoźnikom: 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie sp. z o.o. 

2. F.T.H.U. OL-TRANS Ewelina Dziuboń  

Udostępnienie przystanków komunikacyjnych przez Gminę jest nieodpłatne.  

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 rok 2021”- przyjęty uchwałą Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 04 grudnia 2020 r. określa obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadań i współpracy 

Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi. Wskazuje priorytety oraz rodzaj udzielonego przez 

gminę wsparcia organizacjom pozarządowych, które będą realizowane na podstawie partnerskich 

relacji. Obszar aktywności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego odzwierciedla potrzeby społeczności lokalnej, a utworzony program 

umożliwia rozwinięcie zakresu działań organizacji, zapewniając 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: 

• podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania z organizacjami 

pozarządowymi oraz określenie zadań publicznych, które umożliwią dokładniejsze 

zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców Gminy; 

• tworzenie dogodnych warunków do zwiększania aktywności społecznej w zakresie realizacji 

określonych zadań publicznych; 

• wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych do realizacji zadań, a także pełniejsze 

wykorzystanie ich możliwości kadrowych i rzeczowych; 

• podnoszenie standardów realizacji zadań przez organizacje poprzez pełną współpracę i 

wsparcie organów Gminy; 

• promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dążenie do wywoływania potrzeby 

społecznej dotyczącej partycypacji mieszkańców w podejmowanych inicjatywach, 

zmierzającej do ciągłej poprawy jakości ich życia; 

• wsparcie Gminy dla podejmowanych przez organizacje pozarządowe nowych inicjatyw i 

wykorzystywanie wszelkich dostępnych procedur służących ich skutecznej realizacji; 

• analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań usprawniających.  
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W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały określone obszary priorytetowych 

zadań publicznych, które mogą być powierzone podmiotom programu, tj.: 

• obszar przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, 

• obszar polityki społecznej i zdrowia,  

• obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

• 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 2021 roku zrealizowane zadania obejmowały upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

zabytków i ochrony przeciwpożarowej.  

 

Gmina Rząśnia w 2021 r. ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

„wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Rząśnia’’. Jednak z uwagi na trwający w kraju stan epidemii i wprowadzone obostrzenia 

dotyczące ograniczeń z udziałem dużej grupy osób, żadne stowarzyszenie nie odpowiedziało na ww. 

ogłoszenie – konkurs unieważniono. 

 

W roku 2021 na terenie Gminy Rząśnia funkcjonowało 19 organizacji prowadzących działalność 

pożytku publicznego w tym: 

- 10 stowarzyszeń (tj. ochotnicze straże pożarne w Rząśni, Białej, Broszęcinie, Gawłowie, 

Stróży, Suchowoli i Zielęcinie, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa 

Kulturowego Wsi Stróża, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni, 

Stowarzyszenie „Aktywni na Wsi – Razem” w Kodraniu),  

- 5 klubów sportowych (tj. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni, ULKS w Stróży, UKS 

„Nieciecz” przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, 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:  

- Zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby 

sportowe; 

- Upowszechnienie i rozwój różnych dyscyplin sportowych; 

- Podnoszenie stopnia rywalizacji sportowej wpływając na osiąganie wyższych wyników 

sportowych przez zawodników; 

- 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.  

http://www.wspomagam.pl/fundacja/1014
http://www.wspomagam.pl/fundacja/1014
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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 terenie gminy Rząśnia”  klubowi sportowemu działającemu na terenie 

gminy i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku tj. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni” w 

Rząśni. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, przyznana dotacja w kwocie 399.000,00 zł  została 

wykorzystana w kwocie 396.698,84 zł 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

W celu zapewnienia  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, Gmina 

Rząśnia współpracuje, ale przede wszystkim wspiera działalność służb, które odpowiadają za porządek 

i bezpieczeństwo publiczne Na terenie gminy Rząśnia są to Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie i Ochotnicze Straże Pożarne. 

1. Bezpieczeństwo publiczne 

 

W ramach prowadzonych akcji informacyjnych i prewencyjnych zostały zorganizowane specjalne 

spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. Organizatorem akcji informacyjno-edukacyjnych była 

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie. 

Wykaz przeprowadzonych spotkań w roku 2021: 

- Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej   

Bezpieczne wakacje,  Uzależnienia - nie bądź obojętny 

- Szkoła Podstawowa w Zielęcinie  

Bezpieczne wakacje 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy porządku publicznego Gmina Rząśnia 

w 2021 roku zawarła porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Pajęcznie na zwiększenie ilości 

patroli policjantów. W ramach porozumienia w miesiącach od sierpnia do listopada na teren gminy 

Rząśnia zostały skierowane dodatkowe patrole policji. Koszt służb ponadnormatywnych wyniósł 

8.000,00 zł   

2. Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie Gminy Rząśnia funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Białej 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Broszęcinie  

• Ochotnicza Straż Pożarna w Gawłowie 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Stróży 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Zielęcinie 

Wszystkie jednostki OSP są jednostkami typu “S” - wyposażone w samochód pożarniczy. 

tabela nr 18: Charakterystyka jednostek OSP na terenie Gminy Rząśnia. 

 

Lp. Nazwa jednostki/Typ 

jednostki 

Liczba 

członków 

Wyposażenie w sprzęt do działań ratowniczo-

gaśniczych 

1 OSP BIAŁA 42 Samochody: GBA 2,5/8 Jelcz 008, GLM Opel Movano  
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Typ S2 Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca, 

motopompa do wody zanieczyszczonej, pilarka do 

drewna – szt. 2, piła do betonu i stali, agregat 

prądotwórczy 3kW maszt oświetleniowy z najaśnicami,  

radiostacja samochodowa 2 szt., radiostacje nasobne 3 

szt.  torba PSP R1 + deska ortopedyczna, drabina 

wysuwana, drabina nasadkowa - 4 szt.  

2 OSP BROSZĘCIN 

Typ S1 

39 Samochód: GLM Ford Transit 

Motopompa pożarnicza P05, pilarka do drewna, agregat 

prądotwórczy, maszt oświetleniowy z najaśnicami, 

radiostacja samochodowa 

3 OSP GAWŁÓW 

Typ S1 

50 Samochód: GBA 2,5/16 Star 12.185  

Motopompa pożarnicza P05, pilarka do drewna, maszt 

oświetleniowy z najaśnicami, radiostacja samochodowa, 

drabina wysuwana.  

4 OSP RZĄŚNIA  

Typ S3 

 

42 Samochody: GCBA 5/36 Scania P400, GBA 2,5/16  

MAN TGL 12.250, 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 – 2 szt., 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   – 3 szt., radiostacje nasobne – szt. 7, 

radiostacje samochodowe - szt. 3,   

5 OSP STRÓŻA 

Typ S1 

26 Samochód: GLM Ford Transit 

Motopompa pożarnicza P05, pilarka do drewna, maszt 

oświetleniowy z najaśnicami, agregat prądotwórczy, 

radiostacja samochodowa 

6 OSP SUCHOWOLA 

Typ S1 

42 Samochód: GLM Daewoo Lublin 3 

Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca, 

pilarka do drewna, maszt oświetleniowy z najaśnicami, 

agregat prądotwórczy, drabina wysuwana, radiostacja 

samochodowa,  

7 OSP ZIELĘCIN 

Typ S1 

22 Samochód: GLM Peugeot Boxer 

Motopompa pożarnicza P05, motopompa pływająca, 

pilarka do drewna, maszt oświetleniowy z najaśnicami, 

agregat prądotwórczy, radiostacja samochodowa 

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Jednostka OSP Rząśnia włączona jest do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy 

System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) - jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa 
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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 12 jednostek OSP zostało włączonych do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego. Trzon KSRG w powiecie tworzą: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Pajęcznie oraz te jednostki. 

tabela nr 19: Wyjazdowość OSP w 2021 r. z podziałem na rodzaj zdarzenia. 

Jednostka OSP Ilość 

wyjazdów 

Pożary  Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe  

OSP BIAŁA 3 0 3 0 

OSP BROSZĘCIN 1 0 1 0 

OSP GAWŁÓW 1 0 1 0 

OSP KSRG RZĄŚNIA 55 9 45 1 

OSP STRÓŻA 0 0 0 0 

OSP SUCHOWOLA 2 0 2 0 

OSP ZIELĘCIN 0 0 0 0 

RAZEM 62 9 52 1 

Opracowano na postawie Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony p.poż za rok 

2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie  

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju, jednostki OSP aktywnie uczestniczyły        w 

działaniach informacyjnych związanych z zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID–19 oraz 

redystrybucji środków ochrony indywidualnej. Jednostka OSP Rząśnia przy współpracy z Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie uczestniczyła w dystrybucji płynów 

dezynfekcyjnych, maseczek, środków ochronnych, które przeznaczone zostały dla szkół, ośrodka 

zdrowia, kościołów oraz Urzędu Gminy w Rząśni.  W ramach Narodowego Programu Szczepień i 

organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID -19 dla osób niepełnosprawnych oraz mających 

trudności w dostępie do punktu szczepień, jednostka OSP Rząśnia realizowała transport tych osób. 

 IX. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU 

Zadania oświatowe realizowane były przez trzy szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Rząśnia. 

Działalność opiekuńczo - wychowawczą  dla dzieci od 3 roku życia 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.   

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 wynikających z przepisów prawa oświatowego. 
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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 2021 roku wynosiła 397 ogółem 

i była niższa o 9 uczniów w stosunku do roku 2020 roku.  

 

tabela nr 20: Liczba uczniów w szkołach podstawowych wg stanu na 30 września 2021 roku. 

 

                                     

Jednostka 

Liczba uczniów w roku 

szkolnym 

Liczba oddziałów w roku 

szkolnym 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

Szkoła Podstawowa w Białej 95 97 8 8 

Szkoła Podstawowa w Rząśni 285 276 15 15 

Szkoła Podstawowa w Zielęcinie 26 24 7 7 

RAZEM 
406 397 30 30 

 

2. Przedszkola i oddziały przedszkolne 

Zadania z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego w 2021 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 2021 roku wynosiła 186 

i wykazywała tendencję wzrostową w stosunku do roku 2020. Natomiast liczba oddziałów zwiększyła 

się o 1 w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła ogółem 10. 

 

tabela nr 21: Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu na 30 września 2021r. 

  

                             

Jednostka 

Liczba uczniów w roku 

szkolnym 

Liczba oddziałów w 

roku szkolnym 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

Przedszkole w Rząśni 124 124 6       6       

Oddział przedszkolny w SP w Białej 35 49 2 3 

Oddział przedszkolny w SP w 

Zielęcinie 12 13 1 1 

Razem 171 186 9 10 

 

3. Zatrudnienie w szkołach 
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Liczba pracowników pedagogicznych wg stanu na 30 września 2021 r. wynosiła 79, natomiast liczba 

pracowników obsługi 45. Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach w przeliczeniu na etaty 

kształtował się następująco: 

tabela nr 22: Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach w przeliczeniu na etaty. 

 

 Jednostka Nauczyciele Pracownicy obsługi 

Szkoła Podstawowa w Białej 20,37 12 

• szkoła podstawowa 15,42 2,48 

• oddział przedszkolny 4,95 4,52 

• stołówka szkolna 0,00 5,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni 35,89 28 

16 szkoła podstawowa  
25,38 11,40 

17 przedszkole 10,51 9,6 

18 stołówka szkolna 0,00 7,0 

Szkoła Podstawowa w Zielęcinie 13,42 5 

1.  szkoła podstawowa  12.10 4,36 

2.  oddział przedszkolny 1,32 0,64 

 

Na dzień 30 września 2021 roku stan zatrudnienia nauczycieli ogółem we wszystkich placówkach 

oświatowych w przeliczeniu na etaty z podziałem na stopnie awansu zawodowego wynosił:  

 

tabela nr 23: Stan zatrudnienia nauczycieli ogółem we wszystkich placówkach oświatowych w 

przeliczeniu na etaty z podziałem na stopnie awansu zawodowego. 

 

Szkoła Stażyści 

Kontraktow

i Mianowani 

Dyplomowan

i 

Szkoła Podstawowa w Białej 0,00 4,15 3,22 13,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Rząśni 
2,00 4,56 11,00 18,33 

Szkoła Podstawowa w Zielęcinie 0,00 1,60 2,04 9,78 

Ogółem 2,00 10,31 16,26 41,11 
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4. Wyniki egzaminów w szkołach podstawowych  

Średnie wyniki egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych 

placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy kształtowały się następująco: 

tabela nr 24: Średnie wyniki egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Przedmiot 

Wyniki egzaminów w % 

Szkoła 

Podstawowa 

w Białej 

Szkoła          

Podstawowa 

w Rząśni 

Szkoła 

Podstawowa 

w Zielęcinie 

Gmina Powiat Kraj 

J. polski 71 61 68 64 58 60 

Matematyka 72 45 57 45 48 47 

J. angielski 77 62 67 62 65 66 

 

5. Źródła finansowania oświaty wraz z kosztami jej funkcjonowania.  

Źródłami finansowania wydatków oświaty w 2021 roku były środki pochodzące z budżetu państwa   

w postaci subwencji oświatowej i dotacji celowych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19 w wysokości ogółem 5 070 908,52 zł oraz środki własne gminy w kwocie 6 171 950,89 zł.  

 tabela nr 25: Źródła finansowania wydatków oświaty w 2021.   

L.p.  Tytuł/przeznaczenie  Kwota   

1  Subwencja oświatowa  4 677 951,00  

2  

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki 

szkolnej w SP w Rząśni w ramach "Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa"  

12 000,00  

3  
Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w 

podręczniki i materiały ćwiczeniowe  
54 664,52  
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4  

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego uczniów do 5 lat w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

177 991,00  

5  
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
 22 418,00  

  

6  

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację w szkołach 

zadania “Laboratoria Przyszłości”  
125 884,00  

7  Środki własne gminy  6 171 950,89  

  

Udział subwencji oświatowej i dotacji celowych w całości wydatków na oświatę w 2021 roku wyniósł 

45 %, natomiast udział środków własnych gminy stanowił 55 %.  

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2021 roku  

  

W 2021 roku wydatki na oświatę w Gminie Rząśnia wyniosły ogółem 11 242 859,41 zł. Natomiast 

wydatki w poszczególnych szkołach przeliczone na jednego ucznia kształtowały się następująco:  

tabela nr 26: Wydatki w poszczególnych szkołach przeliczone na jednego ucznia.  

  

Jednostka  

  

Wydatki szkoły  

 

 Liczba uczniów 

SIO stan na 

30.09.2021 r.  

  Wydatki szkoły              

w przeliczeniu 

na jednego 

ucznia  

Szkoła Podstawowa w Białej  2 876 643,52  146   19 703,04  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Rząśni  5 708 648,28  400   14 271,62  



   
 

str. 62 
 

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2021 

Szkoła Podstawowa w Zielęcinie   1 579 630,06  37  42 692,70  

W zależności od rodzaju zadań wydatki na oświatę kształtowały się następująco:  

 tabela nr 27: Wydatki na oświatę. 

Wyszczególnienie   Kwota   

Szkoły Podstawowe   6 548 667,18   

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   5 149 282,00   

- Pozostałe wydatki    1 399 385,18   

Oddziały przedszkolne   744 148,81   

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   611 687,55   

- Pozostałe wydatki   132 461,26   

Przedszkola   1 488 527,44   

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   1 074 491,71   

• Pozostałe wydatki    414 035,73   

Świetlice szkolne   184 670,88   

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   160 092,03   

• Pozostałe wydatki   24 578,85   

Dowożenie uczniów   428 295,21   

1) Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Rząśnia     336 050,93   

1. Dowożenie uczniów do szkół i ośrodków specjalnych   92 244,28   

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   9 644,99   

• Zwrot nauczycielom kosztów dokształcania    2 400,00   

✓ Pozostałe wydatki    7 244,99   

Stołówki szkolne i przedszkolne   905 420,33   

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   579 537,54   

• Pozostałe wydatki    325 882,79   

Realizacja zadań z zakresu kształcenia specjalnego w szkołach i 

przedszkolach   

155 230,75   

➢ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   134 326,18   
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• Pozostałe wydatki    20 904,57   

Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń   58 634,84   

Wynagrodzenia ekspertów komisji na awans zawodowy nauczycieli   2 240,00   

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli    69 976,64  

Pomoc materialna dla uczniów   116 858,55  

• Stypendia szkolne   39 308,55  

1. Zasiłki szkolne   1 240,00  

1) Stypendia za wyniki w nauce   76 310,00  

Wspólna obsługa finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych   530 543,79  

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   483 742,40  

1. Pozostałe wydatki rzeczowe   46 801,39  

OGÓŁEM   
11 42 859,41  

 

6. Pomoc materialna dla uczniów w roku 2021 

Przyznawana dla 225 uczniów i studentów za bardzo dobre wyniki na kwotę 76 310,00 zł, z własnych 

środków gminy, ponadto przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium 

szkolnego i zasiłku szkolnego dla 50 uczniów na łączną kwotę 40 548,55 zł z czego 22 418,00 zł 

stanowi kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. 

7.  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

Dofinansowanie kosztów kształcenia przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji 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 na podstawie złożonego wniosku do 

organu gminy. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki z Funduszu Pracy. W 2021 roku wydano 10 

decyzji na łączną kwotę 72 729,00 zł. 

8.  Dowóz uczniów do szkół 

Zadanie ustawowe gminy wynikające z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

realizowane poprzez zapewnienie uczniom odwozu i dowozu do szkół prowadzonych przez gminę 

przez wyłonionego w drodze przetargu przewoźnika, który zapewniał usługę dowozu i opiekę nad 

uczniami.  

Ponadto, zgodnie z ustawą zapewniono zorganizowany  dowóz uczniów niepełnosprawnych do 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie jak również dokonano zwrotu kosztów dowozu 

ucznia niepełnosprawnego do placówki/ośrodka specjalnego na podstawie zawartej umowy na dowóz 

z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Wydatki  poniesione w 2021 roku związane z dowozami i odwozami uczniów do placówek 

oświatowych kształtowały się na poziomie  kwoty: 428 295,21 zł w tym:   

- dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy – 336 050,93 zł,  
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- dowóz  i odwóz 10 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Działoszynie - 90 940,89 zł, 

- koszt dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do ośrodka specjalnego poniesiony w ramach 

umowy na dowóz z rodzicem/ opiekunem prawnym - 1 303,39 zł. 

X. DZIAŁANIA KULTURALNE I PROMOCYJNE GMINY RZĄŚNIA - rok 2021  

1. Biblioteki 

W Gminie Rząśnia swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z Filiami 

w Białej, Kodraniu i Stróży. Uchwałą Nr IX/51/2007 Rada gminy Rząśnia w dniu 12 września 2007 

roku postanowiła o utworzeniu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni i 

uchwaliła Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni. Od 1 stycznia 2008 roku Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rząśni została przekształcona w instytucję kultury i wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 

Gminy Rząśnia. Przedmiotem działania placówki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie 

i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu gminy Rząśnia. Biblioteka 

służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i 

nauki, rozwoju kultury oraz dba  o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej w filiach.  

Zadaniem biblioteki 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. 

Zadaniem biblioteki jest  również współpracowanie z bibliotekami, szkołami, instytucjami w zakresie 

rozwijania czytelnictwa    i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa Gminy 

Rząśnia. 

Do potrzeb osób z niepełnosprawnością dostosowano 2 budynki: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Rząśni ul. 1 Maja 37B oraz Filia w Kodraniu.   

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zmieniła lokalizację. Została przeniesiona do 

części budynku po byłym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego – ul. 1 Maja 37B w Rząśni. 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami na dzień 1 stycznia 2021r. wynosił 

47 996 woluminów. W ciągu roku 2021 liczba woluminów księgozbioru wzrosła do 48 106. W 

przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 

11,1% oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. – 9,73%. W  2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni 

i Filie w Białej, Kodraniu i Stróży zapewniają możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD.  

W 2021 roku zarejestrowano ogólnie 720 czytelników. W poszczególnych bibliotekach liczba 

czytelników kształtowała się następująco: 

• Biblioteka Publiczna w Rząśni – 354 czytelników; 

• Gminna G.B.P. w Rząśni Filia w Białej – 151 czytelników; 

• G.B.P w Rząśni Filia w Kodraniu – 100 czytelników; 

• G.B.P w Rząśni Filia w Stróży- 115 czytelników. 

Struktura czytelników według wieku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni wraz z filiami w 2021 

r. przedstawia się następująco: 

• do 5 lat – 50 czytelników; 
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• 6 – 12 lat – 134 czytelników; 

• 13 – 15 lat – 77 czytelników; 

• 16 - 19 lat – 62 czytelników; 

• 20 – 24 lata – 35 czytelników; 

• 25 – 44 lata – 208 czytelników; 

• 45 – 60 lat – 83 czytelników; 

• Powyżej 60 lat – 71 czytelników. 

Struktura czytelników według zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni wraz z filiami w 

2021r. kształtowała się następująco: 

• Osoby uczące się – 333 czytelników; 

• Osoby pracujące – 227 czytelników; 

• Pozostali – 1160 czytelników. 

W 2021 roku czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 9 277 woluminów, na miejscu udostępniono 5 005 

woluminów. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 8 849 osób. 

W 2021 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami wzbogaciły się o 1 215 

woluminy.  

• Zakup z dotacji organizatora – 1 063 woluminów; 

• Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego – 189 woluminów; 

• Dary czytelników, instytucji i urzędów – 230 woluminów. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni w 2021 roku zatrudniała – 5 osób na pełny etat i 1-osoba na ¼ 

etatu;  

• GBP. w Rząśni Filia w Białej – 2 osoby, 

• GBP w Rząśni Filia w Kodraniu – 2 osoby; 

• GBP w Rząśni Filia w Stróży – 1 osoba. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano: 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – 3 komputery; 

• GBP w Rząśni Filia w Białej – 1 komputer, 

• GBP w Rząśni Filia w Kodraniu – 1 komputer; 

• GBP w Rząśni Filia w Stróży – 2 komputery. 

Komputery są z dostępem do szeroko pasmowego Internetu. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni 

posiada program biblioteczny „PROGMAN”. 

W 2021 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. „Gucio zaczarowany”,  gminny konkurs recytatorski „Matka, matula, 

mateńka…”  

GBP w Rząśni wraz z Filiami  brała udział w biciu rekordu czytania pt. „Jak nie czytam jak czytam”. 

Zorganizowano wycieczkę do Warszawy pn. „Rodzinny spacer po Starych Powązkach” z Zuzanną 

Orlińską. Jak co roku uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli 



   
 

str. 66 
 

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2021 

Zapolskiej. 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.  „Noc Bibliotek”, „Mała książka Wielki człowiek – z Książką na start”, 

„Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej w Rabce”. Zorganizowaliśmy obchody „Dnia 

Przedszkolaka”. Kultywowaliśmy nasze tradycje i obyczaje np. „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.                                                                                                                                                    

W związku  z organizacją powyższych wydarzeń biblioteka wydatkowała środki  w kwocie 21 000 zł.  

W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z Filiami organizowała również wyjazdy do 

kina, do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie „Śladami Powstania Warszawskiego”, 

wycieczki do Uniejowa na termy Energylandia w Zatorze, Targi Książki w Warszawie. Odbyła się 

wycieczka  do fabryki robotów i na zamek w Mosznej.   

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni była organizatorem IX Łódzkich spotkań z młodymi 

czytelnikami „Wszyscy jesteśmy Kosmitami”. W wydarzeniu uczestniczyli autorzy literatury 

dziecięcej: Anna Czerwińska-Rydel, Krzysztof Kochański, Agnieszka Frączek, Paweł Wakuła, Artur 

Nowicki, Katarzyna Wasilkowska, Joanna Wachowiak. Patronat medialny nad organizacją imprezy 

objął Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk. Gościliśmy Bibliotekę Publiczną z Białej Rawskiej i  

Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Złoczewie. Wydarzenie miało zasięg wojewódzki. 

W 2021 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydatkowała środki w 

wysokości:  - 712 987 zł. (działalność biblioteki – zakup książek, środków czystości, spotkania 

autorskie, warsztaty, wynagrodzenia, itp.). 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -3 750zł. 

Liczba woluminów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2021 

roku – 9791,6 

Liczba wypożyczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2021 

roku – 1888,2 

Liczba wydarzeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach na 1000 mieszkańców w 2021 

roku – 48,9 

Frekwencja na wydarzeniach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni i Filiach odsetek 1 801,1 

2. Ośrodki kultury i świetlice 

W gminie w 2021 r. funkcjonowały następujące ośrodki kultury i świetlice wg tabeli podanej poniżej: 

 

tabela nr 28:  Wykaz ośrodków kultury i świetlic działających na terenie gminy.  

 

Lp. Nazwa gminnej jednostki kultury 

 

Czy obiekt dostosowany jest do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

 

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni  TAK 

2 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni   

z siedzibą w Stróży  

NIE 
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3 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni  

z siedzibą w Białej  

NIE 

4 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni  

z siedzibą w Kodraniu  

TAK 

5 Świetlica wiejska w Będkowie  TAK 

6 Świetlica wiejska w Białej NIE 

7 Świetlica wiejska w Kodraniu TAK 

8 Świetlica wiejska w Reklach  TAK 

 

Przy świetlicy wiejskiej w Będkowie od 2015 roku funkcjonuje grupa taneczna pn. „Tęcza”. Z 

uwagi na pandemię od 2020 roku przerwano organizację zajęć.  

Od 2013 roku funkcjonuje Gminne Ognisko Muzyczne. W ramach organizowanych warsztatów 

odbywały się zajęcia nauki śpiewu oraz gry na gitarze. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią 

od 2020 roku przerwano organizację zajęć.  

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-

Cov-2 w 2021 roku podtrzymano decyzję o zawieszeniu ww. zajęć.  

Od 2004 roku funkcjonuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia, skład orkiestry w 

poszczególnych latach ulegał zmianie, na koniec 2021 roku grupa stanowiła 40 osób. W 2021 roku 

organizacja zajęć również musiała ulec pewnym modyfikacjom z uwagi na stan epidemii w kraju.  

Na koniec 2018 roku zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Biała, które 

zrzeszało 33 osoby- mieszkańców wsi Biała. KGW w Białej prowadzi swoją działalność przy świetlicy 

wiejskiej w Białej.    

XI. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWOWYCH  OBOWIĄZKÓW 

GMINY W ROKU  2021 

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na terenie gminy Rząśnia prowadzonych jest 13 podmiotów prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych (stan na dzień 31.12.2021r.).  

tabela nr 29: Podmioty  prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

             Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia :  

                                                              (stan na dzień 31.12.2021r.) 

poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży 

35 3 

Liczba  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2021 roku : 

poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży 

według zawartości alkoholu według zawartości alkoholu 

do 4,5 % 

(oraz 

piwa) 

od 4,5% do 18 % 

( z wyjątkiem 

piwa) 

powyżej 

18% 

razem do 4,5 % 

(oraz 

piwa) 

od 4,5% do 18 

% ( z 

wyjątkiem 

piwa) 

powyżej 

18% 

razem 

5 5 4 14 1 1 1 17 
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2. Działania z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Rząśnia w 2021 roku. 

 

Podstawowym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych zagrożeń oraz zmniejszanie 

rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych z uzależnieniem w Gminie Rząśnia.  

Realizacja programu odbywała się we współpracy z jednostkami oświatowymi funkcjonującymi na 

terenie gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rząśni. 

Profilaktyka inicjonowania w obszarach szkolnych: 

1. Działania edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży na temat zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego 

stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.  

2. Działania edukacyjne adresowane do rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego stosowania 

produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. 

Programy profilaktyczne realizowane w ramach Systemów Rekomendacji Programów 

Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w szkołach: 

• Przyjaciele Zippiego, program koordynowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji. 

• Spójrz inaczej dla klas 1-3, koordynowany przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki ”Spójrz 

inaczej”. 

• Spójrz inaczej dla klas 4-6, koordynowany przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  ”Spójrz 

inaczej”. 

• Szkolna Interwencja Profilaktyczna, koordynowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz 

Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

• Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych. 

tabela nr 30: Udział w programach profilaktycznych. 

Program Liczba uczestników Liczba 

nauczycieli/wychowaw

ców 

Liczba rodziców 

Obszar profilaktyki 

uniwersalnej 

skierowanej do dzieci 

               111              14              26 

Obszar profilaktyki 

selektywnej 

skierowanej do dzieci 

 

               11               2              0 

Obszar profilaktyki 

wskazującej 

skierowanej do dzieci 

 

              29              3               0 

 

Oddziaływania profilaktyczne mające na celu: 

• zwrócenie uwagi nauczycieli i opiekunów na specyficzne potrzeby uczniów,  

które wiążą się ze specyfiką ich rozwoju psychospołecznego; 
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• wsparcie rozwoju praktycznych umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie ze stresem, asertywnością, konstruktywnym wyrażaniem emocji i potrzeb, 

przyjmowania perspektywy innych oraz empatii; 

• wspieranie uczniów w rozwijaniu ich pasji, zainteresowań oraz w kształtowaniu w nich 

postaw ukierunkowanych na twórczość, kreatywność i motywację odkrywania nowych 

rzeczy; 

• wzmacnianie w uczniach poczucia przynależności, skuteczności i sprawczości; 

• kreowanie pozytywnej atmosfery współpracy, umożliwiającej im samodzielne podejmowanie 

decyzji, branie za nich odpowiedzialności. 

Integralną częścią gminnego programu była działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rząśni, której głównym celem było podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i narkotyków oraz zmiany struktury ich spożywania, 

zapobieganie powstaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu, zwiększenie 

zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami.                                                                 

Komisja poprzez swoją działalność zajmowała się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, 

kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz wspomaganiem rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, 

realizując określone ustawowo zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, a w szczególności: 

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych min.: poprzez zakup usług, materiałów, reklama - 

spot promujący potrzebę profilaktyki uzależnień dla mieszkańców gminy, dostęp do platformy 

internetowej – pakiet profilaktyczny przeznaczony dla placówek oświatowych, mający na celu 

przekazanie edukacyjne obejmujące szeroko pojęte uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, 

zajęcia profilaktyczne zorganizowane w formie warsztatów dla uczniów oraz 

współorganizowanie w plenerze inicjatywy pod nazwą “Z książką w walizkach” dla uczniów z 

terenu naszej gminy; 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem, prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie podstawowej edukacji dotyczącej 

choroby alkoholowej i mechanizmów współuzależnienia. 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy 

psychospołecznej, prawnej, korzystanie z usług psychologa, motywowanie osób z problemem 

alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego oraz informowanie o możliwości korzystania 

z wyspecjalizowanych instytucji ze szczególnym uwzględnieniem osób współuzależnionych 

oraz w zakresie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z 

chorobą alkoholową, poszerzanie świadomości na temat równouprawnienia i przysługujących 

praw, w oparciu o budowanie poczucia własnej wartości, edukacja w temacie konstruktywnego 

radzenia sobie z przemocą oraz asertywnego zachowania się w trudnych sytuacjach, rozwijanie 

umiejętności społecznych w zakresie komunikowania się i stawiania granic, wspieranie w 

budowaniu w sobie poczucia bezpieczeństwa, przynależności i wzajemnego wsparcia w grupie;  

- podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Komisja 

przeprowadziła rozmowy z osobami u których występuje problem alkoholowy; 

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. 
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tabela nr 31: Liczba przeprowadzonych spotkań w poszczególnych latach: 

                        Wyszczególnienie  2020 2021 

Posiedzenia GKRPA (ogółem), w tym:  7 8 

Ogólne posiedzenia Komisji  7 8 

Posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej  1 3 

Przeprowadzone rozmowy 

Postanowienia opiniujące lokalizację 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 0 

7 

3 

6 

 

Zadania programu realizowane były ze środków finansowych pochodzących z rocznych opłat 

ponoszonych z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tzw. “korkowego", 

które gmina pozyskała w wysokości 67.800,00 zł.  

tabela nr 32: Zestawienie poniesionych wydatków na cele związane z działalnością profilaktyczną w 

2021 r 

Lp. Tytuł zadania Poniesione wydatki 

1. Wynagrodzenia osobowe związane z działalnością gminnej 

komisji: 

15 579,00 

  

2 Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych: 

usługi psychologa: 

 22 940,00 

 

  3 600,00  

3. 

 

 

Finasowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla 

uczniów, zakup dostępu do platformy internetowej dla dzieci i 

młodzieży szkolnej oraz zakupu pakietu informacyjnego dla 

dorosłych: 

Opłata sądowa:  

  

11.333,00 

  

 

100,00 

 

3. Ewidencja ludności  i zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obsługa Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Rząśnia w 2021 roku. 

 

1) Mieszkańcy Gminy Rząśnia. 

 Liczba mieszkańców gminy Rząśnia wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (na podstawie danych z 

prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców) wyniosła 4.990 osób, w tym stałych mieszkańców 

4.883 osoby, a zameldowanych na pobyt czasowy 107 osób.  
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców /stałych i czasowych/ 

kształtowała się następująco:  

tabela nr 33: liczba mieszkańców /stałych i czasowych/ 

Wiek  Mężczyźni  Kobiety  Ogółem  

0-17 lat  516 490 1006 

18-60 lat  -  1425 1425 

18-65 lat  1629 -  1629 

> 60 lat  -  608 608 

> 65 lat  322 -  322 

RAZEM:  2467 2523 4990 

 Kobiety stanowiły – 51% populacji  

Mężczyźni stanowili – 49 % populacji 
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W stosunku do roku 2020 liczba osób zwiększyła się (w roku 2020 zameldowanych na pobyt stały i 

czasowy było 4.984 osób).   

 

 
 

W 2021 roku na pobyt stały zameldowało się w Gminie Rząśnia łącznie 120 osób (w tym zakresie 

mieszczą się osoby meldujące się i urodzone), a na pobyt czasowy – 55 osób. Z terenu Gminy Rząśnia 

z pobytu stałego w 2021 roku wymeldowało się 73 osoby (w tym zakresie mieszczą się osoby 

wymeldowujące się, wymeldowane decyzją administracyjną i zmarłe).  

 
 

2)  Rejestracja aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rząśni  

W 2021 roku odnotowano 69 zgonów mieszkańców Gminy Rząśnia.  W stosunku do roku ubiegłego 

liczba zgonów zwiększyła się, gdyż w 2020 wynosiła – 67.  

W 2021 roku odnotowano 62 urodzenia mieszkańców Gminy Rząśnia. W porównaniu do roku 

ubiegłego liczba urodzeń zwiększyła się, gdyż w 2020 wynosiła – 54.  
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Liczba małżeństw zawartych w Gminie Rząśnia od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie                    /z 

wyjątkiem roku 2020/.  W 2021 roku w rozbiciu na:  

- małżeństwa zawarte w obecności duchownego liczba ta wynosiła – 23  

- małżeństwa zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – 10. 

Łącznie w 2021 roku zarejestrowano 33 zawarte małżeństwa. Odnotowano wzrost w tym zakresie w 

porównaniu z rokiem 2020, gdy zarejestrowano tylko 18 zawartych małżeństw. 

3) Dowody osobiste  

W 2021 roku w Urzędzie Gminy w Rząśni 292 osoby złożyły wniosek o wydanie dowodu osobistego, 

główną przyczyną wydania dokumentu tożsamości był upływ terminu ważności dowodu osobistego 

/podobnie jak w latach poprzednich/. 

 

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 na terenie gminy 

Rząśnia zgodnie z kodem PKD, rodzajem oraz sekcją, wg danych CEIDG wynosi 230. 

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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Sekcja Ilość dzielności  

A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 2 

C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 38 

F - BUDOWNICTWO 62 

G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

62 

H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 18 

I -  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM 

I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 

3 

J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3 

K -  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 

M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7 

N -  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA 

I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

8  

P - EDUKACJA 3 

Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 5 

R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ 

I REKREACJĄ 

2 

S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15  

Suma: 230 

 

W roku 2021 wprowadzono do CEIDG niżej wymienione rodzaje oraz ilość wniosków:  

tabela nr 34:  Liczba  wniosków wprowadzonych do CEIDG. 

 

Status Wpisu Ilość wpisów  

Wniosek o wpis do CEIDG 11  

Wniosek o zmianę wpisu   w CEIDG 56 

Wniosek o wpis  informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 6 

Wniosek o wpis  informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 12 

Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG 8 

Suma: 93 
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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 zrównoważony rozwój, który jest realizowany 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 wyzwanie dla Gminy Rząśnia stanowi 

wykorzystywanie odnawialnych 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 2018 roku Gmina Rząśnia podjęła kolejne działania służące ochronie środowiska, w tym szczególnie 

ochronie wód - realizując uchwałę Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 roku 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia.  

 

Poniżej przedstawiono wykaz zrealizowanych przedsięwzięć ekologicznych przez mieszkańców z 

udziałem dofinansowania z budżetu Gminy Rząśnia w 2021 roku.  

 

tabela nr 35: Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć ekologicznych przez mieszkańców z udziałem 

dofinansowania z budżetu Gminy Rząśnia w 2021 roku.  

 

Rodzaj dotowanego zadania Ilość Kwota dotacji z budżetu 

Gminy 

Zakup i montaż 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy 

Rząśnia. 

 

35 

 

489 860,00 zł 

RAZEM 35 489 860,00 zł 

 

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, 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 2019 r. 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.” przyjęto ten dokument dla Gminy Rząśnia do realizacji. 

Program ochrony środowiska stanowi narzędzie polityki ochrony środowiska prowadzonej przez organ 
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wykonawczy gminy. Założenia jakie zostały zawarte w tym dokumencie mają 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. 

1.1. Czyste powietrze.  

Mocą podpisanego porozumienia  Gminy Rząśnia  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizowanego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 

w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, który 

świadczy usługi wspierające wnioskodawców.  

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych.   

Program obejmuje właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Dofinansowanie obejmuje :  

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c. w. u ( w tym 

kolektorów słonecznych) ;  

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;  

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła;  

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych;  

- stolarkę okienną i drzwiową;  

- koszty poniesione za  sporządzenie dokumentacji na potrzeby dofinansowania min. audyt 

energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza ;  

Dofinansowanie  otrzymuje beneficjent:  

- na poziomie podstawowym, o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 tys. zł. 

- na poziomie podwyższonym,  gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka  

gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz  

2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny 

miesięczny dochód nie może  przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego 

rok złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Od 14 lipca 2021 roku z programu „Czyste Powietrze” w naszej gminie skorzystało 10 właścicieli 

budynków jednorodzinnych. Do WFOŚiGW w Łodzi w ramach umowy przekazano: 

- z poziomu podstawowego     - 2 wnioski 

- z poziomu podwyższonego   - 8 wniosków.    

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 oraz droga powiatowa  nr 

3500E przebiegająca przez miejscowość Rząśnia, z uwagi na  jej zły stan  nawierzchni. 
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2. Gospodarka odpadami 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rząśnia zostały objęte 

nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, obiekty handlowe i usługowe są zobowiązane do zawarcia umowy na odbiór odpadów  

z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzi Wójt Gminy Rząśnia. Podmiotem 

odbierającym odpady komunale od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest firma ,, Eko-Region'’ 

Sp.  z o.o. wyłoniona w drodze przetargu,  z którą zawarta została umowa na okres od dnia 01 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na kwotę 817 933,22 zł która w chwili przeprowadzenia przetargu 

jest kwotą odpowiadającą szacunkowej ilości odpadów.  

W  2021 roku obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone 

zgodnie z uchwałą Nr XX/151/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2020 r.  r.   w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty.  Stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych ustalone zostały według  metody  - liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w 2021 r. wynosiła 9,00 zł  od każdego 

mieszkańca  zamieszkującego daną nieruchomość i dotyczyła  odpadów zbieranych w sposób 

selektywny. Podwyższona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosiła 18,00 zł od każdego mieszkańca , zamieszkującego dana nieruchomość, jeżeli właściciel nie 

wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

Rada Gminy Rząśnia zgodnie z uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - wprowadziła zwolnienie w opłacie śmieciowej 

dla osób posiadających przydomowe kompostowniki  w kwocie 1,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Ze zwolnienia  na koniec 2021 roku skorzystało 507 

nieruchomości.  

Jak wynika z art. 6  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: 

- odbieranie, transport, zbieranie,  odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- obsługę administracyjną tego systemu 

- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

 

W ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy gminy Rząśnia mogą oddać nadwyżkę odpadów komunalnych 

powstałych w gospodarstwie domowym do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). Dodatkowo na terenie gminy w dniach od 04 maja do 07 maja 2021 r. została 

przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Na terenie gminy prowadzona jest w 

wyznaczonych punktach, zbiórka baterii, oraz przeterminowanych leków. 

Wójt Gminy 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 grudnia 2021 roku, systemem gospodarowania odpadami objęto ogółem 1 434 

nieruchomości zamieszkałe.  Na podstawie  złożonych do Wójta Gminy  deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości liczba mieszkańców 

objętych systemem wynosi  4 438.  
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Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała  Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy 

Rząśnia z dnia 23 października 2020 r.  

Urząd Gminy w Rząśni zorganizował w dniach 25-26 październik 2021 r. nieodpłatną zbiórkę usuwania 

folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów po nawozach i typu Big Bag. Przedmiotowe 

zadanie spotkało się z  zainteresowaniem rolników - odebrano odpady od 11 rolników o łącznej masie 

11,890 ton.  

Łączna wartość zadania dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie wyniosła 5 945,00 zł netto. 

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 jurajskich.  

Woda pobierana jest z trzech studni podstawowych ujmujących poziom wodonośny jury górnej: 

- 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  

 

Studnie zlokalizowane są w miejscowości Rząśnia, powiat pajęczański na działkach: 

- nr 865/4 - studnia nr I, II, V,   

- oraz 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, Suchowola, 

Gawłów oraz Biała. Wodociąg Rząśnia zaopatruje około 4530 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 31.12.2021 roku  wynosi 122,17 km. Z usług 

wodociągowych korzysta 100 % mieszkańców.  W roku 2021 do sieci 

wodociągowej  podłączonych zostało  21 gospodarstw domowych. 

  

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej 

eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 500 m³ na 

dobę,  znajdującą się w miejscowości Rząśnia. W roku 2021 oczyszczalnia oczyściła 119 tys m³ 

ścieków w tym 14 tys. dowożonych wozami asenizacyjnymi. W oczyszczalni prowadzona jest 

przeróbka osadów ściekowych  w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwodnienie osadów na prasie 

taśmowej. W roku 2021 oczyszczalnia wytworzyła 22 tony 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 2021 
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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 35 przydomowych oczyszczalni ścieków,   

zatem łączna ich  liczba wg stanu na dzień 31.12.2021 wynosi: 209. 

Całkowita 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%.    

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, a także inne obowiązujące 

przepisy prawa. 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 podniesienie poziomu świadczenia usług w 

celu poszerzenia kręgu klientów.  

 

W 2021 roku doszło do 16 awarii na gminnej sieci  wodociągowej, w tym 8 awarii wystąpiło na sieci 

magistralnej fi 400 (stalowej) w miejscowości Broszęcin. Dwie  awarie, nad kanałem rzeki oraz pod 

drogą gminną  usunięto przy pomocy firmy zewnętrznej, gdzie poniesiony koszt usługi wyniósł 

58 513,14 zł netto. 

Mając na uwadze powyższe,  aby zapobiec narastającym kosztom związanym z awariami sieci,  podjęto 

działania polegające na przebudowie sieci stalowej fi 400 na sieć PE fi 315 na odcinku od granicy 

Gminy Rząśnia z Gminą Chabielice do odciętego odcinka sieci fi 400.  

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 36: Informacja dotycząca likwidacji wyrobów zawierających azbest w poszczególnych 

latach.  

 

Rok Ilość zebranych i 

unieszkodliwionych odpadów 

zawierających azbest w Mg 

 

Całkowity koszt 

zadania 

Kwota dotacji z 

WFOŚiGW w Łodzi 

2015 77.193 Mg 

z 32 posesji 

22.849,13 zł. 22.620,00 zł. 

 

2016 

 

_ _ _ 

2017 226.334 Mg 

z 98 posesji 

67.135,12 zł. 52,048,00 zł. 

   2018  

 

_ _ _ 

2019 212.192 Mg 

z 71 posesji 

60.899,10 zł. 51.384,00 zł. 

 

2020 127.179 Mg 

z 46 posesji 

54.391,91 zł. 37.139,00 zł. 

2021 45,120 Mg 

z 20 posesji 

19.248,19 zł 15.753,00 zł. 
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Jak wynika z tabeli wzrost ilości zebranych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest  do 

2020 roku  niewątpliwie był wynikiem funkcjonowania prowadzonego przez  Gminę Rząśnia od roku 

2016 programu dotacyjnego  dla mieszkańca gminy na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii, 

który w naszym przypadku wzmacniał  efekt ekologiczny - zatem w aspekcie efektu ekologicznego, te 

dwa zadania wspólnie się uzupełniały. W 2021 roku po zakończeniu programu  odnotowano  spadek 

ilości zebranych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.  

Gmina Rząśnia w ramach pomocy mieszkańcom gminy w zgodnej z przepisami prawa realizacji 

kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych,  wnioskuje o środki zewnętrzne do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Efektem ekologicznym omawianego zadania jest znaczne ograniczenie wyrobów zawierających azbest, 

poprawa stanu środowiska poprzez unieszkodliwienie odpadów azbestowych, tj. płyt azbestowo – 

cementowych i tym samym wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców 

gminy Rząśnia.  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 bezdomnością zwierząt na terenie Gminy 

Rząśnia w latach 2015 – 2021. 

 

tabela nr 37: Zestawienie wydatków związanych z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy.  

 

Rok Liczba bezdomnych 

zwierząt umieszczonych w 

schronisku w danym roku 

 

Koszt realizacji 

zadania 

Liczba zwierząt 

adoptowanych w 

danym roku 

2015 9    23.381,07 zł. 2 

2016 11 33.489,28 zł. 1 

2017 12  40.897,50 zł. 5 

2018 20 57.274,24 zł. 7 

2019 13 73.855,70 zł. 4 

2020 14 124.571,84 zł. 18 

2021 8 -psów, 

1 - kot 

118.820,76 zł. 6 

 

W 2021r. dzienny koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku kształtuje się następująco:  

Od 01.01.2021r. do 31.10.2021r. koszt utrzymania 1 psa wynosi 13,53 zł. brutto, dzienny koszt 

utrzymania kota to kwota 6,15 zł. brutto.  

Od 01.11.2021r. do 31.10.2022r. koszt utrzymania 1 psa wynosi 14,21 zł. brutto, dzienny koszt 

utrzymania kota to kwota 6,15 zł. brutto.  

Umowa ze schroniskiem zawierana jest na rok (obowiązuje od 1 listopada do 31 października). 
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Z przedstawionych w tabeli danych jednoznacznie wynika, że problem bezdomności zwierząt na terenie 

naszej gminy jest poważny. W 2021 roku Gmina Rząśnia w ramach “Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia na rok 2021” 

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. W 2021 roku zostały wykonane zabiegi 

weterynaryjne za łączną kwotę 7.752,00 zł. 

Podobnie jak w roku poprzednim również w 2021 roku pandemia uniemożliwiła zorganizowanie 

cyklicznego wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni do schroniska  „Funny 

Pets” w Czartkach.  Nasza młodzież nie pozostała jednak obojętna na trudny los zwierząt i mimo 

pandemii zorganizowała zbiórkę karmy dla zwierzaków przebywających w schronisku. 

Zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Rząśnia realizowane są również 

poprzez poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, udzielanie informacji o możliwościach 

adopcji czy też na  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 2021 powstał  na podstawie informacji przygotowanych i 

zredagowanych  przez kierowników i pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Rząśni 

i jednostek organizacyjnych   Gminy Rząśnia  a także  na podstawie materiałów będących w posiadaniu 

Urzędu.  

Dokument sporządziła: Aldona Nagodzińska-Sadek. 
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