Protokół Nr III/18
z posiedzenia III Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 28 grudnia 2018 roku
Obrady rozpoczęto:
o godz.13.00
a zakończono
o godz. 14.10
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych
– 14
Nieobecna: Iwona Darnowska
Radni oraz sołtysi obecni na posiedzeniu swoją obecność potwierdzili na załączonej do
protokołu liście obecności.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Mariusz Cheba
- Wójt Gminy
2. Alina Szczegulska
- Skarbnik Gminy
3. Agnieszka Rokicka-Bednarek - Sekretarz Gminy
4. Beata Żatkiewicz
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Regnowie
5. Krzysztof Rupiewicz
- pracownik Urzędu Gminy w Regnowie
Punkt. 1
Dot. Otwarcie sesji
Trzecią Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir
Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności forum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Powitał przybyłych na sesję radnych oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu.

Punkt 2.
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr II/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr II/2018 z Sesji Rady Gminy Regnów z
dnia 30 listopada 2018 roku został wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie
internetowej oraz udostępniony w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i propozycji zmian.

Punkt 3.
Dot. Przedstawienie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Regnów

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad III Sesji, który
radni otrzymali wraz z materiałami na sesję:
1. Otwarcie Sesji.
2. Protokół z poprzedniej sesji Nr II/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.
3. Przedstawienie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Regnów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20192022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Regnów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie

uchwalenia Gminnego

Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenie zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym
,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Sowidół.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Regnów do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Regnów.

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

Punkt 4.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2022
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek wyjaśnił, iż temat ten szczegółowo omawiany był
na komisjach Rady Gminy. W związku z brakiem pytań przedstawił Uchwałę Nr III/291/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2018 roku w
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
Regnów oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2019 roku.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2019-2022. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do
głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2022 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Przewodniczący Rady poinformował, iż budżet gminy szczegółowo omawiany był na
komisjach Rady Gminy. Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu Katarzynę
Tkaczyk o przedstawienie opinii w sprawie budżetu na 2019 rok. W związku z brakiem pytań
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek odczytał Uchwałę Nr III/290/2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Regnów na 2019 rok.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2019 rok. Po stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/14/18 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 6.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Regnów

Wójt Gminy Mariusz Cheba wyjaśnił, iż szczegółowo temat ten poruszany był na
komisjach a żeby móc dalej procedować nad właściwym regulaminem musi zostać wydana
pozytywna opinia Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Warszawie. Poinformował również,
iż firmą zajmującą się gospodarką wodociągową na terenie naszej gminy jest firma
zewnętrzna CEWOKAN.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Regnów. Wobec braku uwag i
stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami
,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/15/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki
do protokołu.

Punkt 7.

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok
Pan Krzysztof Rupiewicz oznajmił, że ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada
na samorząd obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Program jest uchwalany co roku i reguluje kierunki realizacji tych
zadań, na które w budżecie Gminy zaplanowana została kwota 27.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Wobec braku
uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14
głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok wraz z imiennym wykazem głosowania
stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 8.

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz
określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Żatkiewicz, wyjaśniła że 15
października 2018 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu rządowego pn. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Program ten zastąpi dotychczasowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Programem zostaną objęci dzieci i młodzież a także osoby dorosłe znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej. W ramach tego programu gmina będzie mogła udzielać pomocy w formie
posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności a także świadczenia rzeczowego w formie
zakupu artykułów żywnościowych. Zgodnie z tym programem możemy podnieść kryterium
dochodowe do 150 %, w związku z czym Gminy mogą ubiegać się o dotację w wysokości 60%
kosztów realizacji tego programu. Dla osoby w rodzinie kryterium wynosi 528 zł a dla osoby
samotnej 701 zł.
Radny Bartłomiej Rzeżnicki zapytał, dlaczego to kryterium jest podwyższane a nie
pozostawione na ustalonym poziomie.
Pani Beata Żatkiewicz wyjaśniła, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest
podwyższenie kryterium dochodowego do 150 %. Rada Ministrów zmieniając nazwę
programu obliguje Gminy do dostosowania uchwał do nowego rozporządzenia. Wcześniej
program nosił nazwę ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem rządowym ,,posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Wobec
braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do

głosowania. Radni w głosowaniu

jawnym 13 głosami ,,za” i 1 głosem ,,wstrzymującym” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenie zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,posiłek w
szkole i domu” na lata 2019-2023 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki
do protokołu.

Punkt 9.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Sowidół
Wójt Gminy Mariusz Cheba, wyjaśnił że temat ten został poruszony na komisjach i
poprosił o zadawanie pytań w tym temacie.
Sołtys Małgorzata Stępień zapytała o jaki obręb wsi chodzi.
Wójt Gminy Mariusz Cheba wyjaśnił, że to jest strona w stronę Rylska po prawej stronie
od Państwa Wojdygowskich.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na
fragmencie obrębu Sowidół. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do
głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Sowidół wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.
Dot. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Regnów do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki”
Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, iż z uwagi na pełniącą przez niego funkcję prezesa i nie
zmienianie regulaminu stowarzyszenia zasadne jest wyznaczenie innej osoby która będzie
reprezentowała Gminę Regnów w stowarzyszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy
Regnów do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki”. Wobec braku uwag i
stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami
,,za” podjęli uchwałę.

Uchwała Nr III/19/18 w sprawie przystąpienia gminy Regnów do stowarzyszenia lokalna
grupa działania ,,Kraina Rawki” wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 11.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska wyjaśniła, iż dokonuje się zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 8.497,00 zł, które polegają na zwiększeniu dochodów
bieżących dział 758 § 2920 kwota 8497,00zł- subwencja oświatowa zgodnie z pismem z
Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Dokonuje się
przeniesienia planu dochodów, które polegają na: zwiększeniu działu 759 § 0340 wpływy z
podatku od środków transportowych 2.500,00 zł, § 0500 wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 4.393,00 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat 8,00 zł, § 0910 wpływy z
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 624,00 zł, § 0920 wpływy z
pozostałych odsetek 33,00 zł oraz na zmniejszeniu Działu 758 § 0920 wpływy z pozostałych
odsetek 858,00 zł oraz Działu 801 § 0970 wpływy z różnych 6.700,00 zł.
Wobec powyższych zmian dochody po zmianach wynoszą 8.273.561,89 zł natomiast wydatki
8.455.561,89 zł.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do
głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 12.
Dot. Sprawy różne
Sołtys Ryszard Pawlak zapytał czy jest szansa na oświetlenie na nowej drodze z uwagi na
nowe zabudowania i poprosił o wyjaśnienie sprawy zamulonych rowów od Pani Sekreckiej aż
do Pana Wojciechowskiego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że droga jest powiatowa i nie można ingerować w kompetencje
starosty ale informacja zostanie przekazana. Oświetlenie uliczne wymaga modernizacji i jeśli

będzie program wymiany lamp i to z takiego programu będziemy chcieli skorzystać.
Będziemy chcieli doprojektowywać te miejsca, gdzie punktów oświetleniowych brakuje.
Sołtys Ryszard Szymański poprosił, o wyjaśnianie jakie dochody dla gminy przynosi maszt.
Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, iż maszt nie przynosi jeszcze dochodów bo inwestycja nie
została jeszcze oddana. W momencie zakończenie procesu odbioru i złożenia stosownej
deklaracji podatek będzie odprowadzany.

Punkt 13.
Dot. Zakończenie obrad III Sesji Gminy Regnów
W związku z wyczerpaniem porządku obrad III Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dudek

Protokolant
Judyta Szydłowska

