Protokół Nr V/19
z posiedzenia V Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 28 marca 2019 roku
Obrady rozpoczęto:
o godz.10.00
a zakończono
o godz. 11.35
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych
– 13
Nieobecni: Jędrzejczyk Lucyna, Woszczyk Dariusz
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. Elżbieta Misztal
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie
5. Krzysztof Rupiewicz
- Pracownik Urzędu Gminy w Regnowie
Punkt. 1
Dot. Otwarcie sesji
Piątą 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 IV/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr IV/2018 z Sesji Rady Gminy Regnów z
dnia 28 lutego 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 IV Sesji Rady Gminy Regnów

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad V Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr IV/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.
4. Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2018 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2018 r. oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Regnów do Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Regnów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt
domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Regnów na 2019 rok.
14. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2019 rok.
15. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2019 rok.
16. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Regnów.

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

Punkt 4.
Dot. Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2018 rok
przedstawiła Elżbieta Misztal Dyrektor Gminny Biblioteki Publicznej w Regnowie.
W dyskusji głos zabrał Radny Bartłomiej Rzeżnicki zapytał czy tendencja dotycząca
czytelnictwa wzrasta czy maleje w naszej Gminie.
Dyrektor Elżbieta Misztal wyjaśniła, że poziom czytelnictwa zarówno w naszym kraju jak i
Gminie spada, w szczególności wśród dzieci. Wyjaśniła, że Biblioteka jest w stanie zamawiać
książki nawet na indywidualne zamówienia ucznia. Najgorszym problemem jest, że jako
jednostka Biblioteka nie widzi rozwiązania tej sytuacji, bo by nasze społeczeństwo podniosło
statystykę czytelnictwa trzeba zaangażować się na każdym szczeblu. Wszyscy muszą
pracować by czytelnictwo wzrosło.
Radny Bartłomiej Rzeżnicki zapytał, co my, jako rada moglibyśmy zrobić by czytelnictwo
wzrosło.
Dyrektor Elżbieta Misztal wyjaśniła, że musimy zacząć od własnego podwórka. Niedawno
został złożony wniosek do programu „Mała książka wielki człowiek”. Jeśli biblioteka przejdzie
pomyślnie weryfikację to dla rodziców najmłodszych czytelników zostaną przygotowane
pakiety książek do czytania w domy ewentualnie w bibliotece. Dyrektor prosiła również o
zwiększenie środków na działalność promocyjną i wsparcie swoja obecnością inicjatyw,
organizowanych w bibliotece czy we współpracy ze szkołą. Niektóre uroczystości zostały
przeniesione do szkoły, ale odbiorców jest coraz mniej a każdemu powinno zależeć na
wzroście frekwencji i ich jak najszerszym odbiorze.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Dot. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2018 r. oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2018 r. oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie przedstawiła Beata Żatkiewicz – Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie. Poinformowała również, że pracownicy GOPS-u na
bieżąco monitorują sytuację rodzin wymagających pomocy a wszelkie działania robione są z
dobrem dla dzieci, by mogły rozwijać się w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia co
wiąże to się z ich rozwojem a także późniejszą samodzielnością.
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek zapytał czy alkoholizm wśród tych rodzin wzrasta?
Kierownik Beata Żaczkiewicz wyjaśniła, że występowanie alkoholizmu jest sytuacją
kryzysową, prowadzącą do zagrożenia sytuacji rodzinnej a w szczególności dzieci. Problem
alkoholizmu w rodzinach naszej gminy jest znikomy. Status rodzin podniósł się znacząco
m.in. przez świadczenie 500+ i 300+. Ludzie, którzy coraz bardziej popadają w uzależnienia to
osoby samotne i starsze.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Dot. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, którzy wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem przedstawił Krzysztof
Rupiewicz. Uzupełnił je o informacją o 24 osobach, które w 2018 roku zgłosiły się do punktu
konsultacyjnego psychologa oraz poinformował, że harmonogram przyjęć psychologa
znajduje się na stronie internetowej gminy jak również w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy w
Regnowie.
Radna Małgorzata zapytała czy liczba osób korzystających z porad psychologa jest
wzrostowa jak również czy dochodzą nowe osoby korzystające z punktu i jaka jest procedura,
gdy po uzyskaniu porad psychologa problem zostaje nie rozwiązany.
Pan Krzysztof Rupiewicz wyjaśnił, że coraz więcej osób korzysta z porad psychologa i nie
posiada wiedzy dotyczącej osób korzystających z punktu konsultacyjnego.
Radna Longina Wachowicz doprecyzowała, że informacje dotyczące osób korzystających z
punktu są objęte tajemnicą lekarską. Dodała, że psycholog w momencie nie rozwiązania
problemu kieruje osobę dalej i udziela stosownych wskazówek.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego
Wójt Gminy Mariusz Cheba poinformował, iż temat ten poruszany był na wczorajszych
komisjach wspólnych, a wszelkie niejasności zostały rozwiane. Doprecyzował, iż w związku
przedstawioną kalkulacją w podziale na poszczególne wsie i funduszami przeznaczonymi na
poszczególne sołectwa przy realizacji wspólnych projektów i dużych inwestycji dużo lepszym
rozwiązaniem dla Gminy i budżetu będzie nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V/30/19 w sprawie funduszu sołeckiego wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 8.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Regnów do Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru
przedstawiciela Gminy Regnów do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum
przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za” i 1 głosem
,,wstrzymującym” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V/31/19 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Regnów do Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 9.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regnów

Wójt Gminy Mariusz Cheba wyjaśnił, iż w grudniu przyjmowany był projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który po uchwaleniu został przesłany do Wód
Polskich w celu zaopiniowania. W związku z uzyskaniem negatywnej opinii po naniesieniu
stosownych poprawek musi zostać podjęta ponowna uchwała.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regnów. Wobec braku uwag i
stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami
,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V/32/19 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią
załączniki do protokołu.

Punkt 10.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok

Pan Krzysztof Rupiewicz wyjaśnił, iż program ten uchwalany jest co roku. Poinformował,
też że projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Rawie Mazowieckiej oraz przez Łódzkie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami.
Mimo upłynięcia terminu nie dostarczono opinii od Koło Łowieckiego. Następnie zwrócił
uwagę na zapisy dotyczące sterylizacji i kastracji zwierząt oraz dodał, iż w ubiegłym roku
odbyło się 9 zabiegów kotów.
Wójt Gminy doprecyzował, że wczoraj temat ten poruszany został szczegółowo na
komisjach.
Do przedstawionej uchwały nikt nie zgłosił uwag ani zapytań.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu
zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V/33/19 w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt
domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok wraz z imiennym wykazem głosowania
stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 11.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2022

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2022 i poinformowała min. o zmniejszeniu dochodów bieżących o
kwotę 21.403,00 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 21.403, przesunięciu spłaty rat
kapitałowych kredytów z 2019 r. na lata 2022-2023, wyodrębnieniu wolnych środków oraz
zmniejszeniu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, kwocie przychodów i rozchodów a także przedstawiła dług gminy w 2019 roku i
latach następnych oraz wskaźniki spłat zadłużenia. Wyjaśniła również sposób wyliczania
wolnych środków, jak również poinformowała, że kwota długu i wskaźniki spłat zadłużenia
wyliczane są bez zaciągania dodatkowych kredytów czy pożyczek w latach następnych.
Do tematu nie zgłoszono uwag i zapytań.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019-2022. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum
przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 20192022 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 12.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok,
którzy wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji, które polegają min. na:
-Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 22.329 zł na Dział 750 § 0970 21.076 zł
refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników robót publicznych zgodnie z podpisana
umową z Powiatowym Urzędem Pracy, Dział 900 § 0490 kwota 1.000 zł z tytułu wpłat za
odbiór odpadów oraz § 0640 kwota 251 zł z tytułu kosztów upomnień;
-zwiększeniu wydatków na rozdział 75023 na wynagrodzenia i pochodne 21.078 zł i Rozdział
9002 wydatki statutowe 1.251 zł w związku ze zwiększeniem opłaty za punkt odbioru
odpadów komunalnych do Pukinina;

- dokonaniu przeniesień planu wydatków w tym zwiększeniu rozdziału 75412 wynagrodzenia
i pochodne kwota 382 zł i rozdziału 92108 wynagrodzenia i pochodne kwota 1637 zł oraz
zmniejszeniu rozdziału 40002 wydatki statutowe kwota 19 zł i rozdział 75702 obsługa długu
kwota 2.000 zł.
- zmniejszeniu kredyt o kwotę 121.470 zł., zwiększeniu wolnych środków o kwotę 97.170 zł.
Poinformowała również, o kwotach przychodów i rozchodów a także przesunięciach rat
kredytów na lata 2022-2023 w celu zachowania wskaźników. Następnie wyjaśniła wyliczanie
wskaźnika zadłużenia. Wobec powyższych zmian dochody wynoszą 7.738.199 zł natomiast
wydatki 7.939.825.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała w związku z czym zostały zwiększone wydatki w
rozdziale 75412.
Skarbnik Alina Szczegulska wyjaśniła, iż w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu
dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników publicznych
zwiększone zostały wydatki.
Wójt Gminy doprecyzował, iż podpisana została umowa z Urzędem Pracy i od 1 kwietnia
będziemy mieli 2 pracowników sezonowych na roboty publiczne którzy będą pomagać
utrzymać porządek na Terenia naszej Gminy.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała czy w celu wykonywania takich robót nie można
zatrudnić osób bezrobotnych.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż te osoby są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie
Pracy i dzięki temu przez 5 miesięcy mamy dofinansowanie.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała w jakim systemie czasu pracy są zatrudnieni.
Wójt wyjaśnił, iż pracownicy robót publicznych zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu
pracy 5 razy w tygodniu.
Do w/w tematu nie zgłoszono innych zapytań i uwag.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 13.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Regnów na 2019 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Staszewska przedstawiła plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Do przedstawionego planu pracy nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regnów na 2019 rok.

Wobec braku uwag i

stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami
,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V/36/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Regnów na 2019 rok wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 14.
Dot. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2019 rok

Plan pracy Komisji Budżetu przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu- Katarzyna
Tkaczyk.
Plan pracy Komisji Społecznej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu- Longina
Wachowicz.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż w przedstawionych planach pracy nastąpiła pomyłka, gdyż podatki
będą uchwalane na rok 2020.
Do przedstawionych planów pracy nie zgłoszono uwag bądź uzupełnień. Plany pracy
stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 15.
Dot. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2019 rok

Harmonogram planu pracy Rady Gminy Regnów na 2019 przedstawił Przewodniczący Rady
Sławomir Dudek.

Do przedstawionego harmonogramu uwag i zmian nie zgłoszono. Harmonogram stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 16.

Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
Wójt Gminy- Mariusz Cheba przedstawił informację i poinformował min. o:
- realizacji uchwał z poprzedniej sesji
- kontroli z Najwyższej Izby Kontroli w zakresie podatków
- złożeniu 5 projektów dotyczących realizacji inwestycji na terenie naszej Gminy i są to: 3
projekty w ramach grantów sołeckich, 1 projekt dotyczący Otwartej Strefy Aktywności
złożony do Ministra Kultury i Sportu a także projekt dotyczący obiektów sportowych, który
złożony został do Marszałka Województwa Łódzkiego
- przygotowaniu wzdrożenia E-dziennika,
- wstąpieniu do realizacji projektu miękkiego dla społeczności lokalnej, dzięki któremu jest
możliwości uzyskania sprzętu, który będziemy mogli przekazać do szkoły
Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka-Bednarek przedstawiła informację dotyczącą
przystąpienia do projektu grantowego ,,e-aktywni mieszkańcy województwa kujawskopomorskiego i łódzkiego” na kwotę 84.000 zł. Przedstawiła min. główne cele programu,
poszczególne moduły projektu a także poprosiła o zaangażowanie w projekcie wszystkich
mieszkańców w szczególności rodziców.

Punkt 17.
Dot. Sprawy różne

Wójt Gminy Mariusz Cheba poprosił o wypisanie przez radnych i sołtysów
najważniejszych rzeczy i potrzeb, które są do realizacji. Wyjaśnił, iż na tej podstawie będzie
zrobiony wykaz a wypisane potrzeby będą przeanalizowane.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała, czy jest możliwość zaproszenia Wicemarszałka
na Sesję Rady Gminy.

Wójt Gminy poinformował, że jest taka możliwość i w najbliższym czasie wyśle
zaproszenie na Sesję z zaproszeniem. Doinformował, że złożony został aneks do Świetlicy
Środowiskowej w Rylsku o rozłożenie realizacji inwestycji na 2 etapy.
Punkt 18.
Dot. Zakończenie obrad V Sesji Gminy Regnów
W związku z wyczerpaniem porządku obrad V Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dudek

Protokolant
Judyta Szydłowska

