
Protokół Nr VI/19 
z posiedzenia VI Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 25 kwietnia 2019 roku 
 

Obrady rozpoczęto: 
                                                                                                     o godz.9.00 

                                                                                                      a zakończono 
                                                                                                      o godz. 9.45 

Ustawowa liczba radnych – 14 
Radnych obecnych             – 14 
Nieobecna: Anna Matyjaszczyk 
 
Radni 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  

 

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 V/2018 z dnia 28 marca 2018 roku 

 

     Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr V/2019 z Sesji Rady Gminy Regnów z 

dnia 28 marca 2019 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 VI Sesji Rady Gminy Regnów 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr V/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.             

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

6. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał 

Rady Gminy.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 
 

Punkt 4. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019-2022 

 

 Skarbnik Gmina Alina Szczegulska poinformowała, iż projekt uchwały radni otrzymali 

wraz z porządkiem obrad na sesję.  Następnie przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019-2022 i poinformowała min. o zwiększeniu dochodów bieżących o 

kwotę 95.374,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji, zwiększeniu wydatków o kwotę 80.034,00 

oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 71.000,00 zł. Poinformowała, iż w 

związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącym podziału realizacji zadania Budowa 

świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury na dwa 

etapy na w 2020 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 21.258,00 zł oraz wydatki 

majątkowe o kwotę 107.597,00 zł. W 2019 roku w ramach przychodów zmniejszono 

zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków UE o kwotę 86.340,00 zł, które po dokonanych zmianach wynoszą 

333.186,00 zł. W 2020 roku zwiększono przychody o kwotę 86.339,00 zł i dotyczą 

przesunięcia z 2019 roku na 2020 rok pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z 



udziałem środków unijnych. Przychody w 2020 roku po zmianach wynoszą 236.339,00 zł. 

Dług Gminy w 2019 roku będzie wynosił 1.476.216,00 zł tj. 18,84%, w 2020 roku zadłużenie 

będzie wynosić 1.309.900,00 zł a w latach następnych nie uległo zmianie.  Następnie 

skarbnik Gminy przedstawiła wskaźniki spłat zadłużenia zgodnie z art. 243 na lata 2019-2033. 

W ramach przedsięwzięć w 2019 r. po zmianie będą wynosić 407.000,00 zł a na 2020 rok 

346.400,00 zł. Poinformowała również że środki na ,,Budowę dróg w strefie przemysłowej w 

Regnowie„ nie uległy zmianie, Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie limit 

środków na 2019 rok wynosi 140.000,00 zł a na 2020 rok zostaje zmniejszony o kwotę 

110.000,00 zł. i po zmianie będzie wynosił 140.000,00 zł. Złożono wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o dofinansowanie na realizację zadania.  

Wójt Mariusz Cheba dodał, iż udało się sfinalizować etapowanie budowy świetlicy 

środowiskowej z przeznaczeniem na dom kultury w miejscowości Rylsk. Wczoraj został 

ogłoszony przetarg i do końca sierpnia uda nam się wykonać stan surowy przedsięwzięcia. 

Została przeprojektowana instalacja centralnego ogrzewania z elektrycznego na gazową z 

uwagi na obniżenie kosztów eksploatacji.  

 

    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 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr VI/37/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2022 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 5. 

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

 

     Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała że dokonuje się zwiększenia planu 

dochodów i wydatków o kwotę 84.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 

86.340,00 zł.  Zwiększa się dochody bieżące tj. Dz. 720 § 2057 i 2059 o kwotę 84.000,00 zł 

zgodnie z podpisaną umową ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych ,, E-aktywni mieszkańcy 

Gminy Regnów”. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy Rozdziału 72095 wydatki 



związane z udziałem środków europejskich kwota 84.000,00 oraz zmniejszenia Rozdziału 

92195 wydatki majątkowe zgodnie z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa 

Łódzkiego na realizację inwestycji w Rylsku o kwotę 86.340,00 zł. Dokonuje się przeniesienia 

planu wydatków i dotyczą one rozdziału 92195 wydatki majątkowe na wkład własny w 

kwocie 64.590,00 zł oraz zmniejszenia rezerwy ogólnej celowe, wydatki statutowe kwota 

15.340,00 zł i rozdziału 92195 kwota 49. 250,00 zł  wydatki na programy z udzielam środków 

europejskich. Zmniejsza się plan na  zadania inwestycyjne dotyczący zmiany finansowania i 

podziału na II etapy  budowy świetlicy w Rylski i zmiana finansowania, który zmniejszony 

zostaje o kwotę 71.000,00 zł  i po zmianie wynosi 249.000,00 zł. Zmniejsza się deficyt 

budżetowej o kwotę 86.340,00, który po zmianie wynosi 114.2876,00 i pokryty zostanie w 

całości z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Zmniejsza się pożyczkę na 

wyprzedzające finansowanie zadań z UE o kwotę 86.340,00 zł, która po zmianie wynosi 

114.286,00 zł. Ogółem przychody po zmianie wynoszą 333.186,00 w tym kredyt na spłatę 

kredytów i pożyczek 121.730,00 zł, wolne środki 97.170,00 zł i pożyczka 114.286,00 zł. 

Rozchody zostają bez zmian. W tabeli Nr 6 uwzględnione zostały 2 etapy dotyczące świetlicy 

a także realizacja programu ,,E-Aktywni mieszkańcy Gminy Regnów.  

Dochody po zmianach wynoszą 7.833.573,00 zł natomiast wydatki 7.947.859,00 zł.  

     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 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr VI/38/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał 

Rady Gminy. 

Wójt Gminy poinformował, że: 

-przetarg na budowę świetlicy środowiskowej w Rylsku został ogłoszony wczoraj 

- na bieżąco staramy się realizować zadanie i prośby mieszkańców przekazanych przez 

radnych i sołtysów 

- równiarka została wysłana na drogi, natomiast w połowie maja nastąpi dowiezienie żwiru 

- zatrudnieni są pracownicy robót publicznych i na bieżąco łatane zostają dziury i czyszczone 



są rowy 

-awarię oświetlenia ulicznego proszę składać na bieżąco do Mariusza Gapysa 

- wycięte zostały gałęzie nad drogą w Annosławiu 

- odcinek w Rylsku koło Tadeusza Jędrzejczaka będzie uzupełniony droga kruszywem 

betonowym 

- przystąpiliśmy do programu e-aktywni i prośba by włączyć się aktywnie do projektu i 

zmobilizować jak największą grupę osób 

- obyły się konsultacje z firmą GAZ SYSTEM, która będzie budowała na naszej części gazociąg 

i poinformował o terminie wstępnym terminie robót i wstępnych założeń 

-wczoraj odbyła się komisja skarg, wniosków i petycji w sprawie pisma Syndyka masy 

upadłościowej ROJA a także dzierżawcy tego obiektu firmy WML Foods dotyczącego 

obniżenia podatków 

 

Punkt 7. 

Dot. Sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przeczytał informację dotyczącą debaty nad 

raportem gminy i zgłaszania mieszkańców do możliwości udziału w debacie. 

Sekretarz Agnieszka Rokicka-Bednarek dodała, że jest to nowa instytucja 

wprowadzona ustawą o samorządzie gminnym. Raport jest podsumowaniem z działalności 

Wójta w roku poprzednim. W tym roku będzie specyficzna sytuacja, gdyż nastąpiła zmiana 

organu wykonawczego. Raport obejmuję w szczególności realizację polityk, strategii, 

realizację uchwał rady gminy. Zostanie on przedstawiony na Sesji w terminie do 31 maja w 

naszym przypadku planowany termin sesji to 30 maja. Następnie nad raportem odbywa się 

debata, która odbywa się na sesji absolutoryjnej. W debacie udział biorą radni i po zapisaniu 

się mieszkańcy gminy. Po rozpatrzeniu podejmowana zostaje uchwała o udzielenie wotum 

zaufania. 

 

Punkt 8. 

 

 Dot. Zakończenie obrad VI Sesji Gminy Regnów 

 



    W związku z wyczerpaniem porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym 

została zakończona. 

 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

 

 

 

Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 

 


