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I. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

 

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym  przedstawiam 

Państwu przygotowany po raz pierwszy raport o stanie gminy Regnów. Opracowanie w 

sposób obiektywny prezentuje i podsumowuje działalność organu wykonawczego – Wójta w 

2018 roku. Funkcję Wójta pełnię od 19 listopada 2018 r., w związku z tym raport prawie w 

całości będzie dotyczył działalności mojego poprzednika, ale to w stosunku do mnie, jako 

organu wykonawczego będziecie Państwo podejmować uchwałę o udzieleniu wotum 

zaufania. 

Publikacja gromadzi informacje z dziedziny funkcjonowania samorządu, jego instytucji i 

jednostek organizacyjnych. Przedstawia m.in. sfery: demografii, finansów, inwestycji, 

gospodarki, gospodarowania nieruchomościami, polityki edukacyjnej, przestrzennej, 

społecznej,  zdrowotnej, gospodarki odpadami, ekologii. Źródłem informacji o stanie Naszej 

Gminy są zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych i instytucji kultury.  

Jak wspomniałem wcześniej,  raport ten jest przygotowany i oddany w Państwa ręce po raz 

pierwszy. Mam świadomość, że nie jest on dokumentem doskonałym, spełniającym 

oczekiwania wszystkich z Państwa.  Dlatego też wszelkie uwagi zgłaszane przez Państwa, co 

do informacji zawartych w tym dokumencie, będą dla nie cennymi wskazówkami, które 

wykorzystam przy opracowywaniu kolejnych raportów oraz w mojej codziennej pracy na 

rzecz społeczności lokalnej.  

Serdecznie zachęcam Państwa Radnych oraz Mieszkańców Gminy Regnów do wzięcia udziału 

w debacie nad przedstawionym raportem o stanie gminy. Debata odbędzie się w czasie 

czerwcowej sesji Rady Gminy i będzie poprzedzała udzielenie wotum zaufania i absolutorium 

wójtowi gminy. 

                                          Wójt Gminy Regnów 

                                        Mariusz Cheba 



II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

        Gmina Regnów zaczęła funkcjonować od 31 grudnia 1994 roku. Została utworzona na 

mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i 

znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz 

nadania niektórych gminom statusu miasta (Dz. U. Nr 132, poz.671). Do tego momentu 

tereny wchodzące dziś w skład Gminy Regnów należały do Gminy Cielądz. Obecnie Gmina 

Regnów jest najmniejszą gminą  pod względem powierzchni w województwie łódzkim. 

Gmina Regnów położona jest w środkowo – południowej części powiatu rawskiego oraz 

środkowo- wschodniej  części województwa łódzkiego. Powierzchnia gminy wynosi 46,4 km2 

co stanowi prawie 7.2 % powierzchni powiatu. Znikomy odcinek południowej granicy 

administracyjnej gminy jest zarazem fragmentem wschodniej granicy województwa 

łódzkiego.

 

Położenie Gminy Regnów na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu rawskiego 

Gmina Regnów graniczy z 4 innymi gminami: 

- od północy z  Gminą Biała Rawska,                                     

- od wschodu z Gminą Sadkowice, 

- od południa z Gminą Cielądz, 

- od zachodu z Gminą Rawa Mazowiecka 



 

Położenie Gminy Regnów na tle sąsiadujących gmin 

 

Gmina posiada dobry układ komunikacyjny, który tworzą drogi powiatowe, gminne oraz 

lokalne. Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 43,3 km, natomiast 

długość dróg gminnych 58,6 km. Podstawowy układ komunikacyjny uzupełniają drogi 

gruntowe o długości około 92 km. Odległości między Gminą Regnów, a największymi 

miastami regionu przedstawiają się następująco: 

➢ 10 km od Rawy Mazowieckiej 

➢ 75 km od Łodzi 

➢ 90 km od Warszawy 

Gmina Regnów jest gminą typowo rolniczą. Podstawową działalnością mieszkańców jest 

prowadzenie własnych gospodarstw rolnych. Powierzchnia użytków rolnych na podstawie 

informacji z Banku Danych Lokalnych wynosi  4 058 ha (87,6 % pow. gminy).  

Powierzchnia gminy według kierunków wykorzystania  przedstawia się następująco: 

 

Struktura gruntów na terenie Gminy Regnów (Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych 
Lokalnych GUS) 



Sytuacja demograficzna 
 
            Gminę Regnów  na dzień 31.12.2018 r. zamieszkuje 1.820  osób. Średnia gęstość 

zaludnienia w gminie wynosi około 40 osób na 1 km2  i jest niższa od średniej powiatowej 

wynoszącej 77 osób na km2. 

Podstawowe wielkości opisujące przebieg procesów demograficznych w gminie 

przedstawiono poniżej: 

 

Wyszczególnienie Liczba ludności na 
dzień 31 grudnia 

2010 1.873 

2011 1.888 

2012 1.868 

2013 1.860 

2014 1.862 

2015 1.856 

2016 1.824 

2017 1.826 

2018 1.820 

 
Liczba ludności w Gminie Regnów na przestrzeni lat 2010-2018 

 

Liczba mieszkańców od 2011 roku ulega systematycznemu zmniejszaniu.  

 

Stopień koncentracji ludności w gminie jest nierównomierny. Do najludniejszych 

miejscowości należą:  

- Regnów (339 mieszkańców), 

- Annosław (258 mieszkańców), 

- Rylsk Duży (228 mieszkańców), 

- Rylsk (182 mieszkańców). 

Najmniejszymi pod względem zaludnienia miejscowościami w gminie są: 

- Rylsk Mały (46 mieszkańców), 

- Sowidół (62 mieszkańców). 

- Wólka Strońska (63 mieszkańców), 

- Podskarbice Królewskie (97 mieszkańców), 

- Sławków (97 mieszkańców) 

 
 
 
 



 
 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Regnów wg stanu na dzień 
31.12.2018 r. 
 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

1. Regnów 339 

2. Nowy Regnów 173 

3. Kazimierzów 122 

4. Podskarbice Królewskie   97 

5. Podskarbice Szlacheckie 153 

6. Rylsk 182 

7. Rylsk Duży 228 

8. Rylsk Mały   46 

9. Sławków   97 

10. Sowidół   62 

11. Annosław 158 

12. Wólka Strońska   63 

                          RAZEM: 1.820 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
 

 
Urodzenia w Gminie Regnów w latach 2014-2018 roku 
 

Rok urodzenia Dziewczynki Chłopcy Ogółem 

2014 6 21 27 

2015 7 15 22 

2016 8 9 17 

2017 12 11 23 

2018 11 11 22 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
 
 

Zgony w Gminie Regnów w latach 2014-2018 
 

Rok zgonu Kobiety Mężczyźni Ogółem 

2014 14 15 29 

2015 12 9 21 

2016 10 15 25 

2017 10 9 19 

2018 11 21 32 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
 

 
 
 
 



Zgony w Gminie Regnów w 2018 roku wg miejscowości: 
 

Nazwa miejscowości Liczba zgonów 

Annosław 2 

Kazimierzów 1 

Nowy Regnów  2 

Podskarbice Królewskie 4 

Podskarbice Szlacheckie 6 

Regnów 4 

Rylsk 6 

Rylsk Duży 3 

Sławków 2 

Wólka Strońska 2 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 

 
 
Bezrobocie w Gminie Regnów  
 

Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Regnów zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 13 osób w tym             

7 kobiet. W porównaniu do grudnia 2017  r. liczba bezrobotnych zmalała o 11 osób. 

Wskaźnik stopy bezrobocia mierzony stosunkiem bezrobotnych do czynnych zawodowo 

mieszkańców, na koniec grudnia 2018 r. wyniósł ok. 1,1%.  

Sytuacja Gminy Regnów na tle kraju i województwa przedstawia się następująco: 

➢ w stosunku do średniej krajowej (5,7%) stopa bezrobocia w Gminie Regnów jest 

niższa o 4,6 punktu procentowego; 

➢ w stosunku do województwa łódzkiego (6,0%) stopa bezrobocia w Gminie Regnów 

jest niższa o 4,9 punktów procentowych; 

➢ w stosunku do powiatu rawskiego (3,8%) stopa bezrobocia w Gminie Regnów jest 

niższa o 2,7 punktów procentowych. 

Struktura osób bezrobotnych według wybranych kategorii przekazanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej przedstawia się wg poniższego wykresu. 

 



 
 
 

2. ORGANIZACJA I WŁADZE GMINY  

 

Gmina Regnów stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez jej mieszkańców. 

Zarządza nią Rada Gminy składająca się z 15 radnych. Wójt Gminy Regnów jest 

jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Jednostką administracyjną gminy jest 

Urząd Gminy w Regnowie. 

Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym po nowelizacji ustawy o 

samorządzie gminnym na pięcioletnią kadencję. Do kompetencji Rady Gminy należą sprawy 

o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami, są to m.in.: uchwalanie budżetu, 

uchwalanie statutu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Rada 

Gminy, jako organ stanowiący i kontrolny – podejmuje uchwały w zakresie swojej 

działalności oraz kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach, zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady. 

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Rada Gminy Regnów odbyła 9 sesji, 

na których podjęła 54 uchwały. 

W 2018 funkcjonowały dwa składy Rady: 

 



Kadencja Rady Gminy 2014-2018                         Od 20 listopada 2018r. Kadencja Rady Gminy  

             2018-2023 

 

1. Tkaczyk Kazimierz- przewodniczący   1. Dudek Sławomir- przewodniczący 

2. Dudek Sławomir- wiceprzewodniczący  2. Jędrzejczyk Lucyna- wiceprzewodnicząca 

3. Wachowicz Longina- wiceprzewodnicząca  3. Nosek Włodzimierz- wiceprzewodniczący 

4. Dębowska Agnieszka     4. Biedrzycka Małgorzata 

5. Cheba Anna       5. Cybulska Honorata 

6. Klepaczka Marek      6. Darnowska Iwona 

7. Jastrzębski Jerzy       7. Kornacka Izabela 

8. Michalak Jan       8. Matyjaszczyk Anna 

9. Kamińska Halina     9. Plaskota Michał 

10. Nosek Włodzimierz      10. Rzeżnicki Bartłomiej 

11. Bartkowski Krzysztof      11. Staszewska Jolanta 

12. Stępień Małgorzata      12. Tkaczyk Katarzyna 

13. Sumiński Krzysztof      13. Wachowicz Longina 

14. Heleniak Bożena      14. Wodnicka Renata 

15. Żak Wiesława      15. Woszczyk Dariusz 

 
 
W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje komisje. Komisje są pomocniczymi 

organami wewnętrznymi Rady o charakterze opiniodawczo-doradczym. W kadencji 2014-

2018 jak również w kadencji  2018-2023 funkcjonowały  4 Komisje Rady Gminy Regnów w 

poniższym składzie:  

 

KOMISJE RADY W  kadencji  2014-2018                KOMISJE RADY W  kadencji  2018-2023 

 

     KOMISJA REWIZYJNA     KOMISJA REWIZYJNA 

1) Anna Cheba-przewodnicząca;   1) Jolanta Staszewska- przewodnicząca; 

2) Jerzy Jastrzębski- zastępca;        2) Iwona Darnowska- zastępca; 

3) Bożena Heleniak;     3) Michał Plaskota; 

4) Wiesława Żak;      4) Anna Matyjaszczyk; 

5) Agnieszka Dębowska.     5) Longina Wachowicz. 

 



KOMISJA BUDŻETU I ROLNICTWA   KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

1) Małgorzata Stępień- przewodnicząca;   1) Izabela Kornacka- przewodnicząca; 

2) Marek Klepaczka- zastępca     2) Małgorzata Biedrzycka- zastępca 

3) Krzysztof Sumiński      3) Honorata Cybulska 

4) Sławomir Dudek      4) Iwona Darnowska 

5) Jan Michalak      5) Dariusz Woszczyk 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  KOMISJA BUDŻETU 

1) Krzysztof Sumiński-przewodniczący;   1) Katarzyna Tkaczyk- przewodnicząca; 

2) Włodzimierz Nosek     2) Honorata Cybulska- zastępca 

3) Jan Michalak      3) Lucyna Jędrzejczyk 

4) Wiesława Żak     4) Anna Matyjaszczyk  

5) Agnieszka Dębowska     5) Włodzimierz Nosek 

 

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ  KOMISJA SPOŁECZNA 

1) Bożena Heleniak- przewodnicząca   1) Longina Wachowicz-przewodnicząca 

2) Halina Kamińska- zastępca                  2) Dariusz Woszczyk- zastępca 

3) Jerzy Jastrzębski    3) Małgorzata Biedrzycka 

4) Krzysztof Bartkowski     4) Izabela Kornacka 

5) Longin Wachowicz                                5) Bartłomiej Rzeżnicki   

                    6) Renata Wodnicka 

 

Wójt Gminy 

Wójt Gminy stanowi jednoosobowy organ wykonawczy gminy, którego kadencja trwa 5 lat.   

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta 

należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, wykonywanie 

budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym, sprawowanie nadzoru nad gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi. Wójt reprezentuje gminę na zewnątrz. 

Funkcję Wójta Gminy Regnów do dnia 19 listopada 2018 r. pełnił Pan Tomasz Wojdalski, 

natomiast w wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018 r. na 

stanowisko Wójta został wybrany Pan Mariusz Cheba, który rozpoczął swoją prace po 

złożeniu ślubowania na Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 19 listopada 2018 r. 

Wójt Gminy mając inicjatywę uchwałodawczą przedstawiał Radzie Gminy projekty uchwał 

dotyczące różnych spraw publicznych, a przede wszystkim związanych z budżetem gminy              



i wieloletnią prognozą finansową oraz stawkami podatków. Przedstawiał też projekty uchwał 

w sprawach zagospodarowania przestrzennego, dokumenty strategiczne odnoszące się do 

różnych dziedzin życia społecznego np. program współpracy gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii itp. 

Poniższe zestawienie ilustruje liczbę przekazanych przez Wójta do Rady Gminy projektów 

uchwał w latach 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

53 56 53 44 54 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
 

Realizując bieżące zadania Gminy, Wójt Gminy Regnów wydawał decyzje w formie 

zarządzeń, przekazywanych do realizacji pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek 

organizacyjnych.  

 
Poniższe zestawienie ilustruje liczbę wydanych zarządzeń w latach 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

54 83 58 62 80 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 

 
Urząd Gminy 

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. 

Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i 

przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową. Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy: dbałość o porządek publiczny, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Zadnia zlecone przez 

administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności 

i pomocy społecznej.  

Pracami Urzędu kieruje Wójt Gminy, przy współudziale Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy. 

Sekretarzem Gminy do końca lipca 2018 roku był Pan Krzysztof Rupiewicz, który to  przeszedł 

na emeryturę, rozwiązując stosunek pracy. Z dniem 01 sierpnia 2018 roku na stanowisko 



Sekretarza Gminy została powołana Pani Agnieszka Rokicka-Bednarek, która jednocześnie 

wykonuje zadania kierownika urzędu stanu cywilnego. Dzięki połączeniu tych dwóch 

stanowisk powstały w budżecie gminy oszczędności.  

Skarbnikiem Gminy od 26 kwietnia 2008 r.  jest Pani Alina Szczegulska. 

Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez 

Wójta Gminy. W strukturze organizacyjnej Urzędu w 2018 roku funkcjonowały 3 referaty, 

urząd  stanu cywilnego i stanowisko obsługi. 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Regnowie obejmuje następujące stanowiska pracy: 

➢ Wójt 

➢ Sekretarz 

➢ Skarbnik 

➢ Referat Organizacyjny – 1 stanowisko pracy 

➢ Referat księgowości – 5 stanowisk pracy, w tym: 

      - księgowość budżetowa – 3 stanowiska, 

  - księgowość podatkowa – 2 stanowiska, 

➢ Referat Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych -  3 stanowiska pracy, 

➢ Urząd Stanu Cywilnego – 1 stanowisko pracy, 

➢ stanowisko ds. obsługi Urzędu – 1 stanowisko pracy. 

Na dzień 31.12.2018 r. w Urzędzie Gminy Regnów zatrudnionych było 13 pracowników, w 

tym    3 osoby kierownictwa Urzędu, z tego 54% pracowników posiada wykształcenie wyższe, 

a  46% pracowników wykształcenie średnie.  

Pracownicy Urzędu w 2018 roku systematycznie podnosili swoje kompetencje, uczestnicząc 

w szkoleniach. W ubiegłym roku pracownicy uczestniczyli w 16 płatnych szkoleniach, za 

łączną kwotę 6.956,60 zł.  

 

Jednostki pomocnicze Gminy  

 Jednostką pomocniczą gminy  jest lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców 

części gminy. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze tj.  sołectwa, dzielnice, osiedla. 

Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi 

strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań 

publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań.  

W Gminie Regnów utworzono 12 sołectw, które przedstawia poniższa tabela wraz z ich 

przedstawicielami w 2018 roku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82ectwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnica_miasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna


L.p. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 

1. Annosław Marek Klepaczka 

2. Kazimierzów Marianna Wojdalska 

3. Nowy Regnów Ryszard Szymańczyk 

4. Podskarbice Królewskie Bożena Heleniak 

5. Podskarbice Szlacheckie Halina Kamińska 

6. Regnów Ryszard Pawlak 

7. Rylsk  Lucyna Jędrzejczyk 

8. Rylsk Duży  Anna Cheba 

9/ Rylsk Mały Krystyna Kupis 

10. Sławków Mieczysław Woszczyk 

11. Sowidół Małgorzata Stępień 

12 Wólka Strońska Jolanta Staszewska 

 

 

 

 

Położenie sołectw w Gminie Regnów 

 



3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

Jednostki organizacyjne Gminy Regnów to jednostki utworzone do realizacji zadań gminy, 

której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie 

warunków do racjonalnego oraz harmonijnego rozwoju gminy, a także warunków pełnego 

uczestnictwa jej mieszkańców w życiu lokalnej wspólnoty. 

Gmina Regnów posiada następujące jednostki organizacyjne: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, 

2. Szkoła Podstawowa w Regnowie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie został powołany przez Radę Gminy 

Regnów Uchwałą Nr 17/95 z dnia 27 kwietnia 1995 roku. 

W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Regnowie zatrudnionych było 6 

pracowników, co w przeliczeniu na etaty daje 5,25 etatu, z czego: 

1) kierownik – 1 etat (wyższe studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu 

organizacji  pomocy społecznej); 

2) starszy pracownik socjalny – 1 etat (wyższe studia licencjackie oraz specjalizacja I stopnia 

w zawodzie pracownik socjalny); 

3) pracownik socjalny – 1 etat (wyższe studia magisterskie); 

4) księgowy - 1 etat ( wyższe studia magisterskie); 

5) opiekunka domowa – 1 etat (wykształcenie zawodowe); 

6) asystent rodziny – ¼ etatu (wyższe studia magisterskie) do 30 czerwca 2018 r.  

Od 10 września 2018 r.  asystent rodziny został zatrudniony na umowę zlecenie – 40 h/m-c.  

W okresie od 02.01.2018 r. do 31.07.2018 r.  dodatkowo zatrudniona była druga opiekunka 

domowa na umowę zlecenie. 

 

Szkoła Podstawowa w Regnowie 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Regnowie od 01.09.2002 r. jest Pani Jolanta Kordel-

Wróblewska. 

Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Regnowie od  01.09.2007 r. jest Pani Anna 

Chojnacka. 

W Szkole zatrudnionych jest 26 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, tj. 1 sekretarz, 1 

pomoc nauczycielska, 1 konserwator, 3 sprzątaczki. 

 



 

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej wg stanu na 30.12.2018 r. 

Zatrudnienie 
w tym: 

nauczyciele pracownicy niepedagogiczni 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

28,94 32 22,94 26 6 6 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej według stopnia awansu zawodowego, stan na 

31.12.2018r. 

stopień awansu 
zawodowego 

liczba nauczycieli w tym w trakcie awansu  

dyplomowany 18 nie dotyczy 

mianowany 4 1 

kontraktowy 4 2 

stażysta 0 0 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku: 

Wydatkowano kwotę 6.780,00 zł., z przeznaczeniem na szkolenia, warsztaty, konferencje, 

seminaria, kursy i studia podyplomowe nadające dodatkowe kwalifikacje (muzyka, 

oligofrenopedagogika, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa  i integracja 

sensoryczna II stopnia). 

 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

1. Stan finansów gminy 

 

      W toku realizacji budżetu w 2018 roku jednostka zaplanowała dochody 8.273.561,89zł 

wykonanie wynosiło 7.704.048,17 zł, co stanowi 93,12% planu. Wydatki zaplanowano w 

wysokości 8.455.561,89zł  zrealizowano w wysokości 7.788.892,02zł tj. 92,12% ustalonego 

planu.  Gmina nie zrealizowała dochodów i wydatków w 100%, co spowodowane było nie 

wpłynięciem podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 787.766,70zł, gdyż 

podmiot który płacił ten podatek jest w stanie upadłości. Powyższe przełożyło się na bardzo 

trudną sytuację finansową Gminy, gdyż fakt ten spowodował powstanie zobowiązań wobec 

ZUS-u (umowy o odroczeniu terminu płatności składek za m-c X i XI), wobec dostawców i 

odbiorców oraz pracowników w łącznej wysokości 564.017,08zł. Ponadto zmniejszyła się 

nadwyżka operacyjna w stosunku do planowanej (art. 242 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 



2009 r o finansach publicznych), co wpłynęło na zmniejszenie  planowanego wskaźnika 

jednorocznego z 2,59%  do wartości 1,53%. Powyższe  spowoduje zmniejszenie wysokości 

indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2019- 2021 w 

stosunku do wielkości planowanych w wieloletniej prognozie finansowej ( art. 243 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 

2. Wykonanie budżetu gminy         

    

Wykonanie Dochodów                                                             

 

Wykonanie wydatków  

  

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 

 

Wykonanie 

 

% 

Udział wydatków 

bieżących i 

majątkowych w 

wydatkach ogółem 

 WYDATKI OGÓŁEM 8.455.561,89  7.788.892,02 92,12 100 

 

1 

2 

Z tego : 

wydatki majątkowe  

wydatki bieżące 

 

  404.349,50     

8.051.212,39 

 

210.565,33 

7.578.326,69    

 

52,08 

94,13 

 

2,70 

97,30 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 

 

Wykonanie 

 

% 

Udział  % 

dochodów 

własnych, 

dotacji i 

subwencji w 

dochodach 

ogółem 

 
DOCHODY OGÓŁEM   
z tego: 
-dochody bieżące 
-dochody majątkowe 

 
8.273.561,89 

 
8.265.361,89 

8.200,00 

 
7.704.048,17 

 
7.695.848,17 

8.200,00 

 
93,12 

 
93,11 
100 

 
100 

  
1.   

 
Dochody własne  w tym: 
PIT,  
CIT,  
podatek od nieruchomości 
 

 
2.758.428,00 
727.971,00 

5.342,00 
1.183.875,00 

 
2.237.482,49 
774.232,00 

4.535,81 
652.074,78 

 
81,11 

106,35 
84,91 
55,08 

 
29,04 

 
2. Dotacje i środki z przeznaczeniem na 

cele bieżące i majątkowe ogółem  
 

 
3.119.407,89   

 

 
3.070.839,68 

 

 
98,44 

 

 
39,86 

 
3. 

 
Subwencje ogółem 
w tym: dochody bieżące 
- oświatowa 
- wyrównawcza UG 
- równoważąca 
 

 
2.395.726,00  

 
1.691.328,00 
  667.034,00   

37.364,00 

 
2.395.726,00 

 
1.691.328,00  
667.034,00   
37.364,00 

 
100 

 
100 
100 
100 

 
31,10 



Wynik budżetu 

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2018 roku  stanowiący 

różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami  jest ujemny i wynosi: 

1.Wykonane dochody                 -     7.704.048,17            

2.Wykonane wydatki                  -     7.788.892,02 

3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)       =          -84.843,85 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY    

Na dzień 31.12.2018 roku w budżecie gminy dokonano spłaty  zaciągniętych  kredytów  

w kwocie 211.400,00 i odsetek w kwocie 39.630,92,  co daje razem 251.030,92  tj. 3,26% 

wykonanych dochodów, a dopuszczalny wskaźnik wynosił 4,01%. 

Zaplanowano przychody w wysokości 393.400,00 zł  wykonanie w wysokości 393.416,57zł tj. 

100% , na które składały się  wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 31.716,57zł i kredyt na 

zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 

361.700,00 zł.                                                                                                                 

DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018  r. 

Zadłużenie Gminy /kredyty i pożyczki / na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.459.100,00zł, 

co stanowi 18,94% wykonanych dochodów, w tym: 

Nazwa instytucji Kwota pozostała do spłaty 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS 

Biała Rawska  O/Regnów 

120.000,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS 

Aleksandrów Łódzki 

136.800,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w BS 

Mszczonów 

63.600,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS 

Mszczonów 

211.200,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS 

Mszczonów 

135.000,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS 

Mszczonów 

76.800,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS 

Mszczonów 

361.700,00 

pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi   z 2016 roku   354.000,00 

 

 



3. Wykonanie wydatków majątkowych/inwestycyjnych w 2018 roku 

Lp. Nazwa zadania Plan  Wykonanie  % 

1 Przebudowa drogi dojazdowej 

Annosław- Sławków 

175.000,000 174.069,13 99,47 

2. Budowa dróg w strefie 

przemysłowej w Regnowie 

33.000,00 15.000,00 45,45 

3. Budowa świetlicy środowiskowej 

w miejscowości Rylsk z 

przeznaczeniem na Dom Kultury 

4.000,00 1.208,40 30,21 

4. Kompleks obiektów sportowo-

rekreacyjnych w Regnowie  

175.000,00 3.001,20 1,72 

5. Zakup sytemu  do głosowania i 

transmisji obrad  Rady Gminy 

17.000,00 16.937,10 99,63 

6. Nabycie wyposażenia i sprzętu 

ratownictwa na rzecz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Regnowie z 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

349,50 349,50 100 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Wartość początkowa majątku Gminy Regnów na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosiła 

16.929.678,24zł,  w ciągu roku nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 280.775,67zł  oraz 

zmniejszenie o kwotę 39.914,39zł. Stan na  dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 

17.170.539,52 zł co oznacza wzrost o 1,42%.      

W skład majątku wchodzą następujące środki trwałe wg grup rodzajowych: 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych 

Lp. Grupa majątku trwałego Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie Zmniejsze

nia 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego numer nazwa 

1.  Środki trwałe, w tym: 16.929.678,24 280.775,67 39.914,39 17.170.539,52 

2 0 Grunty 1.744.581,64 246,00 0,00 1.744.827,64 

3 1 Budynki i oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i 

spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu 

 

4.375.551,18 0,00 0,00 4.375.551,18 



4 2 Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 

8.034.556,25 228.642,57 4.964,39 8.258.234,43 

5 3 Kotły i maszyny energetyczne 71.952,11 0,00 0,00 71.952,11 

6 4 Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

207.232,27 0,00 0,00 207.232,27 

7 5 Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

24.172,21 0,00 0,00 24.172,21 

8 6 Urządzenia techniczne  2.158.459,98 51.887,10 34.950,00 2.175.397,08 

9 7 Środki transportu 209.003,60 0,00 0,00 209.003,60 

10 8 Narzędzia , przyrządy, 

ruchomości i wyposażenia, 

gdzie 

104.169,00 0,00 0,00 104.169,00 

 

 

 

 

 

 



V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY REGNÓW 

Strategia Rozwoju Gminy jest najważniejszym dokumentem programowym w Gminie. Ma 

charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne 

ramy, myśląc o trwałym rozwoju. 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2014-2020 rozpoczęła się z chwilą 

podjęcia przez Radę Gminy Regnów Uchwały nr VI/34/15 w dniu 22 kwietnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2014-2020”. Wykonanie 

uchwały powierzono Wójtowi Gminy Regnów. W ten sposób utworzono prawne ramy 

wdrażania strategii. 

2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Regnów na lata 2015-2018 został przyjęty Uchwałą 

Nr VII/42/15 Rady Gminy Regnów z dnia 18 czerwca 2015 roku. Program obejmuje 

omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu m.in. do: gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony powietrza, ochrony przed 

hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, 

edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu 

aktualnego oraz określenie celu docelowego. Sformułowane zostały cele nadrzędne oraz 

strategie ich realizacji.  

Realizując Program Gmina zajmowała się eliminacją wyrobów zawierających azbest, które 

muszą zostać usunięte z terenu kraju do 2032 roku. 

W roku 2018 gmina Regnów usuwała wyroby azbestowe na podstawie „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Regnów na lata 2016-2032” w ramach programu 

priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest” . Koszty tego 

przedsięwzięcia pokrywane były w następujących proporcjach: 90% dofinansowanie z 

WFOŚiGW, 10% środki własne właściciela nieruchomości. W 2018 r. zdemontowano i 

poddano unieszkodliwieniu 101,700 Mg wyrobów azbestowych od 38 właścicieli 

nieruchomości. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła  35.257,36 zł. W porównaniu do 

roku 2017 wartość ta była wyższa o 11.137,00 zł. 



Usuwanie azbestu 

 

 

 

Wycinka drzew i krzewów 

W 2018 roku wpłynęły 34 wnioski dotyczące wycinki drzew i krzewów. Najwięcej 

wniosków wpłynęło w miesiącu listopad (10). Najczęstszym powodem wycinki drzew było 

zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.  

 

Ilość wniosków dotyczących wycinki drzew (opracowanie własne) 



3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Gmina Regnów zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

posiada opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego” 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regnów 

zostało uchwalone Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr VIII/50/2011 z dnia 15 września 2011 

roku.  Studium objęty jest cały obszar Gminy.  

Podstawowe ustalenia Studium obejmują kierunki zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru gminy w aspekcie: struktury przestrzennej, przeznaczania terenów pod konkretne 

funkcje, ochrony środowiska, rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

społecznej, kształtowaniu przestrzeni rolniczej i leśnej. 

 

Podstawowymi dokumentami sterującymi zagospodarowaniem przestrzennym w Gminie 

Regnów są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie Gminu Regnów sporządzonych jest 9 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, na ogólną powierzchnię 2721ha, ostatni m.p.z.p został uchwalony Uchwałą 

Rady Gminy Regnów Nr XVII/103/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.  Obecnie Gmina 

Regnów jest w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na terenie wsi Sowidół.  



 

 

4. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Regnów obejmuje lokale mieszkalne w budynkach  stanowiących 

własność Gminy:  

➢ w budynku ośrodka zdrowia w Regnowie - dwa lokale mieszkalne o łącznej 

powierzchni użytkowej  85,14 m2                                                                                                                          

➢ 2w budynku „agronomówki” - dwa lokale mieszkalne o łącznej  powierzchni 

użytkowej 82,30m2.   

Stan techniczny zasobu przedstawia się następująco: 

1) trzy lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralne 

ogrzewanie zasilane z własnych źródeł;                                                                                        

2) jeden lokal wyposażony jest w energię elektryczną oraz instalację wodociągową.               

W  budynkach będących własnością gminy Regnów znajdują się też lokale użytkowe 

wynajmowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W budynku ośrodka zdrowia 

w Regnowie znajduje się przychodnia lekarska o powierzchni 170,78 m2, gabinet 

stomatologiczny o powierzchni 35,39 m2 oraz apteka o powierzchni 86,40m2. W budynku 

agronomówki znajduje się gabinet lecznicy zwierząt o powierzchni15,76m2. Lokal na centralę 

telefoniczną firmy ORANGE zlokalizowany jest w budynku urzędu gminy i zajmuje 

powierzchnię 19m2. 

Łączna wartość czynszu za wynajmowania powyższych lokali w roku 2018 wyniosła 53.308,15 

zł. 



 

5. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH 

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt został opracowany i przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Regnów „Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy 

Regnów w 2018 roku”. 

W ramach realizacji programu w 2018 roku w Gminie Regnów zgłoszono do sterylizacji                  

7 samiczek kota oraz 4 samice psa. Wszystkie zgłoszone podania zostały pozytywnie 

rozpatrzone i zrealizowane. 

W schronisku „Fundacja Ostatnia Szansa” w Boguszycach Małych w roku 2018 przebywało           

6 psów z terenu Gminy Regnów. 

Łączny koszt  zapewnienia w ubiegłym roku opieki bezdomnym zwierzętom wraz ze 

sterylizacją wyniósł 21.739,70 zł. 

 

6. OPIEKA NAD ZABYTKAMI GMINY REGNÓW 

Na terenie Gminy Regnów zlokalizowane są następujące obiekty wpisane do rejestru 

zabytków województwa łódzkiego: 

Regnów 

➢ murowany kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie, 

wzniesiony w  1764 roku,  nr rej.: 11/7 z 30.05.1946 oraz 265/197 z 27.12.1967; 

➢ cmentarz  przykościelny, nr rej.: 940 z 19.11.1993; 

➢ cmentarz rzymsko-katolicki, nr rej.: 899 z 22.12.1992. 

Rylsk Duży 

➢ zespół dworski, na który składają się: murowany dwór (nr rej.: 552 z 25.03.1981), 

zabudowania gospodarcze (nr rej.: 553 z 25.03.1981) oraz park krajobrazowy (nr rej.: 

579 z 19.05.1982). 

Rylsk  

➢ zespół dworski, na który składają się: murowany dwór wzniesiony w 1893 r. i 

pozostałości parku krajobrazowego z końca XIX stulecia. 

 

7. GOSPODARKA ODPADAMI 

Zgodnie z artykułem 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy 



stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 W okresie od 01.01.2018 r.   do  31.12.2018 r. odpady komunalne z terenu Gminy Regnów 

odbierała i zagospodarowywała firma BUDMAX Grzegorz Budek, na podstawie umowy 

zawartej z gminą Regnów na okres 01.01.2017-31.12.2019. 

Rada Gminy Regnów ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę 

„wytwarzający płaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób 

zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata wynosi 7,00 zł./osobę, natomiast 

w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 11,00 zł./osobę. Właściciele 

nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposób 

gospodarowania odpadami. Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie 

pojemniki. 

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie  kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład w których wchodzi odbiór, transport, 

utylizacja odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), zysk firmy 

obsługującej, koszt obsługi administracyjnej informatycznej systemu itp. 

 

Koszty poniesione w 2018 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Rodzaj kosztu Kwota w zł. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 140.550,80 

Koszty obsługi systemu 
(wynagrodzenie pracowników, 
szkolenia, licencja oprogramowania) 

20.354,02 

Razem: 160.904,82 

 

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku- 146.173,50 

zł. 

Należności na dzień 31.12.2018 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– 28.144,16 zł.  

Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska. 



➢ Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 

terenu Gminy Regnów 

• Ilość  odpadów  zebranych o kodzie  20 03 07  wynosi                            -       6,260 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   15 01 02 - tworzywa sztuczne       -   34,910 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   15 01 07 - opakowania ze szkła     -   44,130 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   15 01 01 - opak. z papieru i tektury - 39,760 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   15 01 03 - opakowania z drewna     - 10,660 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   15 01 04 - opakowania. ze stali       -   7,070 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   16 01 03 - zużyte opony                   -    0,110 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   17 02 03 – tworzywa sztuczne        -    0,120 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   17 01 07 - odpady z betonu             -    0,660 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   17 01 04A - odpady z budowy        -    0,430 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie   17 09 04B - odpady z budowy        -     0,480 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie    20 0111 - tekstylia                           -     0,120 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie    20 01 23 - urządz. zaw. freony       -     1,630 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie    20 0135 - urządzenia elektryczne   -    2,250 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie    20 01 36 - urządzenia elektryczne  -    2,540 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie    20 02 01 - odp. ul. biodegradacji   -    0,120 Mg 

• Ilość zebranych odpadów  o kodzie    20 03 01 – odpady zmieszane         -175,760 Mg 

 

Ilość odpadów zebranych przez firmę BUDMAX  wynosi - 324,660 Mg. 

Ilość  odpadów zebranych przez PSZOK przy ZGO AQUARIUM w Pukininie wynosi - 2,350 Mg 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi – 9,038 %. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów ze szkła, papieru, metali i 

tworzyw sztucznych wynosi - 82,50%. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 72,61%. 

 

8. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019r. , poz. 688) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji 

zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 



prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej 

ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe"). Podstawowe 

znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na organie stanowiącym jednostki 

samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Uchwałą Nr XXXVII/175/10 Rady Gminy Regnów dnia 04 listopada 2010 r. przyjęto 

szczegółowy sposób konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W związku 

z tym, że na terenie gminy, jak i powiatu, nie działa rada pożytku publicznego, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych mają prawo uczestniczyć w procesie konsultacji 

społecznych, treści proponowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Ogłoszenie o spotkaniu, wyznaczonym na dzień 27 listopada 2018 r było ogólnie dostępne na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Regnów i na tablicy ogłoszeń w urzędzie. W wyżej 

wymienionym terminie na spotkanie nie przybyli przedstawiciele miejscowych organizacji.  

W dniu 30 listopada 2017 r. Rada Gminy Regnów podjęła Uchwałę Nr XXVIII/162/17 w 

sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności i wielu jej liderów. Podstawową formą współpracy było różnorodne wspieranie 

tej działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta odbywała się przede 

wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności , partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji oraz jawności. Strategicznym celem ww. uchwał jest polepszenie jakości życia 

mieszkańców Gminy Regnów poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i 

organizacji pozarządowych. 

 Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy podaje katalog form współpracy Gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



W programie współpracy wyznaczono trzy podstawowe priorytety: 

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

2) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym; 

3) w zakresie podniesienia jakości życia mieszkańców. 

Powyższe priorytety brane były pod uwagę przy ogłoszeniu  konkursów na realizację zadań 

publicznych. 

Dane na temat poszczególnych zadań i środków finansowych przeznaczonych na realizacje 
poszczególnych zadań przedstawiono w formie poniższej tabeli 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota wynikająca 
z ogłoszenia 

Kwota przekazana Liczba podpisanych umów 

1 Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy 
Regnów ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i współzawodnictwa 
sportowego w dziedzinie piłki nożnej 

 

 

10 000 zł 

 

 

10 000 zł 

 
 
 
 

1 

2 Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy 
Regnów ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i współzawodnictwa 
sportowego w dziedzinie piłki nożnej 

 

20 000 zł 

 

20 000 zł 

 

1 

3 Zwiększenie pomocy terapeutycznej i 
korekcyjnej dla dzieci z terenu Gminy 
Regnów  

 

6 000 zł 

 

6 000 zł 

 

1 

4 Wspieranie przedsięwzięcia w zakresie 
rozwoju kulturalnego, promocji 
twórczości kulturalnej i ludowej 
poprzez zorganizowanie spotkań 
społeczności lokalnej , wspieranie 
amatorskiego ruchu artystycznego 
mieszkańców Gminy Regnów oraz 
wspieranie wszelkich form edukacji 
kulturalnej dzieci i osób dorosłych z 
terenu gminy Regnów oraz 
zapewnienie obsługi muzycznej 
zespołu wielopokoleniowego 
„Marzenie” z Regnowa 

 

15 000 zł  

 

15 000 zł 

 

1 

 

 

 



Dane na temat organizacji, które pozyskały w konkursach środki finansowe na wsparcie 

realizacji zadań przedstawia tabela poniżej 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji Wysokość 
środków 
przeznaczonych 
w konkursie 

Wysokość środków 
zaangażowanych przez 
organizację 

 

 

1 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy 
Regnów ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i współzawodnictwa 
sportowego w dziedzinie piłki nożnej 

 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Sokół 
Regnów” 

 

 

10 000 zł 

Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków 
finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych źródeł 
oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń 
wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi 
– 12 000 zł 

 

 

2 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy 
Regnów ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i współzawodnictwa 
sportowego w dziedzinie piłki nożnej 

 

Ludowy Klub 
Sportowy „Sokół” 
Regnów 

 

20 000 zł 

Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków 
finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych źródeł 
oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń 
wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi 
- 25 000 zł 

 

 

3 

Zwiększenie pomocy terapeutycznej i 
korekcyjnej dla dzieci z terenu Gminy 
Regnów  

Stowarzyszenie 
Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawny
ch „Dobro Dzieci” 

 

6 000 zł 

Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków 
finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych źródeł 
oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń 
wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi 
- 11 000 zł 

 

 

4 

Wspieranie przedsięwzięcia w 
zakresie rozwoju kulturalnego, 
promocji twórczości kulturalnej i 
ludowej poprzez zorganizowanie 
spotkań społeczności lokalnej , 
wspieranie amatorskiego ruchu 
artystycznego mieszkańców Gminy 
Regnów oraz wspieranie wszelkich 
form edukacji kulturalnej dzieci i 
osób dorosłych z terenu gminy 
Regnów oraz zapewnienie obsługi 
muzycznej zespołu 
wielopokoleniowego „Marzenie” z 
Regnowa 

 

Stowarzyszenie 
„Razem Dla 
Regnowa” 

 

15 000 zł 

Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków 
finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych źródeł 
oraz wkładu osobowego (w 
tym świadczeń wolontariuszy i 
pracy społecznej członków), 
wynosi 
 - 20 800 zł 

 

 



9. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE REGNÓW 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Regnów, przyjęta została do 

realizacji uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XV/93/16 z dnia 12 maja 2016 roku. Strategia 

została przyjęta na lata 2016-2022, a jej głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom 

gminy Regnów warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu oraz przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu 

umożliwiającemu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Zostały 

również wskazane 4 cele strategiczne: 

1. Przeciwdziałanie czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz ograniczanie ich 

skutków.  

2. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.  

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz ich 

włączenie społeczno-zawodowe.  

4. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców. 

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w gminie w ramach funkcjonowania GOPS w 

Regnowie o charakterze niepieniężnym było opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej 

dla 4 osób oraz  świadczenie  usług opiekuńczych dla 4 osób. 

Wsparcie materialne, finansowe, praca socjalna, poradnictwo i interwencja były udzielane w 

ramach: 

• Realizacji świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, 

• Realizacji zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

• Realizacja zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• Realizacja zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

• Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• Realizacja zadań z ustawy „ Za życiem”, 

• Realizacja zadań z ustawy „Dobry start” oraz programy dożywiania. 

 

10. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów na lata 2017-2019 został przyjęty uchwałą 

Nr XXII/134/17 Rady Gminy Regnów  z dnia 30 marca 2017 roku. 

Celem programu jest wspieranie rodzin z terenu Gminy Regnów, przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 



 Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie wsparcia w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo – 

wychowawcze. 

2. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych 

koniecznych w budowaniu i utrzymaniu systemu wspierania rodziny. 

3. Ograniczanie sytuacji kryzysowych i negatywnych skutków z nich wynikających 

występujących w rodzinach. 

Program jest adresowany do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczej, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do 

prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w 

opiece i wychowaniu dzieci. Zadania programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na 

całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną 

biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. W jego realizacji uczestniczą 

instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny. 

 

11. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Program„Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Regnów” na lata 2011-

2021 został przyjęty uchwałą nr V/34/2011 Rady Gminy Regnów z dnia 14 marca 2011 r. 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie 

Regnów oraz skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych. Został również 

powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim:  

1. pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w 

przezwyciężeniu   ich problemów,  

2. efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu,  

3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

4. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy,  

5. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy  

 



W 2018 roku prowadzona była procedura Niebieskiej Karty w 4 rodzinach. W dwóch 

rodzinach zakończono procedurę, z powodu zrealizowaniu indywidualnego plany pomocy 

rodzinie oraz zaprzestaniu pomocy. 

 

12. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

przyjęto Uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Regnów z dnia 28 grudnia 2018 r.  Program 

opracowano w oparciu o lokalną diagnozę problemów. 

Głównym celem Programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych (motywowanie osób z problemem alkoholowym do 

podjęcia leczenia odwykowego, kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych), 

ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci 

wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym.  

Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową przeznaczone były środki 

finansowe pochodzące z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w 

wysokości 28.210,75 zł. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 

realizowany był przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną 

przez Wójta Gminy Regnów Zarządzeniem Nr 11/15 z dnia 27.04.2015 r., w składzie: 

1. Ewa Chrzanowska – Przewodnicząca, 

2. Beata Żatkiewicz – członek, 

3. Zofia Bazylewicz – członek, 

4. Longina Wachowicz – członek 

5. Marcin Janiszewski – członek 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku: 

1) Komisja odbyła 22 posiedzenia, 

2) Komisja przeprowadziła 12 rozmów z osobami uzależnionymi, z czego w stosunku do 

2 osób  wystosowano wnioski do Sądu o przymusowe leczenie w warunkach 

szpitalnych lecznictwa odwykowego, 3 osoby wyraziły zgodę na udział w grupach 

wsparcia w Rawie Mazowieckiej, 

3) Komisja odbyła 24 rozmowy  osobami współuzależnionymi (członkami rodzin osób 

uzależnionych), 



4) członkowie Komisji uczestniczyli w 3 szkoleniach, 

5) Komisja opiniowała 1 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

Wydatki w 2018 roku na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową 

diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 13.560,00 zł. 

konsultacje psychologa    4.800,00 zł. 

nagrody za udział młodzieży ze SP Regnów w turnieju piłki nożnej 

pod hasłem „Lepiej grać niż pić i brać” zorganizowanego przez KPP w 

Rawie Mazowieckiej 

      300,00 zł 

przejazd dzieci na obóz sportowy     2.000,00 zł. 

seminarium dla dzieci w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej        615,00 zł 

finansowanie prac biegłych (psychiatry i psychologa) orzekających w  

przedmiocie uzależnienia od alkoholu - opinie dotyczyły osób 

zgłoszonych do GKRPA w związku z nadużywaniem alkoholu 

        780,00 zł. 

koszty administracyjne (materiały biurowe, opłaty sądowe, przesyłki 

pocztowe, zużycie paliwa itp.) 

        873,18 zł. 

zakup materiałów edukacyjnych z profilaktyki uzależnień          389,00 zł. 

promowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie 

trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, z 

terenu Gminy Regnów 

         600,00 zł. 

szkolenia 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

      3.090,00 zł. 

RAZEM:     27.007,18 zł. 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY REGNÓW 

W 2018 roku Rada Gminy Regnowie obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na                  

9 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła  54 uchwały, które 

organ wykonawczy gminy udostępnił do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regnów. 

W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy Regnów, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz 

dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych.  



Zgodnie z procedurą do Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wojewody Łódzkiego 

przekazane było 35 uchwał, do Regionalnej Izby Obrachunkowej 19 uchwał, natomiast 15 

uchwał oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok podlegało publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 
 
 

Wykonanie uchwał w 2018 roku przedstawiało się według poniższej tabeli. 

L.p. Nr uchwały W sprawie Informacja o wykonaniu uchwały 

1. XXIX/169/18 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy na lata 2018-2021 

Uchwalono wieloletnią prognozę 

Finansową realizowaną w latach 2018-

2021.  

2. XXIX/170/18 Uchwalenia budżetu na 2018 rok Uchwalono budżet Gminy realizowany w 

2018 roku.  

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  z 

dnia 07.03.2018 r. poz. 1109. 

3. XXIX/171/18 wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2018-2022 

Uchwalono program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy, który 

realizowany będzie w latach 2018-2022.  

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  z 

dnia 15.02.2018 r. poz. 809. 

4. XXIX/172/18 udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawskiemu 

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi 

rawskiemu  w kwocie 700 zł na 

dofinansowanie części wynagrodzenia 

lekarza psychiatry  dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 

Maz. zgodnie z podpisaną umową. 

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2082,uchwala-nr-xxix-169-18-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2082,uchwala-nr-xxix-169-18-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2076,uchwala-nr-xxix-170-18-uchwalenie-budzetu-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2077,uchwala-nr-xxix-171-18-uchwalenie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-na-lata-2018-2022.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2077,uchwala-nr-xxix-171-18-uchwalenie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-na-lata-2018-2022.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2077,uchwala-nr-xxix-171-18-uchwalenie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-na-lata-2018-2022.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2079,uchwala-nr-xxix-173-18-udzielenie-pomocy-finansowej-powiatowi-rawskiemu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2079,uchwala-nr-xxix-173-18-udzielenie-pomocy-finansowej-powiatowi-rawskiemu.pdf


5. XXIX/173/18 udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawskiemu 

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi 

rawskiemu  w kwocie 1.000 zł z 

przeznaczeniem na wsparcie poradnictwa 

zawodowego dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Rawie Maz. zgodnie z podpisaną 

umową. 

6. XXIX/174/18 ustalenia planu pracy Rady Gminy 

na 2018 rok 

Uchwała realizowana w ciągu całego roku 

2018. 

7. XXIX/175/18 zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Regnów na 

2018 rok 

Uchwała realizowana w ciągu całego roku 

2018. 

8. XXX/176/18 podziału Gminy Regnów na okręgi 

wyborcze 

Na obszarze Gminy Regnów utworzono 

15 stałych obwodów wyborczych wraz z 

ustaleniem granic , numerów oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

dnia 19.04.2018r. poz. 2339  

9. XXX/177/18 podziału Gminy Regnów na stałe 

obwody głosowania 

Na obszarze Gminy Regnów utworzono 1 

obwód głosowania z siedzibą w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Regnowie.  

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

dnia 19.04.2018 r. poz. 2340 

10. XXX/178/18 przyjęcia "Programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych 

na terenie Gminy Regnów" 

Uchwała realizowana w ciągu całego roku 

2018. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

dnia 2018 r. poz. 2340 

11. XXX/179/18 funduszu sołeckiego Uchwała została zrealizowana.  

Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. 

12. XXX/180/18 zmian w budżecie gminy na rok 

2018 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 

2018 rok zgodnie z podjętą uchwałą.  

13. XXXII/181/18 zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2018 roku 

Podpisano umowę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu w wysokości 361.700 zł na 

sfinansowanie deficytu budżetu oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań.  

14. XXXII/182/18 ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2079,uchwala-nr-xxix-173-18-udzielenie-pomocy-finansowej-powiatowi-rawskiemu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2079,uchwala-nr-xxix-173-18-udzielenie-pomocy-finansowej-powiatowi-rawskiemu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2080,uchwala-nr-xxix-174-18-ustalenie-planu-pracy-rady-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2080,uchwala-nr-xxix-174-18-ustalenie-planu-pracy-rady-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2081,uchwala-nr-xxix-175-18-zatwierdzenie-planow-pracy-komisji-rady-gminy-regnow-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2081,uchwala-nr-xxix-175-18-zatwierdzenie-planow-pracy-komisji-rady-gminy-regnow-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2081,uchwala-nr-xxix-175-18-zatwierdzenie-planow-pracy-komisji-rady-gminy-regnow-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2088,uchwala-nr-xxx-176-18-w-sprawie-podzialu-gminy-regnow-na-okregi-wyborcze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2088,uchwala-nr-xxx-176-18-w-sprawie-podzialu-gminy-regnow-na-okregi-wyborcze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2089,uchwala-nr-xxx-177-18-w-sprawie-podzialu-gminy-regnow-na-stale-obwody-glosowania.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2089,uchwala-nr-xxx-177-18-w-sprawie-podzialu-gminy-regnow-na-stale-obwody-glosowania.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2090,uchwala-nr-xxx-178-18-w-sprawie-przyjecia-programu-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-domowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2090,uchwala-nr-xxx-178-18-w-sprawie-przyjecia-programu-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-domowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2090,uchwala-nr-xxx-178-18-w-sprawie-przyjecia-programu-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-domowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2091,uchwala-nr-xxx-179-18-w-sprawie-funduszu-soleckiego.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2092,uchwala-nr-xxx-180-18-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-rok-2018.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2092,uchwala-nr-xxx-180-18-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-rok-2018.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2093,uchwala-nr-xxx-181-18-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego-w-2018-roku.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2093,uchwala-nr-xxx-181-18-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego-w-2018-roku.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2243,uchwala-nr-xxxi-182-18-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojoj-alkoholowych-oraz-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2243,uchwala-nr-xxxi-182-18-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojoj-alkoholowych-oraz-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2243,uchwala-nr-xxxi-182-18-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojoj-alkoholowych-oraz-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2243,uchwala-nr-xxxi-182-18-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojoj-alkoholowych-oraz-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf


napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Regnów 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

dnia 19.06.2018 r. poz. 3175 

15. XXXII/183/18 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regnów na lata 

2018-2021 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 

zgodnie z podjętą uchwałą. 

16. XXXII/184/18 zmian w budżecie gminy na 2018 

rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 

2018 rok zgodnie z uchwałą. 

17. XXXII/185/18 zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 rok 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

18. XXXII/186/18 udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2017 rok 

Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy 

za 2017 rok.  

19. XXXII/187/18 powołania doraźnej Komisji 

Statutowej 

Powołano trzyosobową Komisję 

Statutową do  pracy przy przygotowaniu 

Statutu Gminy Regnów. 

20. XXXII/188/18 utworzenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wspólnie z 

innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego z Powiatu 

Rawskiego 

Podjęto Uchwałę w sprawie utworzenia 

Spółki wspólnie z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego z Powiatu 

Rawskiego.  

21. XXXII/189/18 wynagrodzenia wójta W związku ze zmianą ustawy o 

wynagradzaniu pracowników 

samorządowych dostosowano 

wynagrodzenie wójta do aktualnych 

przepisów.  

22. XXXII/190/18 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regnów na lata 

2018-2021 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 

zgodnie z podjętą uchwałą. 

23. XXXII/191/18 zmian w budżecie gminy na 2018 

rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 

2018 rok zgodnie z uchwałą. 

24. XXXIII/192/18 określenia Regulaminu 

Wynagradzania Nauczycieli 

Podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu 

Wynagradzania nauczycieli i przekazano 

do Szkoły Podstawowej w celu bieżącej 

realizacji.  

Zawiadomieniem Wojewody Łódzkiego 

wszczęto postępowanie nadzorcze. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

dnia 20.09.2018 r. poz. 4734 

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2243,uchwala-nr-xxxi-182-18-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojoj-alkoholowych-oraz-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2243,uchwala-nr-xxxi-182-18-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojoj-alkoholowych-oraz-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2244,uchwala-nr-xxxi-183-18-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2244,uchwala-nr-xxxi-183-18-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2244,uchwala-nr-xxxi-183-18-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2245,uchwala-nr-xxxi-184-18-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2245,uchwala-nr-xxxi-184-18-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2252,uchwala-nr-xxxii-185-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2252,uchwala-nr-xxxii-185-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2252,uchwala-nr-xxxii-185-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2252,uchwala-nr-xxxii-185-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2252,uchwala-nr-xxxii-185-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2252,uchwala-nr-xxxii-185-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2252,uchwala-nr-xxxii-185-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2251,uchwala-nr-xxxii-186-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2251,uchwala-nr-xxxii-186-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-za-2017-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2250,uchwala-nr-xxxii-187-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-powolania-doraznej-komisji-statutowej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2250,uchwala-nr-xxxii-187-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-powolania-doraznej-komisji-statutowej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2248,uchwala-nr-xxxii-189-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-wynagrodzenia-wojta.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2247,uchwala-nr-xxxii-190-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regno-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2247,uchwala-nr-xxxii-190-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regno-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2247,uchwala-nr-xxxii-190-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regno-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2246,uchwala-nr-xxxii-191-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2246,uchwala-nr-xxxii-191-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2254,uchwala-nr-xxxiii-192-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli.pdf
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25. XXXIII/193/18 określenia wysokości 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obniżek godzin dla 

dyrektorów i innych nauczycieli, 

którym powierzono funkcję 

kierownicze 

Uchwała została przekazana do bieżącej 

realizacji do Szkoły Podstawowej w 

Regnowie.  

Zawiadomieniem Wojewody Łódzkiego 

wszczęto postępowanie nadzorcze. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

20.09. 2018 r. poz. 4735 

26. XXXIII/194/18 Statutu Gminy Regnów W związku ze zmianą ustawy o 

samorządzie gminnym uchwała została 

przyjęta do bieżącej realizacji. 

Rozstrzygnięciem nadzorczych 

stwierdzono nieważność § 3 ust.3. 

załącznika do uchwały.  

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

20.09. 2018 r. poz. 4736 

27. XXXIII/195/18 uchylenia Uchwały Nr 

XXXII/188/18 Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 czerwca 2018 r. w 

sprawie utworzenia spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

wspólnie z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego z 

Powiatu Rawskiego 

W związku z nie przystąpieniem  przez 

wszystkie samorządy z Powiatu 

Rawskiego do spółki nie została ona 

utworzona. 

28. XXXIII/196/18 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regnów na lata 

2018-2021 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 

zgodnie z podjętą uchwałą. 

29. XXXIII/197/18 zmian w budżecie gminy na 2018 

rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 

2018 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

30. XXXIV/198/18 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia Regulaminu 

Wynagradzania Nauczycieli 

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany § 12 i 

§ 4 Uchwały w sprawie wynagradzania 

Nauczycieli Nr XXXIII/192/18 

uwzględniając zastrzeżenia organu 

nadzorczego.  

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

22.11.2018 r. poz.6120 

31. XXXIV/199/18 określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli, 

obniżek godzin dla dyrektorów i 

innych nauczycieli, którym 

W związku z wszczętym postępowaniem 

nadzorczych uchylono Uchwałę Nr  

XXXIII/193/18 w sprawie określenia 

wysokości tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych 
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https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2257,uchwala-nr-xxxiii-195-18-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xxxii-188-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-wspolnie-z-innymi-jednostkami-samorzadu-terytorianego-z-powiatu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2257,uchwala-nr-xxxiii-195-18-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xxxii-188-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-wspolnie-z-innymi-jednostkami-samorzadu-terytorianego-z-powiatu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2257,uchwala-nr-xxxiii-195-18-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xxxii-188-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-wspolnie-z-innymi-jednostkami-samorzadu-terytorianego-z-powiatu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2257,uchwala-nr-xxxiii-195-18-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xxxii-188-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-wspolnie-z-innymi-jednostkami-samorzadu-terytorianego-z-powiatu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2257,uchwala-nr-xxxiii-195-18-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xxxii-188-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-wspolnie-z-innymi-jednostkami-samorzadu-terytorianego-z-powiatu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2257,uchwala-nr-xxxiii-195-18-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xxxii-188-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-wspolnie-z-innymi-jednostkami-samorzadu-terytorianego-z-powiatu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2257,uchwala-nr-xxxiii-195-18-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xxxii-188-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-wspolnie-z-innymi-jednostkami-samorzadu-terytorianego-z-powiatu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2258,uchwala-nr-xxxiii-196-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2258,uchwala-nr-xxxiii-196-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2258,uchwala-nr-xxxiii-196-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
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https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2264,uchwala-nr-xxxiv-198-18-rady-gminy-regnow-zmianiajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2264,uchwala-nr-xxxiv-198-18-rady-gminy-regnow-zmianiajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2264,uchwala-nr-xxxiv-198-18-rady-gminy-regnow-zmianiajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2263,uchwala-nr-xxxiv-199-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-dyrektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2263,uchwala-nr-xxxiv-199-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-dyrektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2263,uchwala-nr-xxxiv-199-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-dyrektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2263,uchwala-nr-xxxiv-199-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-dyrektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2263,uchwala-nr-xxxiv-199-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-dyrektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2255,uchwala-nr-xxxiii-193-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-derektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2255,uchwala-nr-xxxiii-193-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-derektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2255,uchwala-nr-xxxiii-193-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-niektorych-nauczycieli-obnizek-godzin-dla-derektorow-i-innych-nauczycieli-ktorym-powierzono-funkcje-kierownicze.pdf


powierzono funkcję kierownicze nauczycieli, obniżek godzin dla 

dyrektorów i innych nauczycieli, którym 

powierzono funkcję kierownicze i podjęto 

nową uchwałę w której ujęte zostały 

postanowienia organu nadzorczego. 

Uchwała została przekazana do bieżącej 

realizacji . 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

22.11.2018 r. poz.6121 

32. XXXIV/200/18 wyrażenia zgody na przekazanie w 

użytkowanie nieruchomości 

zabudowanych, będących 

przedmiotem zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Regnów dotychczasowemu 

użytkownikowi 

Zawarto kolejną umowę na przekazanie 

w użytkowanie na okres do 3 lat części 

nieruchomości niezabudowanej na 

działce 72 w Regnowie z 

dotychczasowym użytkownikiem firmą 

CEWOKAN.  

33. XXXIV/201/18 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regnów na lata 

2018-2021 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 

zgodnie z podjętą uchwałą. 

34. XXXIV/202/18  zmian w budżecie gminy na 2018 

rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 

2018 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

35. I/1/18 wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Regnów 

Na Przewodniczącego Rady Gminy 

Regnów  wybrano Sławomira Dudka.  

36. II/2/18 ustalenia liczby 

wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Regnów 

Liczbę wiceprzewodniczących ustalono w 

liczbie 2.  

37. II/3/18 wyboru wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Regnów 

Na wiceprzewodniczących wybrano: 

Lucynę Jędrzejczyk i Włodzimierza Noska, 

38. II/4/18 ustalenia składu osobowego oraz 

powołania Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

Ustalono 5 osobowy skład komisji 

rewizyjnej a na  przewodniczącą wybrano 

Jolantę Staszewską 

39. II/5/18 ustalenia składu osobowego oraz 

powołania Przewodniczącego 

Komisji skarg, wniosków i petycji 

Ustalono 5 osobowy skład komisji 

rewizyjnej a na  przewodniczącą wybrano 

Izabelę Kornacką 

40. II/6/18 ustalenia przedmiotu działania i 

składu osobowego oraz powołania 

Przewodniczącego Komisji 

Budżetu 

Ustalono 5 osobowy skład komisji 

rewizyjnej, przedmiot działania  a na  

przewodniczącą wybrano Katarzynę 

Tkaczyk 

41. II/7/18 ustalenia przedmiotu działania i 

składu osobowego oraz powołania 

Ustalono 6 osobowy skład komisji 

rewizyjnej, przedmiot działania  a na  
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https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2262,uchwala-nr-xxxiv-200-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przekazanie-w-uzytkowanie-nieruchomosci-zabudowanych-bedacych-przedmiotem-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-na-terenie-gminy-regnow-dotychczasowemu-uzytkownikowi.pdf
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https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2261,uchwala-nr-xxxiv-201-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2261,uchwala-nr-xxxiv-201-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2018-2021.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2260,uchwala-nr-xxxiv-202-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2260,uchwala-nr-xxxiv-202-18-rady-gminy-regnow-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2221,uchwala-nr-i-1-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-19-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-rady-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2221,uchwala-nr-i-1-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-19-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-rady-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2234,uchwala-nr-ii-2-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-liczby-wiceprzewodniczacych-rady-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2234,uchwala-nr-ii-2-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-liczby-wiceprzewodniczacych-rady-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2234,uchwala-nr-ii-2-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-liczby-wiceprzewodniczacych-rady-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2233,uchwala-nr-ii-3-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczacych-rady-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2233,uchwala-nr-ii-3-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczacych-rady-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2232,uchwala-nr-ii-4-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-rewizyjnej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2232,uchwala-nr-ii-4-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-rewizyjnej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2232,uchwala-nr-ii-4-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-rewizyjnej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2231,uchwala-nr-ii-5-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2231,uchwala-nr-ii-5-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2231,uchwala-nr-ii-5-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2230,uchwala-nr-ii-6-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-budzetu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2230,uchwala-nr-ii-6-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-budzetu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2230,uchwala-nr-ii-6-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-budzetu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2230,uchwala-nr-ii-6-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-budzetu.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2229,uchwala-nr-ii-7-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-spolecznej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2229,uchwala-nr-ii-7-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-spolecznej.pdf


Przewodniczącego Komisji 

Społecznej 

przewodniczącą wybrano Longinę 

Wachowicz 

42. II/8/18 obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Uchwała została przyjęta do bieżącej 

realizacji. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

21.12.2018 r. poz. 6952 

43. II/9/18 określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami 

Gminy Regnów 

Uchwała została przyjęta do bieżącej 

realizacji. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

21.12.2018 r. poz. 6953 

44. II/10/18 przyjęcia programu współpracy 

Gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi oraz z 

podmiotami, o których mowa w 

art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019 

Uchwała przyjęta do realizacji na 2019 

rok. 

45. II/11/18 wynagrodzenia wójta Ustalono wynagrodzenie dla nowo 

wybranego Wójta Gminy Regnów.  

46. II/12/18 zmian w budżecie gminy na 2018 

rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 

2018 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

47. III/13/18 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Regnów na lata 2019-2022 

Uchwalono wieloletnią prognozę 

Finansową realizowaną w latach 2019-

2022. 

48. III/14/18 uchwalenia budżetu na 2019 rok Uchwalono budżet Gminy Regnów na 

2019 rok. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

28.02.1019 r. poz. 1164. 

49. III/15/18 przyjęcia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Regnów 

Uchwała została podjęta i została 

przesłana w celu zaopiniowania do Wód 

Polskich.  

50. III/16/18 uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 

rok 

Uchwała przyjęta do realizacji na 2019 

rok. 

51. III/17/18 podwyższenia kryterium 

dochodowego oraz określenia 

Podwyższono kryterium dochodowe do 

150%.  

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2229,uchwala-nr-ii-7-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-spolecznej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2229,uchwala-nr-ii-7-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-przedmiotu-dzialania-i-skladu-osobowego-oraz-powolania-przewodniczacego-komisji-spolecznej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2228,uchwala-nr-ii-8-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-r-w-sprawie-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2228,uchwala-nr-ii-8-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-r-w-sprawie-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2227,uchwala-nr-ii-9-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2227,uchwala-nr-ii-9-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2227,uchwala-nr-ii-9-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2227,uchwala-nr-ii-9-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2226,uchwala-nr-ii-10-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-regnow-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2225,uchwala-nr-ii-11-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-wynagrodzenia-wojta.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2224,uchwala-nr-ii-12-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2224,uchwala-nr-ii-12-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-30-listopada-2018-roku-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2275,uchwala-nr-iii-13-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2019-2022.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2275,uchwala-nr-iii-13-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-regnow-na-lata-2019-2022.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2274,uchwala-nr-iii-14-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-na-2019-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2273,uchwala-nr-iii-15-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2273,uchwala-nr-iii-15-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2273,uchwala-nr-iii-15-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-regnow.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2272,uchwala-nr-iii-16-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2019-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2272,uchwala-nr-iii-16-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2019-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2272,uchwala-nr-iii-16-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2019-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2272,uchwala-nr-iii-16-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2019-rok.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2271,uchwala-nr-iii-17-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-oraz-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-dla-osob-objetych-programem-rzadowym-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2271,uchwala-nr-iii-17-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-oraz-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-dla-osob-objetych-programem-rzadowym-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf


zasad zwrotu wydatków dla osób 

objętych programem rządowym 

,,Posiłek w szkole i w domu" na 

lata 2019-2023 

Uchwała przyjęta do bieżącej realizacji. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

09.01.2019 r. poz. 95 

52. III/18/18 Przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Regnów na 

fragmencie obrębu wsi Sowidół 

Przystąpiono do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonego uchwałą Nr 

XXV/117/2001.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

53. III/19/18 Zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia Gminy Regnów do 

Stowarzyszenia LGD ,,Kraina 

Rawki” 

W związku z nową kadencją na 

przedstawiciela Stowarzyszenia LGD 

,,Kraina Rawki” wybrano Skarbnika 

Gminy - Alinę Szczegulską.  

54. III/20/18 Zmian w budżecie gminy na 2018 

rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 

2018 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

Gmina Regnów należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

 

➢ Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, przystąpiono Uchwałą Nr 

XXI/96/01 z dnia 29.03.2001 r. w sprawie przystąpienia gminy Regnów do 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Celem Stowarzyszenia Powiatów i 

Gmin Dorzecza Bzury jest kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych z 

północnej i centralnej części województwa łódzkiego, a także wspólne analizowanie 

problemów i wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla jednostek 

samorządu terytorialnego dotyczących zarządzania sprawami publicznymi i 

wykonywania zadań ustawowych. Stowarzyszenie w 2018 roku zorganizowało 

szkolenia merytoryczne płatne, szkolenia merytoryczne bezpłatne dla członków 

Stowarzyszenia, spotkania informacyjne bezpłatne dla członków Stowarzyszenia i 

szkolenia wyjazdowe, których celem było podnoszenie sprawności i efektywności 

działania administracji samorządowej w gminach, powiatach oraz ich jednostkach 

organizacyjnych. W większości szkolenia te finansowane są ze składek członkowskich, 

dzięki czemu pracownicy Gminy mogli podnosić swoje kompetencje na bezpłatnych 

szkoleniach. 

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2271,uchwala-nr-iii-17-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-oraz-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-dla-osob-objetych-programem-rzadowym-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2271,uchwala-nr-iii-17-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-oraz-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-dla-osob-objetych-programem-rzadowym-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2271,uchwala-nr-iii-17-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-oraz-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-dla-osob-objetych-programem-rzadowym-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf
https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2271,uchwala-nr-iii-17-18-rady-gminy-regnow-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-oraz-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-dla-osob-objetych-programem-rzadowym-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf


➢ Samorządowe Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, przystąpiono Uchwałą Nr 

XXIII/126/05 z dnia 24.08.2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego 

Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. Podstawowym celem Samorządowego 

Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej są działania mające na celu wspieranie idei 

samorządności, ochrona interesów oraz współdziałanie na rzecz rozwoju 

gospodarczego i kulturalnego jednostek samorządowych „ziemi rawskiej”; 

➢ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki”, przystąpiono Uchwała Nr 

XIII/82/08 z dnia 19.06.2008 r. w  sprawie przystąpienia Gminy Regnów do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,KRAINA RAWKI”. Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania ,,Kraina Rawki”,  działa na rzecz poprawy jest poprawa jakości życia 

na obszarach wiejskich. Działania ukierunkowane są na: działania  na rzecz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego, promocję regionu oraz wyrównywanie szans poprzez 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

➢ Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, przystąpiono Uchwałą Nr 

XVII/80/00 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Misją  Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie pomoc w 

wysiłkach skierowanych na rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków 

lokalnego rozwoju gospodarczego oraz integrację gmin i rozwój samorządności 

lokalnej. 

 

W 2018 roku Gmina Regnów przekazała z budżetu gminy kwotę 33.508,29 zł. tytułem 

składek członkowskich w wyżej wymienionych stowarzyszeniach i związkach.  

 

Wójt Gminy oprócz udziału w powyższych Stowarzyszeniach jest członkiem Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, powołanej 

Uchwałą VII/50/2019 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powołania Rady Społecznej SPZOZ W Rawie Mazowieckiej. Rada w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego- Powiatu rawskiego a także doradczym kierownika. 

 

 

 

 



VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA  

1. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW 

 
Lp. 

Nazwa zadania Krótki opis Kwota 
przeznaczona 
na realizację 

Źródło finansowania 

1. Przebudowa drogi 
Sławków- Annosław 

1. Roboty przygotowawcze: 

-Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

-usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, 

2. Podbudowa: 

-profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni 

-warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 

10cm 

-warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm 

(rozkładarką do kruszyw) 

3. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa: 

-pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 

-pionowe znaki drogowe  - znaki zakazu, nakazu ,  

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0, 3m2 folia II 

generacji 

-wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem 

miejscowym 

 

 

174. 069,13zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 
– 8.200zł 
Gmina Regnów – 
165.869,13zł 

2. Oznakowanie 3 
miejscowości znakami 
kierunku i miejscowości 

Zostało wykonane oznakowanie 3 miejscowości: 

Podskarbice Szlacheckie, Annosław, Nowy Regnów w celu 

szybszego i łatwiejszego dojazdu służb pogotowia 

ratunkowego, policji czy też straży pożarnej, ale również 

kurierów czy osób nie będących mieszkańcami naszej 

gminy ale poruszających się po niej. 

 

5.000,00zł Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Kraina 
Rawki” – 5.000zł 

3. Budowa sceny 
plenerowej z zakupem 
kosiarki spalinowej w 
miejscowości Wólka 
Strońska 

W ramach inwestycji na terenie naszej gminy została 

wybudowana scena plenerowa w miejscowości Wólka 

Strońska; została również zakupiona kosiarka spalinowa do 

koszenia trawy. Miejsce to służy mieszkańcom jako 

miejsce spotkań oraz organizacji wspólnych imprez 

plenerowych. Wszystkie prace wykonane przy budowie 

sceny zostały wykonane w czynie społecznym, a 

utrzymanie dobrego stanu obiektu jak i prace 

pielęgnacyjne terenu wokół należą do kompetencji 

mieszkańców. 

 

5.000,00zł Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 
– 5.000zł 

4. Zakup doposażenia do 

świetlicy 

środowiskowej w 

miejscowości Rylsk 

Duży 

W świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk Duży 

zostało dokupione niezbędne doposażenie. Działanie 

polegało na wymianie okna kuchennego z luksfery na 

tradycyjne okno uchylne, zakupie zastawy stołowej wraz z 

garnkami do gotowania, kuchenki mikrofalowej, urządzeń 

na plac zabaw oraz kosiarki spalinowej do koszenia trawy. 

Doposażenie kuchni w zakupione elementy pozwoliło 

mieszkańcom w pełni korzystać z tego miejsca. Zakup 

urządzeń na placu zabaw zapewniło wspaniałą zabawę 

najmłodszym mieszkańcom. Prace związane z 

utrzymaniem obiektu spoczywają na mieszkańcach wsi, 

którzy chętnie angażują się w tego typu prace. 

4. 949,84zł Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 
– 4. 949,84zł 



2. OŚWIATA I EDUKACJA 

Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na 31.12.2018r. 

 

Egzamin gimnazjalny 2018 – wynik szkoły  w porównaniu z wynikiem powiatu, 
województwa  i kraju: 
 

Zakres egzaminu wynik egzaminu 

szkoła powiat województwo kraj 

procent stanin procent procent procent 

G-HP (język polski) 67,8 4 65,8 67,0 68,0 

G-HH (historia) 62,1 7 59,3 58,0 59,0 

G-MM (matematyka) 46,7 4 52,3 52,0 52,0 

G-MP (część przyrodnicza) 61,1 7 55,3 56,0 56,0 

G-AP (język angielski podstawowy) 48,2 2 64,6 67,0 68,0 

G-AR (język angielski rozszerzony) 60,7 - 47,5 50,0 52,0 

 

Najważniejsze informacje dotyczące działalności szkoły: 

W szkole działa Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności, 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Przy szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Regnów” 

Jest wydawana gazetka „Jesteśmy Razem” publikowana w wersji online pod adresem: 

http://spregnow.pl/cms/48753/gazetka_szkolna 

 

Pomoc materialna dla uczniów: 

 

Forma pomocy 

Liczba przyznanej pomocy: 

Kwota 
wydatków: 

szkoła 
podstawowa 

gimnazjum liceum, 
technikum 

szkoła zawodowa  
i szkoła branżowa 
I stopnia 

o charakterze 
motywacyjnym: 

30 15 - - 5730,00 

a)stypendia szkolne za 
wyniki w nauce 

8 3 - - 1650,00 

b) stypendia szkolne za 
osiągnięcia sportowe 

22 12 - - 4080,00 

o charakterze socjalnym:     17 852,39 

stypendia szkolne 52 10 6 14 17 852,39 

darmowe podręczniki i 
materiały ćwiczeniowe 

- - - - 22 732,03 

 

Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów w tym: 

231 

14 

chłopców dziewcząt I II III IV V VI VII VIII Oddziały 
gimnazjalne 

Oddziały 
przedszkolne 

123 108 24 21 11 23 17 9 16 30 29 51 

http://spregnow.pl/cms/48753/gazetka_szkolna


Dowożenie uczniów wg stanu na 30 września 2018r.: 

Liczba uczniów dowożonych – 143 

Wydatkowana kwota – 84 035,99 zł 

Najważniejsze wydarzenia organizowane przez szkołę o zasięgu lokalnym: 

- III Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania”  

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III dziewięciu szkół podstawowych powiatu 

rawskiego.  

- III Bieg-Marsz Papieski  

W maju 2018 r. w Regnowie odbył się III Bieg-Marsz  Papieski. Ponad 300  osób 

udekorowanych  w szarfy koloru żółtego z wizerunkiem św. Jana Pawła II pokonało dystans 

2,6 km . Bieg-Marsz  nie był wyścigiem, nie prowadzono żadnej klasyfikacji. Każdy, kto 

pokonał dystans biegnąc czy maszerując we własnej intencji, był zwycięzcą. Po ukończonym 

biegu wszyscy uczestnicy otrzymali butelkę wody mineralnej  i „papieską kremówkę”. Na 

zakończenie uroczystości zdeklarowani uczestnicy biegu brali udział w losowaniu talonów 

loterii fantowej. Ostatnią atrakcją dnia były balony z helem,  wypuszczone do nieba jako 

symbol duchowych pozdrowień dla św. Jana Pawła II w 98. rocznicę urodzin. 

- Narodowy Dzień Niepodległości i 170. rocznica istnienia szkoły  

Dnia 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11  odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu 

państwowego społeczność naszej szkoły włączyła się  w ogólnopolską akcję „Rekord dla 

Niepodległej”. W tym dniu w szkole odbyła się  uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości oraz 170. rocznicy  istnienia szkoły w Regnowie.  

Na uroczystość przybyli: przedstawiciele czterech pokoleń rodziny Władysława Ciasia -  

patrona szkoły: syn, wnuk, prawnuk i praprawnuk; dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty 

w Łodzi  z siedzibą w Skierniewicach; Starosta Rawski, ówczesny Wójt i nowo wybrany Wójt 

Gminy Regnów; dyrektorzy szkoły, nauczyciele i  pracownicy niepedagogiczni, którzy kiedyś 

w różnych latach byli z regnowską szkołą związani; przedstawiciele Urzędu Gminy w 

Regnowie; przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej – Oddział w Regnowie  

oraz mieszkańcy gminy Regnów. Dla upamiętnienia tych dwóch rocznic uczniowie z udziałem 

regnowskiego międzypokoleniowego zespołu „Marzenie” zaprezentowali montaż słowno-

muzyczno-taneczny.  

Galeria zdjęć z wydarzeń opisanych wyżej jest dostępna na stronie internetowej szkoły: 

www.spregnow.pl 

 

 



Szczególne osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów: 

➢ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii – 1 finalista  

➢ Piłka nożna dziewcząt – osiągnięcia na etapie wojewódzkim: 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych wiejskich – V miejsce 

• Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” – II miejsce (dwukrotnie) 

• XVIII Turniej „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” U-10 – III miejsce 

• „Piłkarskie szóstki” – IV miejsce 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej LZS do lat 16 – V miejsce 

➢ Piłka nożna chłopców - osiągnięcia na etapie wojewódzkim: 

• Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” – IV miejsce 

 

Środki pozabudżetowe: 

➢ Program „Szkolny Klub Sportowy” finansowany ze środków Ministerstwa Sportu   i 

Turystyki. Uczestniczyły dwie grupy ćwiczebne (36 dzieci) 

➢ Program „Klub 2018” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy                     

finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 10 000,00 zł 

➢ „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

• całkowity koszt programu – 15 000,00zł 

• kwota przyznanego wsparcia – 12 000,00 zł. wkład własny 3 000,00 zł 

• liczba zakupionych książek – 788 

 

Remonty i inwestycje: 

• wymiana podłóg (3 sale lekcyjne) 

• malowanie pomieszczeń (5 sal lekcyjnych) 

• wykonanie wiatrołapu w części sportowej 

 

3. POMOC SPOŁECZNA 

Pomocą społeczną administruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, z siedzibą 

w budynku Urzędu Gminy Regnów, co umożliwia załatwianie różnych spraw w jednym 

miejscu. Jego głównym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych spraw życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia. 



 W 2018 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej skorzystały 63 rodziny, w tym 202 osoby w rodzinie. Pracą socjalną 

objęte zostały 72 rodziny.  

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji 

 Liczba świadczeniobiorców                    
 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Gmina 127 126 110 109 96 

Powiat (średnia) 361 336 302 281 250 

Województwo (średnia) 688 647 599 536 474 

Powody przyznania pomocy: 

1. Ubóstwo – 33 rodziny 

2. Potrzeba ochrony macierzyństwa  20 rodzin, w tym wielodzietności – 17 rodzin 

3. Bezrobocie – 10 rodzin 

4. Niepełnosprawność – 23 rodziny 

5. Długotrwała lub ciężka choroba – 16 rodzin 

6. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 10 rodzin, w tym rodziny niepełne – 4 oraz rodziny wielodzietne – 6 

Wydatki na pomoc społeczną w 2018 roku wyniosły: 

1. Zasiłek stały – 38 863 zł. 

2. Zasiłek okresowy – 14 365 zł. 

3. Zasiłek celowy – 28 851 zł. 

4. Zasiłek celowy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3 850 

zł. 

5. Świadczenie niepieniężne posiłek dla dzieci – 36 286 zł. 

6. Usługi opiekuńcze-  54 129 zł. 

7. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 110 393 zł. 

8. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 40 905 zł. 

 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w roku 2018 r. 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

Świadczenia niepieniężne 9417 

Świadczenia pieniężne 140 



W 2018 roku 3 rodziny zostały objęte wsparciem poza systemem określonym w ustawie o 

pomocy społecznej. Wsparcie to było realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. W rodzinach tych wychowywało się 7 dzieci. Do rodzin tych 

skierowany był 1 asystent rodziny. Z jedną rodziną została zakończona współpraca z uwagi na 

zrealizowanie planu pracy oraz osiągnięcie zamierzonych celów.  

Koszt łączny wynikający z realizacji wsparcia w formie asystentów rodziny wynosi: 

• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 7 453,51 zł. 

• Inne wydatki: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, fundusz 

socjalny, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych 2 072,88 zł. 

Gmina Regnów otrzymała rządową dotację celową, która w kwocie 3 421,02 zł. pokryła 

wydatki wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny. Dotacja ta pokryła 54,76 %. 

Gmina Regnów ponosi koszty utrzymania dzieci wynikające ze sprawowania nad nimi pieczy 

zastępczej. W 2018 roku  w pieczy zastępczej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej 

przebywało 5 dzieci. Dzieci te były umieszczone w: 

• Rodzinie zastępczej spokrewnionej – 2 dzieci, 

• Rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 2 dzieci, 

• W placówce opiekuńczo – wychowawczej  – 1 dziecko. 

Łącznie koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 40 904,76 zł. 

 

ROK Liczba dzieci umieszczonych 

 w pieczy zastępczej 

Koszt poniesiony  

przez gminę w zł. 

2015 5 17 282,25 

2016 5 29 515,76 

2017 5 36 531,82 

2018 5 40 904,76 

 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. 

Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 to wsparcie 

dla najuboższych mieszkańców. Celem programu było ograniczenie głodu  i niedożywienia w 

szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, chorych oraz niepełnosprawnych,        

z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji i zakładał on objęcie dożywianiem dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe wymagające 



wsparcia w postaci posiłków z terenu Gminy Regnów. Program był elementem polityki 

państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o 

charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu 

zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

 Koszt programu wyniósł ogółem – 40.136 zł., w tym środki własne 16.054 zł. i dotacja – 

24.082 zł. Programem objęte zostały 82 osoby. 

Pomoc w formie posiłków skierowana była do 66 uczniów, łączny koszt wyniósł  – 36.286 zł. 

Udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 3.850 zł. dla 

7 rodzin, w tym 16 osób. 

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014 –2020 współfinansowany jest z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Regnowie w 2018 roku współpracował z Klubem Abstynenckim „Szansa” w 

Rawie Mazowieckiej, w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 

– 2020 POPŻ. W ramach tego programu zakwalifikowani mieszkańcy mogą korzystać z 

bezpłatnych produktów żywnościowych. W 2018 roku z programu skorzystało 55 rodzin, w 

tym 196 osób w rodzinach.  

 

4. KULTURA 

Działalnością kulturalną na terenie Gminy Regnów zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna 

w Regnowie. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie została przekształcona w samorządową instytucję 

kultury uchwałą Rady Gminy Regnów nr XIII/83/2008 z dnia 19 czerwca 2008r 

i figuruje jako pierwszy wpis w Rejestrze Instytucji Kultury z dnia 20.10.2008r.  

Do zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych 

ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie 

poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz 

animację życia kulturalnego.  

Siedzibę biblioteki przeniesiono do zmodernizowanego budynku, będącego własnością 

gminy Regnów i stworzono w nim nowoczesną placówkę z wypożyczalnią, czytelnią oraz 

czytelnią internetową z darmowym dostępem do Internetu. W nowej bibliotece udało się 

podnieść komfort korzystania z działów bibliotecznych, wprowadzić innowacyjne formy 

działalności edukacyjno-kulturalnej i otworzyć na nowe grupy odbiorców. 



Częścią integralną biblioteki są pomieszczenia świetlicy środowiskowej z salą widowiskową 

wyposażoną w ekran i rzutnik multimedialny, nagłośnienie oraz w zaplecze socjalno-

sanitarne wyposażone w sprzęt AGD (2 kuchnie gazowe, 2 lodówki, zmywarka, czajnik 

elektryczny) zestaw mebli kuchennych i zastawę stołową na 60 osób. 

 
CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA  

Czytelnicy ogółem 
(porównanie w stosunku do roku 2017) 

 

GBP w Regnowie 
Czytelnicy ogółem 

2017 2018 Różnica 

OGÓŁEM 160 167 + 7 

 
 
W porównaniu z 2017 r. w bibliotece nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych czytelników  
o 7 osób, tj. o 4,4%   
 

Struktura czytelników wg wieku w 2018 r. 
 

 
Czytelnicy 

ogółem 
Do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 

20-24 
lata 

25-44 
lata 

45-60 
lat 

Powyżej 
60 lat 

GBP  
w Regnowie 

167 2 26 18 18 18 56 17 12 

 100% 1,20% 15,57% 10,78% 10,78% 10,78% 33,53% 10,18% 7,18% 

 
 

Struktura czytelników wg zajęcia w 2018 r. 
 

 Ogółem Osoby uczące się 
Osoby 

pracujące 
Pozostali 

GBP w Regnowie 167 69 75 23 

 100% 41,32% 44,91% 13,77% 

 
 

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 
(porównanie w stosunku do roku 2017) 

 

 
Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2017 2018 Różnica 2017 2018 Różnica 

GBP w Regnowie 3279 3687 +408 32 0 -32 

 

W porównaniu z 2017 r. w bibliotece nastąpił wzrost liczby wypożyczeń na zewnątrz o 408 

pozycji, tj. o 12,44% jednak spadła liczba wypożyczeń prezencyjnych.  



Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2018 r. 
 

 Ogółem 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz 

Literatura piękna dla 
dzieci i młodzieży 

Literatura 
piękna dla 
dorosłych 

Literatura z 
innych działów 

GBP w Regnowie 3687 1285 1932 470 

 100% 34,85% 52,40% 12,75% 

 

W 2018 r. biblioteka prowadziła wypożyczenia i rejestrację czytelników za pomocą systemu 

bibliotecznego MAK+.  

WYDARZENIA I FREKWENCJA  

Odwiedziny w bibliotece 
 

GBP w Regnowie 

Odwiedziny 
ogółem 

Wypożyczalnia 

Czytelnia 

Imprezy 
Ogółem 

w tym ilość 
osób 

korzystających 
z Internetu 

2173 1998 0 175 X 

 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe 

GBP w Regnowie 

Nazwa imprezy 
Data (miesiąc), 

inne uwagi 

Bieg papieski 27.05 

Gminny Festyn Wiśnia 15.08 

Droga Polaków do Wolności 09.11 

 

W bibliotece odbywają są lekcje nauki gry na instrumentach dętych oraz próby zespołu 

wokalnego. Jest też ona miejscem spotkań lokalnego Związku Emerytów 

i Rencistów, Stowarzyszeń „Razem dla Regnowa” i LGD „Kraina Rawki” oraz szkoleń 

i spotkań dla mieszkańców gminy Regnów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Bank Spółdzielczy w Białej 

Rawskiej oraz Izbę Rolniczą. Biblioteka jest również miejscem dyżuru psychologa.   

Zajęcia organizowane przez bibliotekę w 2018r. 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci – 6 spotkań (łączna frekwencja 20 osób) 

 



5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W myśl ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym także zadania z zakresu porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.  

Obszar Gminy Regnów należy do obszarów bezpiecznych. Na terenie Gminy notowane są 

jedynie drobne przestępstwa – wykroczenia, do których należą m.in. kierowanie pojazdami 

w stanie nietrzeźwym, kolizje drogowe. Za bezpieczeństwo mieszkańców Gminy odpowiada 

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej. Sprawami bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego zajmują się: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z gmin 

sąsiednich.  

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Regnów w 2018 roku 

PRZESTĘPSTWA 

Rodzaj przestępstwa 2017 rok 2018 rok 

Rozbój 0 0 

Kradzież z włamaniem 3 1 

Kradzież 1 1 

Przywłaszczenie mienia 1 1 

Pobicia 1 1 

Kierowanie w stanie nietrzeźwości  4 2 

Uszkodzenie ciała 1 2 

Uszkodzenie mienia 2 0 

Narkomania 1 0 

Oszustwo 0 1 

Inne przestępstwa 6 5 

RAZEM przestępstwa 20 14 

 

WYKROCZENIA 

Rodzaj wykroczenia 2018 rok 

kradzież 3 

Kolizje drogowe 5 

Kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu 12 

Inne wykroczenia 4 

RAZEM wykroczenia 24 

 



W ubiegłym roku Policja interweniowała 110 razy, w tym: 

- interwencja publiczna – 89 

- interwencja domowa – 21 

- procedura „Niebieskiej karty” - 1 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie dysponuje sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

niezbędnym do prowadzenia akcji. 

W 2018 roku wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie 

stanowiły kwotę 12. 385,88 zł., z przeznaczeniem na: 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł. 

• wynagrodzenia bezosobowe wraz w pochodnymi- umowa konserwatora OSP 

4 536,57zł. 

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6. 699.81 zł. 

• wydatki na zakupy inwestycyjne 349,50 zł. 

 

6. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Zgodnie z Centralą Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które 

mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Regnów obejmowała 72 Pozycji, z 

czego status „aktywny” posiadały 66 podmioty, status „wykreślony” posiadał 1  podmiot, 

status „zawieszony” posiadało 5 podmiotów. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na 

terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. 

W 2018 roku w Gminie Regnów działalność założyło siedem podmiotów, szesnaście 

dokonało zmian, natomiast jedna działalność gospodarcza została wykreślona. Dane te są 

bardzo pozytywne, pokazują iż w Gminie Regnów jest zdecydowana tendencja wzrostowa do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 



 

 

 

Dziękuję Państwu za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Regnów za 2018 rok 

 

 

 

 


