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

w dniu 30 maja  2019 roku 
 

Obrady rozpoczęto: 
                                                                                                     o godz.9.00 

                                                                                                      a zakończono 
                                                                                                      o godz. 10.40 

Ustawowa liczba radnych – 13 
Radnych obecnych             – 13 
Nieobecni: Katarzyna Tkaczyk, Iwona Darnowska 
 
Radni obecni na posiedzeniu swoją obecność potwierdzili na załączonej do protokołu liście 

obecności. 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Mariusz Cheba                           - Wójt Gminy  

2. Alina Szczegulska                       - Skarbnik Gminy 

3. Agnieszka Rokicka-Bednarek  - Sekretarz Gminy  

4. Beata Żatkiwicz                         - Kierownik GOPS 

 

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcie sesji 

 

    Siódmą Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir 

Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności forum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Powitał przybyłych na sesję radnych oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

 

Punkt 2. 

Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr VI/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

 

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

dnia 25 kwietnia 2019 roku został wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej oraz udostępniony w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i propozycji zmian.  

 

 



 

Punkt 3. 

Dot. Przedstawienie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Regnów 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr VI/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.   

4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.     

5. Podjęcie uchwały zmieniającej ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Regnów. 

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Regnów do 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.    

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok 

wraz z oceną zasobów pomocy społecznej. 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.   

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

Rady Gminy.  

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Wójt Gminy zabierając głos zgłosił wprowadzenie w pkt. 4 uchwały w sprawie powołania 

Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych a także 

przesunięcia punktu 4 ,,Przedstawienie raportu o stanie gminy” do pkt. 8.  

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie 

zmiany porządku obrad. Radni ,,12” głosami za przyjęli zmianę porządku obrad.   

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



Punkt 4. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych 

 

Na Sesje przybył Radny Dariusz Woszczyk. 

Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka Bednarek poinformowała, że do wielu zadań należących 

do kompetencji Rady Gminy należy min. wybór ławników do sądów powszechnych.  31 

grudnia 2019 roku upływa kadencja wybranych ławników na lata 2016-2019. W związku z 

tym Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się o dokonanie naboru 2 kandydatów na 

ławników Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Nabór na ławników odbywa się na 

podstawie ustawy- prawo o ustroju sądów powszechnych. Następnie Sekretarz Gminy 

przedstawiła wymogi jakie musi spełniać kandydat na ławnika a także procedury zgłaszania . 

W dalszej części Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie radnych na członków Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.  

Zgłoszono 4 radnych: Małgorzatę Biedrzycką, Longinę Wachowicz, Lucynę Jędrzejczyk oraz 

Dariusza Woszczyka.  Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na  powołanie do zespołu. 

   W związku z brakiem innych zgłoszeń i uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił 

projekt uchwały w powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych.  Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr VII/39/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Punkt 5. 

Dot. Podjęcie uchwały zmieniającej ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok 

 

    Sekretarz Agnieszka Rokicka-Bednarek poinformowała, iż w wyniku kontroli przez 

Wojewodę Uchwały Nr V/33/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Regnów w 2019 roku”  

organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, który  



dotyczy § 3 przedmiotowej uchwały. Organ nadzoru stoi na stanowisku, że program opieki 

jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu przepisów i stanowi istotne znaczenie 

informacyjne dla mieszkańców.  W związku z powyższym Wojewoda wystąpił do Rady o 

uchylenie bądź zmianę uchwały w terminie 30 dni. Jeśli Rada nie zaakceptuje stanowiska 

Wojewody, wówczas uchwała zostanie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.  

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwały zmieniającej ,,Programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok.  Wobec braku 

uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 

głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr VII/40/19 w sprawie zmieniająca ,,Program zapobiegania bezdomności 

zwierząt domowych na terenie gminy Regnów” na 2019 rok wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regnów. 

  

 Wójt Gminy  wyjaśnił, że sprawa ta była omawiana dwukrotnie. Ze względu na 

legislację regulamin najpierw jest uchwalany a w następnej kolejności wysyłany celem 

zaopiniowania do Wód Polskich, co w przypadku innych uchwał ma odwrotną kolejność. 

Mimo uwzględnienia wcześniejszych uwag, Państwowe Gospodarstwo Wodne wniosło 

nowe, które zostały zawarte w przedstawionym regulaminie.   

Poinformował również, że problem ten dotyczy dużej ilości gmin, które borykają się z tym 

tematem latami. Dodał, że na terenie naszej gminy nie ma kanalizacji a dostarczaniem wody i 

opracowywaniem regulaminu na naszym terenie zajmuje się firma CEWOKAN.  

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwały w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regnów. Wobec braku uwag 

i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami 

,,za” podjęli uchwałę. 



   Uchwała Nr VII/41/19 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Dot. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Regnów do 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina Regnów w 2001 roku przystąpiła do Stowarzyszenia 

Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury a przedstawicielem był Wójt Tomasz Wojdalski.  Składka 

członkowska przynależności do Stowarzyszenia wynosi 740,00 zł, ale daje możliwość 

korzystania z darmowych  i tanich szkoleń dla pracowników.  Dodał, że wpłynęło pismo, 

które  w związku ze zbliżającym się XXI Walnym posiedzeniem członków Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, który będzie również walnym zebraniem sprawozdawczo-

wyborczym uprzejmie proszę na podstawie § 16 ust. 2 statutu stowarzyszenie o 

desygnowanie delegata Gminy Regnów na walne zebrania członków stowarzyszenia 

nadchodzącej kadencji.  

     Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia Gminy Regnów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Wobec 

braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu 

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr VII/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Regnów do 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 8. 

 Dot. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Regnów      

 

Wójt Mariusz Cheba oznajmił, że w związku z dyspozycja art. 28a ustawy o samorządzie 

gminnym obowiązany jest do przekazania radnym Raportu o stanie Gminy. Dodał, że jest to 

dokument w którym znajduję się cała działalność gminy w roku ubiegłym, i będzie on 

omawiany na Sesji absolutoryjnej.  



Następnie Wójt wręczył raport o stanie Gminy wszystkim radnym. 

 

Punkt 9. 

Dot. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 

rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2018 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej przedstawiła Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie Pani Beata Żatkiewicz. 

Radny Bartłomiej Rzeżnicki zapytał o koszty obsługi realizacji wszystkich zadań. 

Kierownik Beata Żatkiewicz wyjaśniła, że zadań jest bardzo dużo i część zadań 

finansowana jest z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego czyli jest to dotacja z budżetu państwa 

a część zadań pokrywa Gmina.  W związku z nieposiadaniem przed sobą stosownych 

dokumentów informacja ta uzupełniona zostanie na następnym spotkaniu. Poinformowała 

również, iż w ocenie zasobów społecznych przedstawione są dane zarówno za ten rok jak i 

ubiegły. Jest tam przedstawiona sytuacja demograficzna naszej gminy, bezrobocia i osób 

korzystających z pomocy. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok wraz z 

oceną zasobów pomocy społecznej stanowią załącznik do protokołu.  

 

Punkt 10. 

Dot. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 Wójt Mariusz Cheba przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, które radni dostali wraz z zawiadomieniem na sesję. 

Poinformował iż, w 2018 roku z środków przeznaczonych na ten cel skorzystały 4 

organizację: 

- Uczniowski Klub Sportowy ,,SOKÓŁ”, który prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i w ramach 

pozyskanych środków w wysokości 10.000,00 zł zorganizowali min. obóz sportowy koło Białki 

Tatrzańskiej 

- Ludowy Klub Sportowy do którego przynależą dwie sekcję piłki nożnej, 



 - Stowarzyszenie ,,Dobro dzieci” w Rawie Mazowieckiej które w ramach otrzymanej dotacji 

w wysokości 6.000,00 zł prowadziło zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci. W 

2018 z naszego terenu skorzystało 3 dzieci.  

- Stowarzyszenie ,,RAZEM dla Regnowa”  przy którym znajduje się kilka nieformalnych sekcji 

tj. Zespół ,,Marzenie”, grupa emerytów i rencistów,  które na swoja działalność otrzymało 

15.000,00 zł. 

Dodał, iż mimo ciągłego wzrostu kosztów obsługa kwoty dofinasowań nie ulegają zmianie.  

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili zapytań i uwag .  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11. 

 

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

Rady Gminy. 

Wójt Gminy poinformował, że: 

- uchwały oprócz tych, które dzisiaj ponownie zostały przekazane pod obrady zostały 

zrealizowane 

- podpisana została umowa na realizację I etapu budowy Domu Kultury w Rylsku 

- złożony został projekt do Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu przy 

zbiorniku w Regnowie na kwotę 100.000,00 zł, przyznano nam kwotę 50.000,00 zł i zakres 

prac nie zostanie w całości zrealizowany a pierwszym etapem inwestycji jest budowa kortu 

-  przeszedł projekt OSA w Ministerstwie Kultury na budowę urządzeń plenerowych  

- w ramach małych grantów pozyskano środki dla miejscowości Kazimierzów, Regnów i 

Annosław, które będą wymagały dużego wkładu własnego mieszkańców poszczególnych wsi  

- 2 czerwca w Regnowie będzie organizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym  

Powiatowy Dzień Dziecka, który będzie również okazją do promowania naszej gminy 

- prośba o zgłaszanie awarii i uwag dotyczących oświetlenia ulicznego 

- przymierzamy się do realizacji 1 etapu wymiany oświetlenia ulicznego od krzyżówki do 

końca Regnowa bądź na terenie całej miejscowości w zależności od kosztów , co przedłoży 

się na oszczędności 

Radny Ryszard Pawlak zapytał o oświetlenie na działkach.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że w pierwszej kolejności musi zostać przygotowana dokumentacja. 



Punkt 12. 

Dot. Sprawy różne 

 

W sprawach różnych głos zabrali:  

Radna Renata Wodnicka poprosiła o wycinkę gałęzi koło Woźniaka i od przystanku koło 

Piątkowskich w kierunku Podskarbic Szlacheckich, gdyż nie ma dojazdu do łąk. 

Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, że jest 2 pracowników a takich dróg jest bardzo dużo, a my nie 

posiadamy sprzętu. W ramach możliwość robimy te ciągi komunikacyjne, które są pilne oraz 

pomagamy również starostwu, którym również brakuje pracowników. Prosimy o większe 

zaangażowanie mieszkańców i pomoc w tym zakresie oraz cierpliwość.  

Radny Dariusz Woszczyk zapytał jak wygląda sytuacja z szacowaniem strat czy są wszczęte 

jakieś procedury i czy Wojewoda uznał stan klęski żywiołowej.  

Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, że  na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia ale Wojewoda nie 

wszczął żadnej procedury w tym kierunku mimo monitu wielu instytucji. Współpracujemy 

również z sąsiednimi gminami i monitorujemy na bieżąco sytuację. Dodał, że do 15 czerwca 

ma zostać podjęta decyzja dotycząca szacowania szkód.  

Radny Dariusz Woszczyk zapytał czy jest szansa na zaproszenie Pani Danuty Moreń na Sesję i 

teren naszej Gminy by zobaczyła jaki jest stan klęski żywiołowej. 

Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, iż Pani Moreń zapraszana była wielokrotnie na teren powiatu 

by zobaczyć jakie są straty w uprawach i sytuację rolników. My ze swojej strony zrobimy 

wszystko by nasi producenci pomoc dostali ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaka to 

będzie forma pomocy. 

Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o załatanie dziur w Annosławiu w stronę Zofianowa, 

gdyż nie jest ona przejezdna oraz zapytała również czy zostało wysłane pismo do Marszałka z 

zaproszeniem na Sesje. 

Wójt Mariusz Cheba oznajmił, że przy współpracy ze służbami powiatowymi przy  dobrej 

pogodzie masą emulsyjną dziury zostaną załatane.  Jeśli chodzi o pismo  to zostanie ono 

wystosunkowane. 

Radna Jolanta Staszewska z uwagi  na dużą liczbe zgłoszeń poprosiła o załatanie dziur na  

Wierzchach w kierunku Zusk a także zapytała czy jest szansa na wykonanie oświetlenia w 

Rylsku Małym. 



Wójt wyjaśnił, że uchwała dotycząca przejęcia gruntów podjęta została w 2015 roku. Musi 

zostać wykonany operat szacunkowy bez którego nie możemy wykupić gruntów a dopóki nie 

zostaną uregulowane sprawy własnościowe nie można realizować inwestycji.  W tym roku 

planowane jest uregulowanie spraw własnościowych natomiast w przyszłym wykonanie 

Radna Honorata Cybulska poprosiła o załatanie dziur koło stacji i we wsi oraz zapytała o 

możliwość otrzymania wywrotki gruzu w celu zasypania basenu. 

Wójt Gminy Mariusz Cheba wyjaśnił, że by móc położyć masę z worka ręcznie musi być 

odpowiednia pogoda. Przy większych ubytkach musi przejść skraplarka. Dodał, iż wywrotkę 

gruzu można pozyskać.  

Radna Izabela Kornacka zapytała czy jest  w planach poprawa drogi od kapliczki w stronę 

Witczaków. 

Wójt oznajmił, że jest tam planowana nawierzchnia emulsyjna. Odniósł się również do 

zapytania radnej Jolanty Staszewskiej i poinformował, że jest po rozmowie z Wójtem Gminy 

Cielądz który ma nawieść tłucznia na drogę w Zuskach, a my ze swojej strony w miarę 

możliwości załatamy dziury na naszym terenie.  

Sołtys Emilia Jakubowska zapytała czy jest możliwość zalania przyłącza koło Pana  Jóźwiaka 

oraz poprosiła o oczyszczenie poboczy. 

Wójt poinformował, że są to ciągi dróg powiatowych, które sukcesywnie są wycinane. 

Radny Bartłomiej Rzeżnicki wystąpił z prośba o wycinkę krzaków w pasie drogowym koło 

Pani Strulak, gdyż działka ta jest bardzo zarośnięta i nie można ustalić właściciela.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to działka Pani Żak. Poinformował również, że postanowieniem 

sądu staliśmy się właścicielem działki po bazie w Kazimierzowie. Nieruchomość ta obciążona 

jest hipotecznie a Gmina przejmuje ją ze wszystkimi zobowiązaniami do wysokości operatu 

szacunkowego, który został już zlecony.  

Radny Dariusz Woszczyk zapytał jak się ma  wartość hipoteki do wartości  całego majątku 

Wójt wyjaśnił, że kwota zadłużenia wynosi ok. 360.000,00 zł plus odsetki. Więcej informacji i 

wiedzy będzie po wykonaniu operatu. Dodał, że działka ma ok. 2,60 ha i składa się 50 

przylegających działek. 

Radny Bartłomiej Rzeżnicki zauważył, że jest to dla nas kolejny grunt na którym można 

umieścić inwestycję. Dodał, że jeśli działka będzie na siebie zarabiać dług zostanie spłacony.  



Sołtys Anna Cheba poprosiła o żwir, który mieszkańcy sami rozciągną na drodze polnej koło 

Pana Dećka a ogrodem Łukasza Kozłowskiego. Zapytała również czy jest szansa na zrobienie 

oświetlenie na końcu wsi z uwagi na powstające budownictwo.  

Wójt zauważył, że trzeba się cieszyć ze mieszkańcy nie uciekają i budują się na naszym 

terenie. Kwestię nowego oświetlenia trzeba  zacząć od dokumentacji, i będą one rozważone 

 

Punkt 13. 

 

 Dot. Zakończenie obrad VII Sesji Gminy Regnów 

 

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

została zakończona. 

 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

 

 

 

Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 

 


