
Protokół Nr IX/19 

z posiedzenia IX Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 10 września  2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto: 

                                                                                                     o godz.10.00 

                                                                                                      a zakończono 

                                                                                                      o godz. 12.00 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 14 

Nieobecna Anna Matyjaszczyk 

Radni obecni na posiedzeniu swoją obecność potwierdzili na załączonej do protokołu liście 

obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Mariusz Cheba                           - Wójt Gminy  

2. Alina Szczegulska                       - Skarbnik Gminy 

3. Agnieszka Rokicka-Bednarek  - Sekretarz Gminy  

4. Jolanta Kordel- Wróblewska   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Regnowie 

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcia sesji 

 

    Dziewiątą 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. Przedstawienia porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Regnów 

 

Wójt Gminy zabierając głos zgłosił wniosek o zmianę kolejności punktów w 

proponowanym porządku obrad: pkt. 9,10,11,12 i 13 przesunąć odpowiednio do pkt. 4,5,6,7 



i 8.  Wobec braku innych wniosków i stwierdzeniu kworum Przewodniczący Rady przystąpił 

do przeprowadzenia głosowania w sprawie zmiany porządku obrad. Radni 14 głosami ,,za” 

przyjęli zmianę porządku obrad.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu 

operacyjnego z napędem terenowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu. 

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

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

8. Informacja Wójta z wykonania budżetu Gminy Regnów za I półrocze 2019 rok.  

9. Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej o wynikach nauczania i przygotowaniu do 

nowego roku szkolnego. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Regnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Regnów”. 

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

Rady Gminy.  

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

 



Punkt 3. 

Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr VIII/2018 z dnia 28 czerwca 2019 roku 

 

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

z dnia 28 czerwca 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 4. 

 Dot. Podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z 

przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym. 

 

 Skarbnik Alina Szczegulska poinformowała, że otrzymaliśmy pismo z Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej  z prośba o dofinansowanie 

zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym. Komisje wyraziły zgodę na 

udzielenie wsparcia w wysokości 2.000,00 zł.  Dodała, że by móc przekazać środki i podpisać 

porozumienie musi być podjęta odrębna uchwała.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania 

środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym.  Wobec 

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

jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr IX/48/19 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup 

samochodu operacyjnego z napędem terenowym wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

 



Punkt 5. 

Dot. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

 

 Skarbnik poinformowała, że 7 czerwca 2019 roku, wpłynęło pismo w sprawie 

dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w postaci autoklawu dla Szpitala Świętego 

Ducha w Rawie. Proponuje się by kwota dofinansowania wynosiła  5.000,00 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.  Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum 

przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr IX/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 6. 

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

2019-2022 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Alina Szczegulska. Wyjaśniła, iż 

niniejszą zmianą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich 

wymaganych elementach. Dokonano zmiany w zakresie planowanych wysokości poprzez 

zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 51.723.00 w tym zmniejszenie dochodów 

bieżących o 120.723,00 zł z tytułu dotacji i dochodów własnych oraz zwiększenie dochodów i 

wydatków majątkowych o kwotę 69.000,00 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycję.  W 

wyniku zmian dochody wynoszą 8.022.043,87 zł, natomiast wydatki 8.136.329,87 zł. W 

latach 2019-2033 zadłużenie nie uległo zmianie. Następnie po dokonanych zmianach 

przedstawione zostały  wskaźniki spłaty zadłużenia. Ponadto, dokonano zmian w 

przedsięwzięciach poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok na zadanie pn. 

,,Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie”  o kwotę 19.500,00 zł, 

który po zmianie wynosi 159.500,00 zł a w 2020 roku 140.000,00 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022. Wobec braku uwag i stwierdzeniu 

kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli 

uchwałę. 



Uchwała Nr IX/50/19 w sprawie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2022 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 7. 

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

 

Skarbnik poinformowała, że uchwałę otrzymali wszyscy wraz z materiałami na Sesję.  

Zmiany polegają na:  

1) Zwiększeniu planu  dochodów i wydatków o kwotę 82.640,00 zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 

poprzez wprowadzenie:  

- dotacji na  zakup 2 sztuk aparatu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim kwota 12.600,00 zł, 

- dotacji na dofinansowanie  Budowy kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych  zgodnie 

z umową z Województwem Łódzkim kwota 50.000 zł, 

- dotacji na otwartą strefę aktywności w Regnowie zgodnie z umową z Ministerstwem kwota 

19.000,00 zł, 

- zwiększenie opłaty na usługi opiekuńcze kwota 1.040; 

2) Zmniejszeniu  o  kwotę  75,00 dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów azbestowych w 2019 roku zgodnie z podpisana umową; 

3) Przeniesieniu planu wydatków poprzez: 

 -zwiększenie wydatków na: zakup działki 62/1w Rylsku Małym kwota 3.500,00 zł, 

dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej kwota 2.000,00 zł, dofinansowanie zakupu autoklawu dla 

szpitala kwota 5.000,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenie i pochodne dla 

opiekunki kwota 1.097,00 zł zgodnie z pismem z GOPS-u, zwiększenie wydatków z 

przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz wydatki statutowe kwota 

2661,00 zł, wykonanie otwartej strefy aktywności kwota 20.000 zł, 

-zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzenia i pochodnych- 3.758,00 zł oraz wydatków 

na obiekty sportowe kwota 30.500,00 zł; 

4)  Tabela Nr 4  dostosowana została do zmian wynikających z przyznanych dotacji; 



5) W załączniku Nr 1  zwiększona została  dotacja o kwotę 5.000,00 dla jednostek sektora 

finansów publicznych. 

         Dochody po dokonanych zmianach wynoszą 8.022.043,87 zł,  natomiast wydatki po 

zmianach wynoszą 8.136.329,87 zł. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2019 rok. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr VIII/51/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 8. 

 Dot. Informacji Wójta z wykonania budżetu Gminy Regnów za I półrocze 2019 rok 

 

 Wójt Gminy podziękował za I półrocze, które było przygotowaniem do realizacji 

zadań przyjętych do budżetu. Założenia i cele postawione na ten rok związane z wydatkami i 

realizacją  inwestycji będą widoczne w II półroczu.  Rok 2019 jest trudnym rokiem, ale dzięki 

współpracy i omawianiu niejasności wspólnie jesteśmy wstanie osiągnąć zamierzone 

działania.  Poprosił o zadawanie pytań dotyczących realizacji budżetu w   I półroczu.  

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.  

O godz. 10.30 Sesję opuściła Skarbnik Gminy Alina Szczegulska oraz Radna Longina 

Wachowicz. 

 

Punkt 9. 

 Dot. Informacji Dyrektora Szkoły Podstawowej o wynikach nauczania i 

przygotowaniu do nowego roku szkolnego 

 

 Informacje o wynikach nauczania i osiągnięciach w roku szkolnym 2018/2019 i 

przygotowaniu do nowego roku szkolnego przedstawiła Jolanta Kordel-Wróblewska- 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Regnowie, które stanowią załącznik do protokołu.  

O godz. 10.45 na Sesje przybyła Sołtys Albina Krzemińska. 

 Dyrektor Szkoły zwróciła uwagę, iż w związku odejściem 4 klas w szkole podstawowej 

jest o 40 uczniów mniej niż w roku ubiegłym co spowodowało, że od 1 września nie ma 



stanowiska wicedyrektora. Dodała, że dożywianie płatne zostało uruchomione wczoraj 

natomiast dożywianie bezpłatne będzie od przyszłego roku. Poinformowała również, że 

zostały przydzielone dodatkowe zajęcia z matematyki. 

 Radna Lucyna Jędrzejczak poprosiła w imieniu rodziców i Rady, o dołożenie wszelkich 

starań  ze strony nauczycieli by wyniki egzaminów były lepsze.  

 Dyrektor Jolanta Kordel- Wróblewska zapewniła, że będą dołożone wszelkie starania, 

by tak się stało i wyciągnięte zostały wnioski na radzie pedagogicznej, jednakże zauważyła, że 

dużo zależy również od rocznika przystępującego do egzaminu.   

 

Punkt 10. 

Dot. Podjęcia uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli 

 

 Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka Bednarek poinformowała, że w związku z tym że 

od 1 września w szkole nie będzie stanowiska wicedyrektora konieczna jest aktualizacja 

obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Obecnie w szkole mamy 11 

oddziałów a  stanowisko wicedyrektora tworzone jest przy 12. W związku z tym zmieniono 

§7, 8 i 9 poprzez skreślenie słowa wicedyrektor. Ponadto w § 8 i 9 dodano, nauczyciela 

opiekującego się oddziałem przedszkolnym jako uprawnionego do otrzymania dodatku 

funkcyjnego. W § 11 regulaminu ustalono natomiast wysokość dodatku funkcyjnego dla 

wychowawcy klasy i nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 

minimalnej stawki określonej w Karcie Nauczyciela tj. 300 zł. Dodatek dla opiekuna stażu 

pozostał bez zmian.  

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej regulamin 

wynagradzania nauczycieli. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

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

Uchwała Nr IX/52/19 zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 11. 

Dot. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Regnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 



 

 Sekretarz Gminy poinformowała że, zgodnie z ustawą prawo oświatowe rada gminy 

ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określa 

granicę obwodów publicznych szkół podstawowych. W skład obwodu wchodzą wszystkie 

miejscowości naszej gminy. Uchwała uzyskała pozytywną opinię Kuratora Oświaty  w której 

stwierdził, że rozwiązania wskazane w projekcie uchwały są zgodne z obowiązującym 

prawem oraz zapewniają realizację obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Regnów. Dodała, że uchwała jest prawem miejscowym i podlega publikacja w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regnów oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Wobec braku uwag i 

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

,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr IX/53/19 w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Regnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 roku wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 12. 

Dot. Podjęcia uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników 

 

 Sekretarz Gminy poinformowała, że wpłynęło 1 zgłoszenie kandydata na ławnika i 

będziemy musieli przeprowadzić cała procedurę wyborów. Kolejną czynnością w celu 

prawidłowego wyboru ławników jest zasięgnięcie opinii od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji zgodnie z ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych. Informacje o kandydacie na 

ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach uzyskiwania informacji o kandydatach do 

objęcia stanowiska sędziowskiego. Komendant Wojewódzkiej Policji  terminie 14 dni od 

wpływu wniosku sporządza informacje o kandydatach i przedstawia ją radzie gminy. 

Zasięgnięcie opinii ma charakter obligatoryjny i jej brak uniemożliwia dalsze procedowanie 

zgłoszeń. W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania 



kandydatów. Po przeanalizowaniu zgłoszenia zespół stwierdził, że zgłoszenie złożone zostało 

w ustawowym terminie oraz spełnia wszystkie wymagania formalne wynikające z ustawy. W 

związku z tym podjęcie uchwały jest niezbędne do prawidłowego wyboru ławników.  

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Wobec braku 

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

głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr IX/53/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Punkt 13. 

Dot. Podjęcia uchwały w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Regnów” 

 

 Wójt Gminy poinformował, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 roku udało się 

uzyskać pozytywna opinię z Wód Polskich dotyczącą przedmiotowego regulaminu. Zauważył, 

że procedowanie nad uchwałą powinno być inne niż to które nam narzucono. W pierwszej 

kolejności powinniśmy uzyskać pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały następnie 

projekt uchwały na Sesję. Przedstawiona uchwała jest identyczna jak przyjmowany 30 maja  

projekt. Dodał również, że w przyszłym roku być może uda się wygospodarować środki na 

dofinansowanie indywidualnych projektów dotyczących przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ,,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 VIII/55/19 w sprawie w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regnów” wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

 



 

Punkt 14. 

 Dot. Informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy. 

 

 Wójt Gminy poinformował, że: 

- uchwały podjęte na poprzedniej sesji są realizowane jak również  wszystkie punkty i 

założenia programowe, 

- azbest został odebrany i do 15 września będą karty przekazania odpadów a projekt 

rozliczony zostanie do końca września. Środki, które pozyskaliśmy z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska będą rozdysponowane praktycznie w całości. Kwota 75,00 zł 

która zostaje zmniejszona w budżecie  są to oszczędności po przetargowe po wyłonieniu 

oferty na odbiór i utylizacjię azbestu. Dodał, że przeprowadzona jest w gminie  

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, która umożliwia nam  aplikowanie środków 

na ten cel i o które w ramach posiadanych środków i potrzeb w kolejnych latach będziemy 

się również ubiegać, 

-  prace nad budową Świetlicy Środowiskowej w Rylsku dobiegają końca. Do końca września 

zostanie złożony pierwszy wniosek o płatność, 

-podpisano umowy na granty sołeckie w Annosławiu, Kazimierzowie i Regnowie, które są w 

trakcie realizacji, 

- w ramach aplikowania o środki w wysokości 25.000,00 zł uzyskaliśmy 50% dofinansowania 

na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie w postaci zakupu 2 aparatów 

tlenowych. Będziemy starali się by nasza jednostka była w Krajowym Systemie Ratownictwa i 

sukcesywnie będziemy się starać ją doposażać wspólnie z Komendantem Wojewódzkim i 

Powiatowym, 

 Sołtys Ryszard Pawlak  dodał, że został złożony również wniosek na 5.000,00 zł na 

mundury i doposażenie kuchni.   

- realizowana będzie budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych polegająca na 

budowie kortu i siłowni plenerowych, z uwagi na mniejsze dofinansowanie musieliśmy z 

pewnych rzeczy zrezygnować. Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy a cała inwestycja 

zostanie zrealizowana do końca października, 



-został dowieziony piach do Kazimierzewa a w sobotę ma zostać wykonana wylewka pod 

altanę, drzewo natomiast zostało zamówione, 

-udało się pozyskać środki zewnętrzne z Ministerstwa Turystyki i Sportu w ramach otwartych 

stref aktywności na  wykonane siłowni plenerowych, 

-w przyszłym roku planowana jest przebudowa skrzyżowania i renowacja kapliczki w Rylsku 

Małym. By móc zrealizować inwestycje musimy nabyć działkę, na którą zostało zlecone 

wykonanie operatu szacunkowego i wycena. Podziały na poszerzenie drogi zostały wykonane 

w 2016 roku ale proces nabycia całości ciągu komunikacyjnego z uwagi na nieuregulowane 

sprawy spadkowe musiałby być realizowany ze specustawy,  

- do końca września będą wykonane operaty szacunkowe dotyczące spadku po zmarłym 

Szymańczyku,  

- w ramach posiadanych pieniędzy na drogi chciałbym zlecić prace porządkowe polegające na 

założeniu szlabanu, oczyszczeniu działki i rekultywacji na drodze w Annosławiu przy 

nieruchomości Pani Biedrzyckiej, gdyż jest to jedno wielkie wysypisko, 

- realizowany jest projekt E-aktywni mieszkańcy Gminy Regnów, dzięki którym pozyskaliśmy 

10 laptopów, które zostaną przekazane do szkoły w celu  wdrożenia e-dziennika 

Ponadto Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego oraz poinformował, 

że od jutra ruszają planowane prace remontowe na drogach. 

 

Punkt 15. 

Dot. Sprawy różne 

 

W sprawach różnych głos zabrali:  

Przewodniczący Rady poinformował, iż Parafia Nawiedzenia NMP uzyskała 

dofinansowanie  z Ministerstwa z przeznaczeniem na remont dachu w wysokości 270.00,00 

zł. Całkowity koszt zadania to kwota 295.000,00 zł  

Wójt Gminy dodał, że gmina pomagała i przygotowała dokumentację całego projektu.  

Pierwotna dokumentacja zakładała inne założenia, jednakże po uzyskaniu opinii od 

Konserwatora Zabytków projekt został zmieniony a dach ma być pokryty dachówka 

ceramiczną.  Koszt całkowity wniosku opiewa na kwotę 500.000,00 złotych. Złożony został 

również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na renowację i odbudowę zabytków dzięki 



któremu uzyskaliśmy 75.000,00 zł. Na realizacje zadania brakuje funduszy a  by rozliczyć te 

dwa projekty zadanie musi zostać zrealizowane w całości.  

Dariusz Woszczyk zapytał zapytał jak długo może być rezerwacja pieniędzy 

Wójt Gminy wyjaśnił, że to wszystko trwało zbyt długo. Mimo podpisanej umowy z 

Ministerstwem nie mamy umowy z Urzędem Marszałkowskim, a inwestycja nie może 

rozpocząć się wcześniej niż będzie umowa.  

Radny Bartłomiej Rzeźnicki zapytał ile brakuje środków na realizacje inwestycji. 

Wójt oznajmił, że ok. 230.000,00 zł. Dodał, że Województwo Łódzkie daje pieniądze w 

roku budżetowym natomiast o refundację poniesionych kosztów od Wojewódzkiego 

Konserwator Zabytków będziemy mogli się ubiegać po zakończeniu inwestycji.  

Sołtys Ryszard Szymańczyk zapytał o światłowód.   

  Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, że  nie mamy wpływu na to jak i w jakiej kolejności 

firma będzie tą inwestycję realizowała i nie posiada wiedzy na jakim etapie jest. 

O godz. 11.45 Sesję opuściła  Radna Jolanta Staszewska. 

Sołtys Emilia Jakubowska dodała, że informacji dotyczącej światłowodu udzielają 

jedynie w kwestii indywidualnych gospodarstw nie całej inwestycji.   

Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o wycięcie krzaków na drodze do Zofianowa 

koło Pana Marka Rzeźnickiego, gdyż zwężają drogę do 2 m szerokości.  

Wójt oznajmił, że musi zostać powtórzona akcja wycinki poboczy. 

Radny Bartłomiej Rzeźnicki poruszył temat bezdomnego owczarka koło ośrodka 

zdrowia  

Wójt Gminy poinformował, że  takie rzeczy proszę zgłaszać gminy. Jest podpisana 

umowa z Panem Budkiem na  wyłapywanie bezdomnych  psów i odstawianie ich do 

schroniska w Boguszycach.  

Radny Bartłomiej Rzeźnicki zauważył, że w uchwale był zapis ze to pan Arkadiusz 

Sumiński.  

Wójt wyjaśnił, że Pan Arkadiusz Sumiński ma zapewnić pomieszczenie do 

przechowywania zwierząt domowych np. świń wymagających doraźnej pomocy, natomiast 

bezpańskimi zwierzętami zajmuje się Pan Budek. Koszty ponoszone na bezdomne psy są 

bardzo duże i w tym roku wyniosą ponad 20.000,00 złotych.   

Sołtys Małgorzata Stępień również zgłosiła bezpańskie psy.   

O godz. 11.50 Sesje opuścił Sołtys Ryszard Szymańczyk. 



Sekretarz Gminy przedstawiła informację o realizacji programu e-aktywni mieszkańcy 

Gminy Regnów. Poinformowała że odbyło się 6 szkoleń, przeszkolono 72 osoby a szkolenia 

muszą odbyć się do końca października. Następnie przedstawiła proponowane terminy oraz 

poprosiła o zachęcanie mieszkańców a także czynny udział radnych i sołtysów w 

planowanych szkoleniach . 

Sołtys Małgorzat Stępień zapytała czy nauczyciele też będą brali udział w szkoleniach 

Sekretarz Agnieszka Rokicka-Bednarek oznajmiła, że nauczyciele również będą brać 

udział w szkoleniach.  

 

Punkt 16. 

 

 Dot. Zakończenia obrad IX Sesji Gminy Regnów 

 

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

została zakończona. 

 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

 

Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 


