
Protokół Nr X/19 

z posiedzenia X Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 25 października  2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto: 

                                                                                                     o godz.10.00 

                                                                                                      a zakończono 

                                                                                                      o godz. 11.10 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 15 

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

obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Mariusz Cheba                           - Wójt Gminy  

2. Agnieszka Rokicka-Bednarek  - Sekretarz Gminy  

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcia sesji 

 

    Dziesiątą 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, sołtysów oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

 

Punkt 2. 

Dot. Przedstawienia porządku obrad X Sesji Rady Gminy Regnów 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad X Sesji Rady 

Gminy Regnów: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad X Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr IX/2019 z dnia 10 września 2019 roku.   



4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej na kadencje 2020-2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie prowadzonej przez 

Gminę Regnów 

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

7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy 

Regnów oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.  

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

Gminy.  

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 

 

Punkt 3. 

Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr IX/2019 z dnia 10 września 2019 roku 

 

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

dnia 10 września 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej na kadencje 2020-2023 

 

O godzinie 10.05 na Sesje przybył Sołtys Jan Zaręba.  

O godzinie 10.06 na Sesje przybył Radny Michał Plaskota.  

 



Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka Bednarek poinformowała, że  ustawa Prawo o 

ustroju sądów powszechnych obliguje Rady Gmin do dokonania wyboru ławników na kadencje 

2020-2023 najpóźniej do końca października. W naszym przypadku Rada Gminy wybiera 

jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z uwagi na zgłoszenie tylko 

jednego kandydata, którym jest Pani Ilona Sumińska. Oznajmiła, że regulamin głosowania w 

wyborach ławników został przesłany wraz z materiałami na Sesję oraz przypomniała 

najważniejsze jego postanowienia. Następnie dodała, że dokonania wyboru ławnika w 

głosowaniu tajnym należy stwierdzić Uchwałą w sprawie wyboru ławnika, która ma charakter 

deklaratoryjny i nie podlega głosowaniu. Poprosiła Przewodniczącego Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników o przedstawienie szczegółowej opinii o zgłoszonym 

kandydacie, a następnie Pana Przewodniczącego o dokonanie wyboru trzyosobowej komisji 

skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.  

Radny Dariusz Woszczyk Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników przedstawił opinię o zgłoszonym kandydacie, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. Do przedstawionej opinii radni nie mieli uwag i zapytań.  

Następnie przystąpiono do powołania 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Do składu Komisji 

zaproponowano następujące osoby: 

1) Katarzyna Tkaczyk; 

2) Michał Plaskota; 

3) Jolanta Staszewska. 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na powołanie do Komisji.  

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek ogłosił 5-minutową przerwę.  

    Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do przeprowadzenia głosowania 

tajnego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencję 

2020-2023. Komisja wyczytując z imienia i nazwiska radnych, wręczała im karty do głosowania, 

które radni wypełniali w miejscu wyznaczonym spełniającym wymogi tajności, po czym 

wrzucali karty do urny.  

Po zebraniu kart i obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z 

wyboru, który stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że ławnikiem została wybrana Pani Ilona Sumińska.  

 



Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników 

do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencje 2020-2023.  Radni do 

przedstawionego projektu nie zgłosili uwag.  

Uchwała Nr X/56/19 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia 

w Regnowie prowadzonej przez Gminę Regnów 

 

 Sekretarz Gminy poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmiany 

przepisów prawa wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 

października 2017 roku oraz ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.  Zgodnie 

z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy określa wysokość opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę oddziałach 

przedszkolnych. Obowiązująca uchwała z 24 sierpnia 2017 roku określa wysokość opłaty za 

wychowanie przedszkolne poza czasem na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci 

do lat 5.  

 W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat, w Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie prowadzonej 

przez Gminę Regnów. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

 Uchwała Nr X/57/19  wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

 

 



Punkt 6. 

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

 

Wójt Gminy poinformował, że zmiany polegają na:  

1) zwiększeniu planu  dochodów i wydatków o kwotę 48.750,00 zgodnie z tabelą Nr 1 i 2. 

Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą: 

- Dz 400 §  0970 kwotę 8.620 zł- wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotyczących  opłaty za pobór 

wód podziemnych, 

- DZ 758 §2920 kwota 40.130 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów dotyczącym 

zwiększenia subwencji oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli od września. 

Zwiększenia wydatków dotyczą: 

- Rozdziału 40002 kwota 5.000,00 zł na wydatki statutowe, 

- Rozdziału 71004 kwota 1200,00 zł wydatki statutowe na plany zagospodarowania 

przestrzennego,  

- Rozdziału 80104 kwota 2.420,00 zł wydatki statutowe - odpłatność za uczęszczanie dzieci z 

terenu naszej Gminy do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej, 

- Rozdziału 80101 Kwota 40.130 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w związku z podwyższą od 01.09.2019 r. 

2) Przeniesieniu planu wydatków poprzez: 

- zwiększenie: Rozdziału 80104 kwota 10.000 wydatki statutowe- odpłatność za uczęszczanie 

dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli w Rawie Maz., Rozdziału 92195 § 6059 wydatki 

majątkowe z udziałem środków unijnych dotyczące Budowy świetlicy środowiskowej w  

Rylsku- kwota 53.388,00 w związku ze zmianą kosztów kwalifikowanych do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

- zmniejszenie: Rozdziału 75095 kwota 10.000,00 wynagrodzenia i pochodne oraz  Rozdziału 

92195 § 6050 wydatki majątkowe własne dotyczące Budowy świetlicy środowiskowej w  

Rylsku  -kwota 53.388,00 

         Dochody po zmianach wynoszą 8.385.146,60 zł. natomiast wydatki po zmianach 

wynoszą 8.499.432,60 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 IX/58/19 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 7. 

 Dot. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady 

Gminy Regnów oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 

  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych 

radnych oraz pracowników samorządowych za 2018 rok . Do przedstawionej informacji nie 

zgłoszono uwag.  

W/w informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 
Punkt 8. 

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

uchwał Rady Gminy. 

 

 Wójt Gminy poinformował, że: 

- uchwały podjęte na poprzedniej zostały zrealizowane i nie było uwag, 

- podziękował Radnym i Sołtysom oraz mieszkańcom wsi Kazimierzów i Annosław za 

zaangażowanie i włożoną prace w realizacje projektów, 

-do 15 września rozliczonych zostało część projektów tj. granty sołeckie, 

- złożono rozliczenie dotacji na azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi,  

- złożono wniosek o płatność zadania ,,Budowa Świetlicy Środowiskowej w Rylsku” i na 

początku przyszłego roku zostanie ogłoszony kolejny przetarg na realizację 2 etapu, 

- do 30 października zrealizowany zostanie kort, 

- zakupione zostały materiały na budowę wiaty w Regnowie, 

-w przyszłym roku planowana jest inwestycja przebudowy skrzyżowania i remonty kapliczki w 

Rylsku Małym, która z uwagi na sprawy spadkowe, dożywocia i współwłasności jest trudna. 

Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich podziękował za realizowane inwestycje na terenie 

gminy.  

 



Punkt 9. 

Dot. Sprawy różne 

 

W sprawach różnych głos zabrali:  

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło zaproszenie od Pani Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej na występ z okazji Dnia Niepodległości i poruszył temat 

oświetlenia ulicznego.  

Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie wszystkich usterek na bieżąco i oznajmił, że z uwagi 

na zaistniałą sytuację zostanie przeprowadzona rozmowa i przeprowadzony objazd. Dodał, że 

pojawiło się wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące wymiany 

oświetlenia ulicznego, które od przyszłego roku będzie sukcesywnie  wymieniane.  

Radny Bartłomiej Rzeźnicki zawnioskował o wystosowanie do firmy ITV Media pisma 

dotyczącego etapu i zakończenia inwestycji polegającej na budowie światłowodu.  

Wójt Gminy oznajmił, iż takie pismo zostanie wystosowane, ale jest to firma prywatna 

i nie jest pewne czy uzyskamy odpowiedź.  

 

Punkt 10. 

 

 Dot. Zakończenia obrad X Sesji Gminy Regnów 

 

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

została zakończona. 

 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

 

Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 


