Protokół Nr XII/19
z posiedzenia XII Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 30 grudnia 2019 roku
Obrady rozpoczęto:
o godz.11.00
a zakończono
o godz. 12.10
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych
– 15
Radni oraz sołtysi 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. Andrzej Bargieła
- Urbanista
Punkt. 1
Dot. Otwarcie sesji

Dwunastą 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 XI/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XI/2019 z Sesji Rady Gminy Regnów z
dnia 29 listopada 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 XII Sesji Rady Gminy Regnów

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XII Sesji Rady
Gminy Regnów:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Sesji.
Przedstawienie porządku obrad XII Sesji Rady Gminy Regnów.
Protokół z poprzedniej sesji Nr XI/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Sowidół.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 i
2021 w Gminie Regnów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na
terenie powiatu rawskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
11. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Regnów.
Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

Punkt 4.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Sowidół.
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek poprosił o przedstawienie tematu urbanistę Pana
Andrzeja Bargiełe.
Pan Andrzej Bargieła przedstawił projekt uchwały zaznaczając, że liczy 4 strony.
Przypomniał, że Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
miejscowego dla fragmentu obrębu Sowidół. Oznajmił, że właściciele tych nieruchomości
wnieśli wniosek do Wójta Gminy Regnów o zmianę polegającą na dopuszczeniu budowy
zagrodowej na tym terenie, co jest zgodne ze studium. W dalszej część

przedstawił

najważniejsze uregulowania i postulatu planu w tym min.
procentową służącą ustalaniu opłaty

przebieg granic, stawkę

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zasady

identyfikacji planu, a także zasady zabudowy w tym np. wysokość budynków, kąt nachylenia
połaci dachowych, ograniczenia w zakresie produkcji fermowej, podział nieruchomości.
Następnie wyjaśnił, że projekt zmiany planu podlegał procedurą planistycznym, począwszy
od podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, poprzez zbieranie wniosków,
uzgadnianie przez ok. 20 instytucji i wyłożenie do publicznego wglądu. Poinformował, że w
tym okresie żadne uwagi nie wpłynęły. W związku z tym projekt uchwały jest proponowany
do zatwierdzenia przez Radę.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Sowidół i
przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII/72/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Sowidół wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023
Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 przedstawiła
Skarbnik Gminy Alina Szczegulska. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa była
omawiana na komisjach Rady Gminy. W dalszej części omówiła uchwałę przedstawiając
między innymi dochody i wydatki na 2020 rok, przychody i rozchody, kwotę długu, wskaźniki
zadłużenia oraz wieloletnie przedsięwzięcia przyjęte do realizacji.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu
Katarzynę Tkaczyk o przedstawienie opinii dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020-2023 oraz budżetu gminy na 2020 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części wiceprzewodniczącą Rady Gminy Lucynę Jędrzejczak odczytała Uchwałę
Nr III/270/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27
listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Regnów oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2020
roku, która stanowi załącznik do protokołu.

Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do

głosowania. Radni w

głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2020-2023.
Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 wraz
z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 6.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie tematu Skarbnik Gminy Alinę Szczegulską.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z objaśnieniami, które zostały przekazane wraz z
materiałami na sesję zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 122.876,00 zł z tytułu wpływu
środków w 2019 roku, a także zwiększeniu o kwotę 8.590,00 zł. Dodała, że wydatki pozostały
bez zmian. Następnie przedstawiła zaplanowane dochody i wydatki, a także deficyt budżetu,
limity zobowiązań, kwoty rezerw, a także upoważnienia dla Wójta w zakresie realizacji
budżetu.
Wobec braku uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lucynę Jędrzejczak odczytała
Uchwałę Nr III/269/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Regnów na
2020 rok, która stanowi załącznik do protokołu
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
na 2020 rok do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII/74/19 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 7.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Pracownik Urzędu Gminy Krzysztof Rupiewicz poinformował, że Gminny Program
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowany jest raz do roku. Zadania określone
zostały w załączniku do uchwały, którzy wszyscy radni otrzymali. Oznajmił, że na realizację

programu zaplanowana została kwota 27.000,00 zł. Dodał, że z uwagi na zmienność kwot
przeznaczonych na realizację konkretnych zadań nie zostały one szczegółowo określone.
Poinformował również, że z uwagi na brak środków na realizację zadania w postaci centrum
integracji społecznych, a także braku takiego centrum na terenie powiatu zadanie nie będzie
realizowane.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok do
głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII/75/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 8.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2020 i 2021 w Gminie Regnów

Przewodniczący Rady poprosił pracownika Urzędu Krzysztofa Rupiewicza o przedstawienie
tematu. Krzysztof Rupiewicz poinformował, że program uchwalany jest na dwa lata, a
zadania wynikające z realizacji programu zostały określone w załączniku do uchwały. Na
realizację programu zaplanowana została kwota 1.000,00 zł. Dodał, że z uwagi na to, iż
zadania wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi bardzo często prowadzi się
równolegle, fundusze na ten cel są zaplanowane w mniejszej kwocie. Oznajmił, że nie ma
sygnałów by na terenie Gminy Regnów problem narkomanii miał miejsce.
Longina Wachowicz dodała, że w ramach funduszu organizowane są spektakle dla dzieci jak
również dofinansowane są wyjazdy, które mają na celu profilaktykę i edukację w zakresie
narkomanii i alkoholizmu.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w
sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 i 2021 w Gminie
Regnów. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w
głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę.

Uchwała Nr XII/76/19 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2020 i 2021 w Gminie Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 9.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP
na terenie powiatu rawskiego
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek poprosił Wójta Gminy o przedstawienie tematu.
Wójt Gminy Mariusz Cheba poinformował, że powstała inicjatywa samorządów lokalnych
dotycząca powstania przystanku PKP w miejscowości Żurawia w Gminie Biała Rawska. Dodał,
że temat ten poruszany był na komisjach.

Poinformował, że uchwała ma charakter

intencyjny, a jej realizacja będzie sprzyjać rozwojowi zarówno gminy jak i całego powiatu.
Radna Lucyna Jędrzejczyk zapytała jakie gminy popierają inicjatywę.
Wójt poinformował, że wszystkie samorządy łącznie z powiatem.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w
sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII/77/19 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na
terenie powiatu rawskiego wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 10.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Skarbnik przedstawiła zmiany, które polegają na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 23.492,00 zł poprzez zwiększenie dochodów
bieżących na uzupełnienie dochodów gminy z Ministerstwa Finansów;
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 23.492,00 zł na wydatki statutowe w Rozdziale
70005- 3.492,00 zł, wydatki statutowe w Rozdziale 75022- 2.500,00 zł i wydatki statutowe w
Rozdziale 75023- 17.500,00 zł;

3) Przeniesieniu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 10.779,00 zł na dochody z
wpływów z podatku od nieruchomości- 10.779,00 zł.
Dochody po zmianach wynoszą 8.990.256,60 zł. natomiast wydatki po zmianach wynoszą
8.868.526,60 zł.

W związku z brakiem uwag 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 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII/78/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 11.
Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy

Wójt Mariusz Cheba podziękował Radnym za przyjęcie budżetu na 2020 rok, który będzie
pierwszym wspólnie uchwalanym i realizowanym budżetem. Dodał, że dzięki dobrej
współpracy udało nam się zrealizować wiele zadań nie narażając budżetu.
Ponadto poinformował, że:
- uchwały podjęte na ostatniej Sesji są realizowane,
- inwestycje, które zostały założone dobiegły końca. Dodał, że wpłynęły środki z Urzędu
Marszałkowskiego za realizację budowy świetlicy w Rylsku, a w styczniu zostanie ogłoszony
przetarg na realizację II etapu,
-operaty szacunkowe wyceny nieruchomości spadku po Szymańczyku zostały złożone u
komornika. Dodał, że następnie trzeba założyć księgi, a w przyszłym roku debatować nad
jego przeznaczeniem,
- wszystkie należności posiadane przez Gminę zostały uregulowane.

Punkt 12.
Dot. Sprawy różne

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Punkt 13.
Dot. Zakończenie obrad XII Sesji Gminy Regnów

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Dudek
Protokolant

Judyta Szydłowska

