
Protokół Nr XIV/2020 

z posiedzenia XIV Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 16 marca  2020 roku 

 

Obrady rozpoczęto: 

                                                                                                     o godz.9.00 

                                                                                                      a zakończono 

                                                                                                      o godz. 10.30 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 11 

Nieobecni: Michał Plaskota, Bartłomiej Rzeźnicki, Dariusz Woszczyk, Lucyna Jędrzejczyk 

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 Żatkiewicz                      - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie 

5. Elżbieta Misztal       - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie  

6. Małgorzata Leszczyńska          - Dyrektor Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej    

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcia sesji 

 

Czternastą 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 i sołtysów oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

 

Punkt 2. 

Dot. Przedstawienia porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Regnów 

 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy: 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Regnów.                



3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XIII/2019 z dnia 30 stycznia 2020 roku.   

4. Podsumowanie realizacji inwestycji w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w 2019 

roku oraz przedstawienie planów i założeń na rok bieżący.  

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2019rok. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2019 r. oraz                      

przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów            

Alkoholowych za rok 2019. 

9. Podjęcie uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym; 

2) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Regnów  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów na 

lata 2020 –2022 

11. Podjęcie uchwały funduszu sołeckiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia,, Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych na terenie gminy Regnów”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Regnów na 2020 rok. 

15. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2020 rok.  

16. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2020 rok.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 



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

Gminy.  

19. Sprawy różne. 

20. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Po przedstawieniu proponowanego porządku wystąpił z zapytaniem, czy są uwagi bądź 

wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Do 

przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 

 

Punkt 3. 

Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XIII/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

     Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XIII/2020 z Sesji Rady Gminy Regnów z 

dnia 30 stycznia 2020 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. Podsumowanie realizacji inwestycji w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w 

2019 roku oraz przedstawienie planów i założeń na rok bieżący 

 

Dyrektor Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Małgorzata Leszczyńska zabierając 

głos podziękowała  za ubiegłoroczne wsparcie. Dodała, że dzięki pomocy gmin zakupiony 

został autoklaf, którego koszt wyniósł 100.000,00 zł. Duży wkład finansowy w wysokości 

400.000,00 zł przekazało Miasto Rawa Mazowiecka co pozwoliło na zakup sprzętu do 

endoskopii, myjni, wozu ,,koleżanki” a także laparoskopu.  Oznajmiła, że w pomoc dla szpitala 

włączyło się Stowarzyszenie Rawa i Przyjaciele, które pomogło wyremontować świetlice i sale 

na oddziale pediatrycznym oraz  zakupiło 2 łóżka a także WOŚP która przekazała sprzęt za 

kwotę 250.000,00 zł w postaci kardiomonitorów, pompy dyfuzyjnej, bilibiometra doposażając 

oddział pediatryczny i noworodkowy. Poinformowała również o uzyskaniu środków ze 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na remont korytarza, przystąpieniu do 4 

programów unijnych, dzięki którym na programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu 

przeznaczyć można 2.000.000,00 zł a także decyzji o zapłaceniu przez NFZ nad wykonania 

zabiegów za 2018 rok. Dodała, że od lutego 2020 roku przejęte  zostało laboratorium, które 



do tej pory dzierżawione było przez firmę zewnętrzną a także zakupiona została myjnia do 

narzędzi na blok operacyjny.  Ponadto stwierdziła, że ,, biała niedziela” realizowana w szpitali 

pozwoliła na przebadanie ok. 500 osób przez różnych specjalistów. W dalszej część Dyrektor 

Małgorzata Leszczyńska przedstawiła potrzeby poprawy warunków poprzez min. wymianę 

łóżek, remont korytarza na oddziale chirurgicznym i wewnętrznym a także inne remonty, które 

podyktowane są decyzją sanepidu, a z uwagi na koszty termin ich realizacji jest przesuwany. 

Kończąc swoją wypowiedź dodała o uruchomieniu subkonta przy Fundacji Obudźmy Nadzieje 

na które można wpłać środki dla szpitala na zakup sprzętu bądź większe remonty.   

Przewodniczący oznajmił, że cieszy się, że szpital zaczął funkcjonować i przy dobrym 

zarządzaniu będzie tylko lepiej. My z naszej strony będziemy starać się wspierać.  

Uwag i zapytań do przedstawionej informacji nie było. 

  

Punkt 5. 

Dot. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2019 rok 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Misztal przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, którzy wszyscy otrzymali.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Dot. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Alina Szczegulska. Niniejsze sprawozdanie 

radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Dot. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2019 r. oraz                      

przedstawienie potrzeb w tym zakresie 

 

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący 

Rady poprosił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Beatę Żatkiewicz. Do 

sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 



Punkt 8. 

 

Dot. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2019 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2019 rok, zostało przekazane wszystkim wraz z materiałami na Sesję. Wobec 

braku uwag i zapytań do tematu przystąpiono do realizacji kolejnego punktu. Sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Dot. Podjęcie uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 Wójt Gminy Mariusz Cheba poinformował, że kwestię dotyczące opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały omówione na komisjach i w przypadku jakiś 

nie jasności  poprosił o zadawanie pytań.  Dodał, że od 1 kwietnia stawka wyniesie 12,00 zł w 

gospodarstwach domowych w których brak jest kompostownika natomiast dla gospodarstw 

posiadających kompostownik 10,50 zł. Zauważył, że z uwagi na brak zabudowy wielorodzinnej 

deklaracje uwzględniające ulgę praktycznie w 100% powinny zostać złożone.  

Sołtys Albina Krzemińska zapytała, czy wszystkie deklaracje muszą być zmienione. 

Wójt poinformował, że deklaracje muszą zostać złożone. Następnie zabierając głos  

przedstawił terminy odpłatności za odpady komunalne. tj. za I-III do dnia 10 kwietnia, za IV-VI 

do dnia 10 lipca, VII-IX do dnia 10 października i za X-XII do dnia 30 grudnia. Na bieżąco będą 

informację przekazywane dotyczące deklaracji i opłat.  

Sołtys Małgorzata Stępień zapytała do kiedy będzie termin składania deklaracji.  

Wójt Mariusz Cheba z uwagi na zaistniała sytuację  ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć ale 

sądzę, że do końca następnego kwartału.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono 



do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr 

XIV/85/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

W dalszej kolejności przystąpiono do przedstawienia projektu uchwały w sprawie 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni 

w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr XIV/86/20 wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Regnów. Wobec braku uwag i 

stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami 

,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr XIV/87/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Punkt 10. 

     Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy  

     Regnów na lata 2020 –2022 

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Żatkiewicz poinformowała, że 

podjęcie tej uchwały wynika z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

Program ten został wszystkim dostarczony i zawiera diagnozę sytuacji rodzin  na terenie naszej 

gminy z punktu widzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a także cele do realizacji. 

Dodała, że sytuacja rodzin poprawiła się w dużym stopniu przez świadczenie 500+. 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów na lata 2020 –2022. Wobec 

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

11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr XIV/88/20 wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 11. 

      Dot. Podjęcie uchwały funduszu sołeckiego 

 

Temat przedstawił Wójt Gminy i poinformował, że temat był poruszany na komisjach 

a następnie przedstawił jak wygląda podział środków w poszczególnych sołectwach. Oznajmił, 



że po wstępnej analizie proponuje się niewyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2020 rok, z 

uwagi na nierozbijanie środków i przeznaczenie ich na realizację dużych wspólnych projektów. 

Przewodniczący Sławomir Dudek dodał, że ma nadzieje że w przyszłości fundusz sołecki 

będzie funkcjonował. 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie funduszu sołeckiego. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr 

XIV/89/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 12. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia,, Programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt domowych na terenie gminy Regnów” 

 

 Wójt Mariusz Cheba zabierając głos poinformował, że  program otrzymali wszyscy 

radni i jest on przyjmowany corocznie a na jego realizacje przeznaczona jest kwota  20.000 zł. 

Dodał, że program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i 

instytucję zajmujące się ochrona zwierząt. Zauważył również,, że przepisy nie nakładają  

obowiązku chipowania i sterylizacji zwierząt a topozwoliło by na zmniejszenie problemu a 

także corocznych kosztów.  

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w przyjęcia,, Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy 

Regnów”. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w 

głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr XIV/90/20 wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 13. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

 

 

 Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na 

komisjach z projektu uchwały usunięta została działka 366,2 w Kazimierzowie. Dodał, że 

zaczynamy walkę z wiatrakami jaką jest nieruchomość, która dostaliśmy w spadku po zmarłym 

Szymańczyku. Wskazał, że działka 334/3 nie jest częścią nieruchomości zorganizowanej 



składającej się z 42 działek wstępnie przeznaczonej do dzierżawy, a znajduje się z boku i 

wchodzi w zasadzie w skład sąsiadującego gospodarstwa.  

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Wobec braku uwag i stwierdzeniu 

kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli 

uchwałę. Uchwała Nr XIV/91/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 14. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Regnów na 2020 rok 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek poprosił o przedstawienie projektu planu 

pracy Komisji Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Jolantę Staszewską. Do przedstawionego 

planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag.  

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regnów na 2020 rok. 

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

jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr XIV/92/20 wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 15. 

Dot. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2020 rok 

 

Plan pracy Komisji Budżetu przedstawiła Przewodnicząca Katarzyna Tkaczyk.  Do planu nie 

zgłoszono uwag. 

Plan pracy Komisji Społecznej przedstawiła Przewodnicząca Longina Wachowicz.   

Do planu nie zgłoszono uwag. Plany pracy stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 16. 

Dot. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2020 rok 

 

Przewodniczący Rady poinformował że harmonogram planu pracy na rok 2020 został 

przekazany wszystkim wraz z materiałami na Sesję.  

Do planu nie zgłoszono uwag. Plany pracy stanowią załącznik do protokołu. 



 

Punkt 17. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

 

Skarbnik przedstawiła zmiany, które polegają na: 

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10.478,00 zł poprzez: wpływ dotacji z Krajowego 

Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów prezydenckich kwota 3.051,00 zł, wpływy z 

tytułu odszkodowania polisy za uszkodzenie mienia kwota 2.422,00 zł, wpływy z tytułu zajęcia 

pasa drogowego kwota 3.000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 184,00 zł, wpływy z 

rozliczeń z lat ubiegłych 1.821,00 zł; 

2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 22.786,00 zł na wydatki statutowe i wynagrodzenia 

z tytułu przeprowadzenia wyborów kwota 3.051 zł na, gospodarkę nieruchomościami kwota 

5.606 zł, wydatki statutowe w szkole podstawowej kwota 1.821 zł, przeciwdziałanie 

alkoholizmowi kwota 8.769,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe i na wydatki 

statutowe związane z ochroną środowiska kwota 3539 zł;  

3) Dokonaniu Przeniesień planu wydatku poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych na 

przebudowę drogi dojazdowej Rylsk Mały kwota 20.000,00 zł  i Działu 852 kwota 20.188 zł-  

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na przygotowanie dokumentacji 

budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności Publicznej w Regnowie kwota 

20.000,00 zł a także na wydatki statutowe i wynagrodzenia w Dziale 855 kwota 20.188,00zł. 

4) Uaktualnieniu tabeli Nr 4- wydatki inwestycyjne których kwota nie uległa zmianie i wynosi 

906.400,00 zł.   

5) Wprowadzeniu wolnych środków w wysokości 593.308,00 zł i zmniejszeniu kwoty kredytu 

272.600 który po zmianie wynosi 308.400 zł. Dodała, że różnica między dochodami a 

wydatkami wynosi 392.908 zł i zostanie pokryta kredytem 308.400 i wolnymi środkami w 

wysokości 84.508. Wobec powyższego przychody zwiększyły się 12.308 zł po zmianie wynoszą 

393.308, rozchody pozostają bez zmian tj. 200.400 zł. 

6) Zmianie limitów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficyt w wysokości 

600.000 zł  i na finansowanie planowanego deficytu 400.000 zł.  

Poinformowała, że dochody po zmianach wynoszą 9.101.214,25 zł natomiast wydatki po 

zmianach wynoszą  9.494.122,25 zł.  

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.  



Radna Izabela Kornacka zauważyła, iż dochody i wydatki są inne niż w projekcie. 

Skarbnik potwierdziła, i zauważyła również, że w § 3 powinno być przeniesienie planu 

wydatków.  

Wobec braku innych uwag oraz stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w 

głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr XIV/93/20 wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 18. 

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

uchwał Rady Gminy 

 

 Wójt Mariusz Cheba poinformował, że: 

- jeśli pogoda pozwoli sukcesywnie będą naprawiane drogi jednocześnie prosząc o zgłaszanie 

potrzeb w tym zakresie  

- do 18 zostaną złożone 3 wnioski w ramach funduszu sołeckiego 

- złożony został wniosek na otwartą strefę aktywności etap II przy zbiorniku małej retencji 

- złożony został wniosek na drogi dojazdowe do pól w Sławkowie 

- z uwagi na pojawienie się środków w WFOŚiG na budowę instalacji fotowoltaicznych trzeba 

wykonać audyt budowy obiektów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. 

Dodał, że dofinasowanie  które można pozyskać wynosi 80% a z zestawień które robiliśmy w 

ciągu 3-4 lat inwestycja się zwróci. Zauważył również, że z uwagi na duże koszty inwestycja ta 

będzie etapowana.  

- w ramach projektów grantowych Krainy Rawki przygotowane zostaną 2 projekty związane z 

infrastruktura sportową. Dodał, że jeśli udało by się uzyskać środki obiekt koło boiska  w tym 

roku był by zakończony nie wliczając w to budowy orlika 

 

Punkt 19. 

Dot. Sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek poinformował, że wpłynęło pismo 

przedstawił z Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego dotyczące uzyskania w 2019 roku dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. NNM w 

Regnowie na realizację zadania remont konstrukcji pokrycia dachu i poprosił o rozszerzenie 

tematu Pana Wójta. 



Wójt Gminy oznajmił, że  kościół jest naszą wizytówką i powinniśmy dokładać wszelkich 

starań  by obiekt wyglądał coraz lepiej i od strony merytorycznej Gmina będzie pomagać. 

Poinformował, że w ubiegłym roku okazało się, że dach jest w złym stanie a koszty 

odrestaurowania i wymiany pokrycia dachowego są ogromne z uwagi na zalecenia 

konserwatora zabytków które nakładają pokrycie dachu zgodnie z pierwowzorem. W 2019 

roku udało się uzyskać środki z Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Kulturowego a także Urzędu 

Marszałkowskiego na naprawę dachu nad nawa główną. Dodał, że w tym roku wystąpiliśmy z 

wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dalsze 

dofinansowanie jak również przygotowany został wniosek na pracę pielęgnacyjne przy 

drzewach na które wymagana jest zgoda konserwatora. Zauważył również, że inwestowanie 

w środek a nie zabezpieczenie tego z zewnątrz jest bezcelowe.    

Radna Małgorzata Biedrzycka poruszyła temat obecnej sytuacji związanej ze szkołą. 

Dodała, że nikt nie wie ile ta sytuacja potrwa i zasugerowała by nauczyciele np. poprzez 

skrzynkę mailową szkoły zadawali pracę dzieciom tak jak wygląda to w innych szkołach.  

Wójt Mariusz Cheba oznajmił, że sytuacja jest poważna zarówno w kraju, 

województwie jak również powiecie i musimy zachować ostrożność. Odnosząc się do 

wypowiedzi radnej poparł jej pomysł i oznajmił, że  w tej sprawie jeszcze dzisiaj skontaktuje 

się z Panią Dyrektor, by znaleźć rozwiązanie. Zabierając głos poinformował, że stosując się do 

komunikatów z uwagi na bezpieczeństwo sprawy załatwiane w Urzędzie zostaną ograniczone 

do minimum.   

 

Punkt 20. 

 Dot. Zakończenia obrad XIV Sesji Gminy Regnów 

 

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

została zakończona. 

 

                     Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 

 


