Protokół Nr XV/2020
z posiedzenia XV Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 29 maja 2020 roku
Obrady rozpoczęto:
o godz.10.00
a zakończono
o godz. 10.50
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych

– 14

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
4. Beata Żatkiewicz

- Sekretarz Gminy

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie

Punkt. 1
Dot. Otwarcia sesji
Piętnastą 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 XV Sesji Rady Gminy Regnów
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XV Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XIV/2020 z dnia 16 marca 2020 roku.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok
wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
6. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad XV 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 XIV/2020 z dnia 16 marca 2020 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XIV/2020 z Sesji Rady Gminy Regnów
z dnia 16 marca 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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2019 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący
Rady poprosił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Beatę Żatkiewicz. Do
sprawozdania uwag i zapytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu
Punkt 5.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Skarbnik przedstawiła zmiany, które polegają na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 83.760,00 zł poprzez: wpływy z różnych dochodów
kwota 7.000,00 zł, dochodów z tytułu dzierżawy działek z Kazimierzowa i Annosławia kwota

24.000,00 zł, darowizny od Gaz System na zakup laptopów do szkoły kwota 22.760,00 zł oraz
dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kwota 22.760,00 zł;
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 83.760,00 zł na wydatki statutowe kwota 7.000,00
zł, malowanie dachu kwota na Szkole Podstawowej kwota 24.000,00 zł, na zakup laptopów
do szkoły kwota 30.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą odpadów
komunalnych oraz na wydatki statutowe związane z odpadami komunalnymi kwota
21.110,00 zł;
3) Dokonaniu Przeniesień planu wydatku poprzez zmniejszenie zadań statutowychodpłatność za DPS kwota 35.800,00 zł, wydatków statutowych- odpady komunalne kwota
21.100,00 zł oraz wydatków majątkowych- budowa kompleksu obiektów sportowych kwota
95000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na budowę instalacji
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Regnowie kwota 95.000,00 zł,
wydatków statutowych w szkole kwota 21.100,00 zł oraz wydatków statutowych na
odpłatności w rodzinach zastępczych i domach dziecka kwota 35.800,00 zł.
4) Zmianie wydatków na programy z udziałem środków z UE poprzez wprowadzenie
programu Zdalna Szkoła kwota 45.000,00 zł;
5) Zwiększenie dochodów budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego o kwotę 700,00 zł.
Poinformowała, że dochody po zmianach wynoszą 9.317.787,44 zł natomiast wydatki po
zmianach wynoszą 9.710.695,44 zł.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Wobec braku innych uwag oraz stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w
głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr XV/94/20 wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 6.
Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy
Wójt Mariusz Cheba poinformował, że:
- nie było uwag do uchwał i można realizować projekty,
- wniosek na II etap budowy obiektów sportowych nie uzyskał dofinansowania,

- w dniu dzisiejszym ogłoszony zostanie II przetarg na ,, Budowę świetlicy środowiskowej w
miejscowości Rylsk”, a przedłużenie terminu ogłoszenia przetargu wynikało z akceptacji
dokumentacji wymiany instalacji z elektrycznej na gazową. Dodał, że do końca sierpnia
zadanie powinno zostać wykonane i oddane do użytkowania
- przebudowana została sieć teleinformatyczna w szkole i doposażono szkołę w laptopy w
ramach zdalnej szkoły
- w ramach II naboru Zdalna Szkoła pozyskanych zostało 20 laptopów, które w dniu
dzisiejszym zostaną przekazane do szkoły
- uzyskano środki na zakup sprzętu komputerowego od GAZ SYSTEM w wysokości 30.000,00
zł w formie darowizny
- w dniu wczorajszym rozstrzygnięte zostały zapytania ofertowe na malowanie dachu na
Szkole podstawowej by móc zainstalować ogniwa fotowoltaiczne. Wysłana została
interpretacja indywidualna, a w następnym tygodniu zostanie wysłany wniosek. Dodał, że
wykonano audyt energetyczny obiektu szkolnego. Środki na wykonanie termomodernizacji
przy obecnych założeniach cenowych wynoszą ok. 1.600.000 zł
- Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego wykupił ROJE co daje nam możliwość stabilizacji, a
wszelkie informacje w tym zakresie będą Państwu na bieżąco przekazywane
- poinformował o inwestycji realizowanej przez GAZ SYSTEM na naszym terenie
Radna Longina Wachowicz zapytała kiedy inwestor będzie wchodzić na grunt.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to koniec 2020 roku bądź początek 2021, gdyż termin
zakończenia inwestycji na naszym terenie to rok 2021, a inwestycja budowy sieci na naszym
terenie będzie trwała 2-3 miesiące. Dodał, że chciałby by stacja redukcyjna powstała na
naszej gminie bądź sąsiedniej i żebyśmy mogli z niej korzystać
- od 15 maja 2020 roku została wydzierżawiona nieruchomość spadkowa w Kazimierzowie.
Teren został wyczyszczony i zaczyna się coś dziać
- w dniu dzisiejszym bądź jutrzejszym nastąpi wymiana 10 lamp oświetleniowych na ledowe
w Podskarbicach Szlacheckim na Tadzinku. Dodał, że jeśli będzie możliwość uzyskania
funduszy na takie zadanie będzie o nie aplikował
- poszła równiarka na drogi i cześć udało się zrealizować, ale z uwagi na niesprzyjającą
pogodę pracę równiarką zostały przerwane i wznowione zostaną w przyszłym tygodniu
Radna Renata Wodnicka oznajmiła, że koło Pana Piątkowskiego przez las oraz Pana
Woźniaka są bardzo zarośnięte pobocza co stwarza zagrożenie.

Wójt Gminy poinformował, że jest 2 pracowników publicznych, którzy w miarę na bieżącą
czyszczą rowy we współpracy z powiatem.
Radna Honorata Cybulska zapytała czy pracownicy publiczny łatają już drogi.
Wójt Mariusz Cheba poinformował, że kładą masę asfaltową ale do tego potrzebne są
odpowiednie temperatury.
Radna Longina Wachowicz podziękowała za porównanie drogi na Dębach i poprosiła o
nawiezienie kamienia bądź gruzu i żwiru, gdyż szkoda pieniędzy i wysiłku z uwagi na dół który
się tam znajduje.
Wójt odnosząc się do wypowiedzi poinformował, że poszła równiarka ale trzeba będzie
nawieść tam gruzu. Dodał, że wystąpił do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o rozbiórkę
obiektów na działce w Kazimierzowie, gdyż zagrażają bezpieczeństwu. Wstępnie uzgodnione
zostało porozumienie na skruszenie betonu, który w 100% wykorzystany będzie na drogi.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki oznajmił, że jest ogłoszenie na uzyskanie 800 ton gruzu, który
można zdobyć za darmo i może zasadnym jest rozważenie jego nabycia.
Wójt zauważył, że trzeba będzie doliczyć koszty kruszenie i przewozu i w pierwszej
kolejności musimy skorzystać z tego co mamy.
Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o zakopanie dołków koło sadu Pana
Wróblewskiego od stacji w stronę wsi oraz powróciła do tematu powstania żłobka
poruszonego na jednej z wcześniejszych sesji przez Radnego Bartłomieja Rzeźnickiego.
Wójt oznajmił, że nie stać nas na powstanie żłobka i może nie być zainteresowania. Po
rozmowie z burmistrzem Rawy Mazowieckiej do żłobka dokładane są duże pieniądze. Dodał,
że obiekt w Rawie wydzierżawiany jest komercyjnie.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki zauważył, że są prywatne żłobki, które zarabiają.
Wójt poinformował, że by stworzyć taką inicjatywę należy zrobić rozeznanie ile będzie
chętnych.
Sekretarz dodała, że ludzi nie przybywa i rodzi się coraz mniej dzieci.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki zapytał o sytuację prawną zbiornika i możliwość uzyskania
gruntów.
Wójt poinformował, że mamy kilka trudnych nieruchomości na naszym terenie.
Pomogliśmy OSP realizować projekt z Krainy Rawki na otynkowanie ścian, jednakże z uwagi
na to, iż remiza stoi w drodze jedna ściana nie zostanie zrealizowana. Kolejną sprawą jest
droga przez bazę i zbiornik. Zaczynamy procedurę odzyskiwania działek, które przekazane

zostały Starostwu następnie Starostwo Marszałkowi, który realizował projekt. Trwałość
projektu minęła i chcemy odzyskać działki. Z uzyskanej wiedzy dodał, że działki nie zostały
własnością Wód Polskich.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki oznajmił, że ma pomysł na zagospodarowanie terenu wokół
zbiornika.
Wójt dodał, że budując zbiornik zamysłem od początku było jego zagospodarowanie,
jednakże w pierwszej kolejności muszą zostać uregulowane sprawy własnościowe.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki zauważył, że Wójt mówił, że drogi koło remizy w planach nie
ma.
Wójt wyjaśnił, że drogi do Pana Noska nie ma ale droga od strony wschodniej koło sadu
Pana Wróblewskiego jest i o tą drogę chodzi.

Punkt 7.
Dot. Sprawy różne
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o rezygnacji Radnej Lucyny Jędrzejczyk oraz
przedstawił postanowienie Komisarza Wyborczego.
W dalszej część poprosił o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 30-40 od skupu
Szymańczyka w kierunku Annosławia, z uwagi na szybką jazdę i wąską drogę.
Wójt Mariusz Cheba przyznał rację Przewodniczącemu Rady.

Punkt 8.
Dot. Zakończenia obrad XV Sesji Gminy Regnów
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dudek
Protokolant
Judyta Szydłowska

