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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA GMINY 

     Gmina Regnów została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia              

1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia  i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib 

władz w niektórych województwach oraz nadania niektórych gminom statusu miasta (Dz. U. 

Nr 132, poz.671). Do tego momentu tereny wchodzące dziś w skład Gminy Regnów należały 

do Gminy Cielądz. Obecnie Gmina Regnów jest najmniejszą gminą  pod względem 

powierzchni w województwie łódzkim. 

Gmina Regnów położona jest w środkowo – południowej części powiatu rawskiego oraz 

środkowo- wschodniej  części województwa łódzkiego. Powierzchnia gminy wynosi 46,4 km2 

co stanowi prawie 7.2 % powierzchni powiatu. Znikomy odcinek południowej granicy 

administracyjnej gminy jest zarazem fragmentem wschodniej granicy województwa 

łódzkiego.

 

   Rysunek 1. Położenie Gminy Regnów na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Łódzkiego 

Gmina Regnów graniczy z 4 innymi gminami: 

-od północy z  Gminą Biała Rawska,                                     

- od wschodu z Gminą Sadkowice, 
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- od południa z Gminą Cielądz, 

- od zachodu z Gminą Rawa Mazowiecka 

 

Rysunek 2. Położenie Gminy Regnów na tle sąsiadujących gmin 

Gmina posiada dobry układ komunikacyjny, który tworzą drogi powiatowe, gminne oraz 

lokalne. Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 43,3 km, natomiast 

długość dróg gminnych 58,6 km. Podstawowy układ komunikacyjny uzupełniają drogi 

gruntowe o długości około 92 km. Odległości między Gminą Regnów, a największymi 

miastami regionu przedstawiają się następująco: 

1. 10 km od Rawy Mazowieckiej 

2. 75 km od Łodzi 

3. 90 km od Warszawy 

Gmina Regnów jest gminą typowo rolniczą. Podstawową działalnością mieszkańców jest 

prowadzenie własnych gospodarstw rolnych. Powierzchnia użytków rolnych na podstawie 

informacji z Banku Danych Lokalnych wynosi  4 058 ha (87,6 % pow. gminy).  

 
 
 
1.2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 
 
            Gminę Regnów  na dzień 31 grudnia 2019 r. zamieszkuje 1.806 osób. Średnia gęstość 
zaludnienia w gminie wynosi około 40 osób na 1 km2  i jest niższa od średniej powiatowej 
wynoszącej 77 osób na km2. 
Podstawowe wielkości opisujące przebieg procesów demograficznych w gminie 
przedstawiono poniżej: 
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Wyszczególnienie Liczba ludności na 
dzień 31 grudnia 

2010 1.873 

2011 1.888 

2012 1.868 

2013 1.860 

2014 1.862 

2015 1.856 

2016 1.824 

2017 1.826 

2018 1.820 

2019 1.806 

 
Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Regnów na przestrzeni lat 2010-2019 
 
Liczba mieszkańców od 2011 roku ulega systematycznemu zmniejszaniu.  
 
Stopień koncentracji ludności w gminie jest nierównomierny. Do najludniejszych 
miejscowości należą:  
- Regnów (347 mieszkańców), 
- Annosław (258 mieszkańców), 
- Rylsk Duży (223 mieszkańców), 
- Rylsk (182 mieszkańców). 
Najmniejszymi pod względem zaludnienia miejscowościami w gminie są: 
- Rylsk Mały (46 mieszkańców), 
- Sowidół (63 mieszkańców). 
- Wólka Strońska (61 mieszkańców), 
- Podskarbice Królewskie (93 mieszkańców), 
- Sławków (96 mieszkańców) 
 
 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Regnów wg stanu na dzień 
31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

1. Regnów 347 

2. Nowy Regnów 171 

3. Kazimierzów 118 

4. Podskarbice Królewskie    93 

5. Podskarbice Szlacheckie 148 

6. Rylsk 182 

7. Rylsk Duży 223 

8. Rylsk Mały   46 

9. Sławków   96 

10. Sowidół   63 

11. Annosław 258 

12. Wólka Strońska   61 

                          RAZEM:                           1.806 
* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
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Urodzenia w Gminie Regnów w latach 2014-2019 roku 
 
* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 

 
* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 

 
Zgony w Gminie Regnów w latach 2014-2019 
 

 
* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
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Zgony w Gminie Regnów w 2019 roku wg miejscowości: 
 

Nazwa miejscowości Liczba zgonów 

Annosław 2 

Kazimierzów 5 

Nowy Regnów  4 

Podskarbice Królewskie 1 

Podskarbice Szlacheckie 5 

Regnów 4 

Rylsk 2 

Rylsk Duży 5 

Sławków 4 

Wólka Strońska 1 

Rylsk Mały 0 

Sowidół 0 
* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
 

1.3. BEZROBOCIE W GMINIE REGNÓW 
 
        Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Regnów zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 13 osób, w tym            

8 kobiet. W porównaniu do grudnia 2018  r. liczba bezrobotnych nie uległa zmianie. 

Strukturę osób bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego według wybranych kategorii 

przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej przedstawia poniższy 

wykres. 
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1.4. WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.          

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, mające 

na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Organem wykonawczym gminy jest 

Wójt Gminy Regnów, który realizuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Regnowie oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych, takich jak: 

- jednostki budżetowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Regnowie, Szkoła     

Podstawowa w Regnowie; 

- samorządowe instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie 

 
Rada Gminy 

 
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. 

Rada Gminy Regnów składa się z 15 radnych, stanowi reprezentację zbiorowych interesów 

wspólnoty samorządowej mieszkańców. Jest organem stanowiącym i kontrolnym – 

podejmuje uchwały w zakresie swojej działalności oraz kontroluje działalność Wójta, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Do kompetencji 

Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy 
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nie stanowią inaczej. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada Gminy powołała cztery 

komisje (komisję skarg, wniosków i petycji, komisję rewizyjną, komisję budżetu i komisję 

społeczną), które są pomocniczymi organami wewnętrznymi Rady o charakterze 

opiniodawczo-doradczym. 

 

 

KADENCJA RADY GMINY REGNÓW 2018-2023 

L.p. Imię i nazwisko radnego Pełniona funkcja 

1. Sławomir Dudek Przewodniczący Rady Gminy 

 

2. Jędrzejczyk Lucyna Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Członek komisji budżetu 

3. Nosek Włodzimierz Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Członek Komisji budżetu 

4. Kornacka Izabela Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji 

Członek komisji społecznej 

5. Tkaczyk Katarzyna Przewodnicząca Komisji budżetu 

 

6. Staszewska Jolanta Przewodnicząca Komisji rewizyjnej 

 

7. Wachowicz Longina Przewodnicząca Komisji społecznej 

Członek komisji rewizyjnej 

8. Biedrzycka Małgorzata Zastępca Przewodniczącej Komisji Skarg, wniosków i petycji 

Członek Komisji Społecznej 

9. Cybulska Honorata Zastępca Przewodniczącej Komisji budżetu 

Członek Komisji  skarg, wniosków i petycji 

10. Darnowska Iwona Zastępca Przewodniczącej komisji rewizyjnej 

Członek komisji skarg, wniosków i petycji 

11. Woszczyk Dariusz Zastępca Przewodniczącej komisji skarg, wniosków i petycji 

Członek komisji społecznej 

12. Matyjaszczyk Anna Członek komisji rewizyjnej 

Członek komisji budżetu 
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13. Plaskota Michał Członek komisji rewizyjnej 

 

14. Rzeżnicki Bartłomiej Członek komisji społecznej 

 

15. Wodnicka Renata Członek komisji społecznej 

 

 

Wójt Gminy 

Wójt Gminy stanowi jednoosobowy organ wykonawczy gminy, którego kadencja trwa 5 lat.   

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta 

należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, wykonywanie 

budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym, sprawowanie nadzoru nad gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi. Wójt reprezentuje gminę na zewnątrz. 

Funkcję Wójta Gminy Regnów od dnia 19 listopada 2018 r. pełni Pan Mariusz Cheba. 

Wójt Gminy mając inicjatywę uchwałodawczą przedstawiał Radzie Gminy projekty uchwał 

dotyczące różnych spraw publicznych, a przede wszystkim związanych z budżetem gminy              

i wieloletnią prognozą finansową oraz stawkami podatków. Przedstawiał też projekty uchwał 

w sprawach zagospodarowania przestrzennego, dokumenty strategiczne odnoszące się do 

różnych dziedzin życia społecznego np. program współpracy gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii itp. 

Poniższe zestawienie ilustruje liczbę przekazanych przez Wójta do Rady Gminy projektów 

uchwał w latach 2014-2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

53 56 53 44 54 58 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
 

Realizując bieżące zadania Gminy, Wójt Gminy Regnów wydawał decyzje w formie 
zarządzeń, przekazywanych do realizacji pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek 
organizacyjnych.  
 
Poniższe zestawienie ilustruje liczbę wydanych zarządzeń w latach 2014-2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

54 83 58 62 80 77 

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie 
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Urząd Gminy 

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. 

Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i 

przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową. Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy: dbałość o porządek publiczny, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Zadnia zlecone przez 

administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności 

i pomocy społecznej.  

Pracami Urzędu kieruje Wójt Gminy, przy współudziale Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy. 

Z dniem 01 sierpnia 2018 roku na stanowisko Sekretarza Gminy została powołana Pani 

Agnieszka Rokicka-Bednarek. Skarbnikiem Gminy od 26 kwietnia 2008 r.  jest Pani Alina 

Szczegulska. 

Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez 

Wójta Gminy. W strukturze organizacyjnej Urzędu w 2019 roku funkcjonowały 3 referaty, 

urząd  stanu cywilnego i stanowisko obsługi. 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Regnowie obejmuje następujące stanowiska pracy: 

- Wójt 

- Sekretarz 

- Skarbnik 

- Referat Organizacyjny – 1 stanowisko pracy 

- Referat księgowości – 5 stanowisk pracy, w tym: 

     - księgowość budżetowa – 3 stanowiska, 

     - księgowość podatkowa – 2 stanowiska, 

- Referat Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych -  3 stanowiska pracy, 

- Urząd Stanu Cywilnego – 1 stanowisko pracy, 

- stanowisko ds. obsługi Urzędu – 1 stanowisko pracy. 
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Na dzień 31.12.2019 r. w Urzędzie Gminy Regnów zatrudnionych było 13 pracowników, w 

tym   3 osoby kierownictwa Urzędu, z tego 54% pracowników posiada wykształcenie wyższe, 

a  46% pracowników wykształcenie średnie.  

Pracownicy Urzędu w 2019 roku systematycznie podnosili swoje kompetencje, uczestnicząc 

w szkoleniach. W ubiegłym roku pracownicy uczestniczyli w 20 płatnych szkoleniach, za 

łączną kwotę 6.456,52 zł.  

Jednostki pomocnicze Gminy  

 Jednostką pomocniczą gminy  jest lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców 

części gminy. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze tj.  sołectwa, dzielnice, osiedla. 

Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi 

strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań 

publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. W 2019 roku w okresie od 4.02.2019 

do 11.02.2019 roku na zebraniach wiejskich mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa oraz rad 

sołeckich, co przedstawia poniższa tabela. 

 

L.p. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Członkowie rady sołeckiej 

1. Annosław Dominik Klepaczka Krzysztof Adamczyk 

Sławomir Bachura 

2. Kazimierzów Marianna Wojdalska Marcin Lesiak 

Honorata Cybulska 

3. Nowy Regnów Ryszard Szymańczyk Sylwester Gapys  

Jan Piętara 

4. Podskarbice Królewskie Albina Krzemińska Renata Wodnicka  

Beata Chrzanowska 

5. Podskarbice Szlacheckie Emilia Jakubowska Remigiusz Lesiak 

Marcin Kociszewski 

6. Regnów Ryszard Pawlak Sławomir Dobrowolski 

Przemysław Walczak 

7. Rylsk  Lucyna Jędrzejczyk Mariola Czerwińska  

Anna Dobrowolska 

8. Rylsk Duży  Anna Cheba Stanisław Żak 

Karol Mirowski 
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9. Rylsk Mały Jan Zaręba Daniel Kwiatkowski 

Dariusz Stępień 

10. Sławków Iwona Darnowska Katarzyna Karpińska 

Cezary Łajszczak 

11. Sowidół Małgorzata Stępień Wojciech Matysiak 

Krystian Krawczyk 

12. Wólka Strońska Jolanta Staszewska Grzegorz Piątkowski 

Renata Ekiel 

 

Jednostki organizacyjne gminy 

Jednostki organizacyjne Gminy Regnów to jednostki utworzone do realizacji zadań gminy, 

której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie 

warunków do racjonalnego oraz harmonijnego rozwoju gminy, a także warunków pełnego 

uczestnictwa jej mieszkańców w życiu lokalnej wspólnoty. 

Gmina Regnów posiada następujące jednostki organizacyjne: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, 

2. Szkoła Podstawowa w Regnowie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie został powołany przez Radę Gminy 

Regnów Uchwałą Nr 17/95 z dnia 27 kwietnia 1995 roku. 

W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie zatrudnionych było 8 

pracowników, z czego: 

1) kierownik – 1 etat (wyższe studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu 

organizacji  pomocy społecznej) 

2) starszy pracownik socjalny – 1 etat (wyższe studia licencjackie oraz specjalizacja I stopnia 

w zawodzie pracownik socjalny) 

3) pracownik socjalny – 1 etat (wyższe studia magisterskie) 

4) księgowy - 1 etat ( wyższe studia magisterskie) 

5) opiekunka domowa – 1 etat (wykształcenie zawodowe) 
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6) asystent rodziny – umowa zlecenie 80 h/m-c 

7) opiekunka domowa – umowa zlecenie 

8) opiekunka domowa – umowa zlecenie 

Szkoła Podstawowa w Regnowie 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Regnowie od 01.09.2002 r. jest Pani Jolanta Kordel-

Wróblewska. 

W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole do liczby 11, z dniem 01 września 

2019 roku odwołano Panią Annę Chojnacką z funkcji wicedyrektora szkoły. 

 

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 

w tym: 
Zatrudnienie 

nauczyciele pracownicy niepedagogiczni 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

27,35 30 21,35 24 6 6 

 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej według stopnia awansu zawodowego, na 31 grudnia 

2019r. 

stopień awansu 
zawodowego 

liczba nauczycieli w tym w trakcie awansu  

dyplomowany 17 1 

mianowany 4 1 

kontraktowy 3 1 

stażysta 0 nie dotyczy 
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 roku: 

Wydatkowano kwotę – 595,00 zł 

Były to: szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, kursy. Z uwagi na brak 

zapotrzebowania na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji żaden z nauczycieli nie 

uczestniczył w studiach podyplomowych. 

 

2. INFORMACJE FINANSOWE 

W toku realizacji budżetu w 2019 roku jednostka zaplanowała dochody 8.990.256,60 zł 

wykonanie wynosiło 9.031.157,29 zł, co stanowi 100,45% planu. Wydatki zaplanowano w 

wysokości 8.868.526,60 zł  zrealizowano w wysokości 8.624.436,19 zł tj. 97,25% ustalonego 

planu. Budżet zaplanowano z nadwyżką w wysokości 121.730,00 zł, zrealizowano z nadwyżką 

w wysokości 406.721,10 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 606.373,52 zł, tym samym 

jednostka wypełnia postanowienia art.242 ust.2 i 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych, co wpłynęło na zwiększenie  planowanego wskaźnika jednorocznego z 

3,80%  do wartości 6,71%. Powyższe  spowoduje zwiększenie wysokości indywidualnego 

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia w następnych latach w stosunku do wielkości 

planowanych w wieloletniej prognozie finansowej ( art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych). 
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Wykonanie Dochodów 

Lp. TREŚĆ 
Plan po zmianach 

Wykonanie % Udział  % 

dochodów 

własnych, dotacji 

i subwencji w 

dochodach 

ogółem 

 
DOCHODY OGÓŁEM   

z tego: 

-dochody bieżące 

-dochody majątkowe 

8.990.256,60 

 

8.804.114,60 

186.142,00 

9.031.157,29 

 

8.845.223,38 

185.933,91 

100,45 

 

100,47 

99,89 

100 

 1.   Dochody własne  

( w tym: PIT,  

CIT,  

podatek od nieruchomości 

2.823.404,00 

803.257,00 

5.342,00 

1.206.765,00 

2.893.784,44 

810.845,00 

4.934,56 

1.274.520,24 

102,49 

100,94 

92,37 

105,61 

32,04 

2. 
Dotacje i środki z przeznaczeniem na 

cele bieżące i majątkowe ogółem  

 

3.588.585,60   

 

3.559.105,85 

 

99,18 

 

39,41 

3. Subwencje ogółem 

w tym: dochody bieżące 

- oświatowa 
- wyrównawcza UG 
- równoważąca 
- -uzupełnienie subwencji dla jst 
 

2.578.267,00  

 

1.807.771,00 

703.798,00   

43.206,00 

23.492,00 

2.578.267,00 

 

1.807.771,00  

703.798,00   

43.206,00 

23.492,00 

100 

 

100 

100 

100 

100 

28,55 

 

Wykonanie wydatków  

 

 TREŚĆ 
Plan po zmianach 

Wykonanie % Udział wydatków 

bieżących i 

majątkowych w 

wydatkach 

ogółem 

 WYDATKI OGÓŁEM 8.868.526,60  8.624.436,19 97,25 100 

 

1 

2 

Z tego : 

wydatki majątkowe  

wydatki bieżące 

 

405.600,00     

8.462.926,60 

 

385.586,33 

8.238.849,86    

 

95,07 

97,35 

 

2,70 

95,53 
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Wynik budżetu 

Budżet gminy Regnów na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr 

III/14/18 w dniu 28 grudnia 2018 roku. 

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2019 roku  stanowiący 

różnicę między zrealizowanymi dochodami a wydatkami  jest ujemny i wynosi: 

1.Wykonane dochody                 -     9.031.157,29            

2.Wykonane wydatki                  -     8.624.436,19 

3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)       =         406.721,10 

 

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku 

Lp. Nazwa zadania Plan  Wykonanie  % 

1. Budowa dróg w strefie 

przemysłowej w Regnowie 

18.000,00 0,00 0 

2. Budowa świetlicy środowiskowej 

w miejscowości Rylsk z 

przeznaczeniem na Dom Kultury 

249.000,00 248.591,69 99,84 

3. Budowa kompleksu obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w 

Regnowie  

90.100,00 89.565,41 99,41 

4. Otwarta strefa aktywności w 

Regnowie 

38.000,00 37.585,73 98,91 

5. Zakup działki Nr 62/1 w Rylsku 

Małym 

3.500,00 2.843,50 81,24 

6. Dotacja dla Powiatu Rawskiego- 

dofinansowanie zakupu 

autoklawu dla Szpitala  w Rawie 

Mazowieckiej 

5.000,00 5.000,00 100 

7. Dotacja dla KPPSP w Rawie 

Mazowieckiej – dofinansowanie 

zakupu lekkiego samochodu 

operacyjnego z napędem 

terenowym 

2.000,00 2.000,00 100 
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PRZYCHODY I ROZCHODY    

Na dzień 31.12.2019 roku w budżecie gminy dokonano spłaty  zaciągniętych  kredytów  

w kwocie 333.186,00 i odsetek w kwocie 35.3630,05,  co daje razem 368.549,05 tj. 4,08% 

wykonanych dochodów bez wyłączeń, po dokonaniu wyłączeń ze wskaźnika spłaty pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie wskaźnik wynosi 2,82% , dopuszczalny wskaźnik wynosił 3,34%. 

Zaplanowano przychody w wysokości 211.456,00 zł  wykonanie w wysokości 211.458,72zł tj. 100%, 

na które składały się  wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 97.172,72 zł i pożyczka na wyprzedzające 

finansowanie zadań z udziałem środków europejskich 114.286,00zł, która została spłacona w 2019 

roku.  

DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019  r. 

Zadłużenie Gminy /kredyty i pożyczki / na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 1.240.200,00 zł, co 

stanowi 13,73% wykonanych dochodów, w tym: 

Nazwa instytucji Kwota pozostała do spłaty 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS 

Biała Rawska  O/Regnów 

60.000,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS 

Aleksandrów Łódzki 

91.200,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS 

Mszczonów 

206.700,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS 

Mszczonów 

131.400,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS 

Mszczonów 

75.600,00 

kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS 

Mszczonów 

360.500,00 

pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi   z 2016 roku   314.800,00 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu gminy zawiera „Sprawozdanie z 

wykonania budżetu gminy za 2019 rok”. 
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3. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Wartość początkowa majątku Gminy Regnów na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiła 17.170.539,52 

zł,  w ciągu roku nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 361.708,39   zł  oraz zmniejszenie o kwotę 

14.918,52 zł. Stan na  dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 17.517.329,39 zł. co oznacza wzrost o 

2,02%.W skład majątku wchodzą następujące środki trwałe wg grup rodzajowych: 

 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych 

Grupa majątku trwałego Stan na koniec roku 

obrotowego 

Lp. 

numer nazwa 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie zmniejszenia 

 

1.  Środki trwałe, w tym: 17.170.539,52 361.708,39 14.918,52 17.517.329,39 

2 0 Grunty 1.744.827,64 219.643,50 0,00 1.964.471,14 

3 1 Budynki i oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i 

spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu 

4.375.551,18 0,00 0,00 4.375.551,18 

4 2 Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 

8.258.234,43 130.152,34 0,00 8.388.386,77 

5 3 Kotły i maszyny energetyczne 71.952,11 0,00 0,00 71.952,11 

6 4 Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

207.232,27 11.912,55 14.918,52 204.226,30 

7 5 Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

24.172,21 0,00 0,00 24.172,21 

8 

 

6 Urządzenia techniczne  2.175.397,08 0,00 0,00 2.175.397,08 

9 7 Środki transportu 209.003,60 0,00 0,00 209.003,60 

10 8 Narzędzia , przyrządy, 

ruchomości i wyposażenia, 

gdzie indziej nie 

sklasyfikowane 

104.169,00 0,00 0,00 104.169,00 
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4. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

4.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY REGNÓW 

Strategia Rozwoju Gminy jest najważniejszym dokumentem programowym w Gminie. Ma 

charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne 

ramy, myśląc o trwałym rozwoju. 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2014-2020 rozpoczęła się z chwilą 

podjęcia przez Radę Gminy Regnów Uchwały nr VI/34/15 w dniu 22 kwietnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2014-2020”. Wykonanie 

uchwały powierzono Wójtowi Gminy Regnów. W ten sposób utworzono prawne ramy 

wdrażania strategii. 
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4.2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Gmina Regnów zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

posiada opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego” 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regnów 

zostało uchwalone Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr VIII/50/2011 z dnia 15 września 2011 

roku.  Studium objęty jest cały obszar Gminy.  

Podstawowe ustalenia Studium obejmują kierunki zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru gminy w aspekcie: struktury przestrzennej, przeznaczania terenów pod konkretne 

funkcje, ochrony środowiska, rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

społecznej, kształtowaniu przestrzeni rolniczej i leśnej. 

Wykres. Przeznaczenie terenów Gminy Regnów zgodnie ze Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regnów z podziałem na 

poszczególne rodzaje. 
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Zakres STUDIUM obejmuje podstawowe problemy życia gminy, w tym między innymi 

dotyczące:  

- kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 

-  kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

terenów wyłączonych spod zabudowy, 

-  obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego, 
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-  obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

-  kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

-  obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, 

-  obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, 

-  obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, 

-  obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 

-  obszarów przestrzeni publicznej, 

-  obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub zmianę obowiązującego planu miejscowego, w tym obszary 

wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

- kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

- obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

W roku 2019 wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy w tym 3 dla budowy, bądź 

rozbudowy budynków mieszkalnych, 1 dla budowy butli gazu ziemnego oraz 2 dla budowy 

bądź rozbudowy budynków gospodarczych. 

Podstawowymi dokumentami sterującymi zagospodarowaniem przestrzennym w Gminie 

Regnów są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

W Gminie Regnów sporządzonych jest 10 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, na ogólną powierzchnię 2721ha, ostatni plan został uchwalony Uchwałą 

Rady Gminy Regnów Nr XII/72/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, obejmujący zmianę planu 

miejscowego na terenie wsi Sowidół. Zmiana planu dotyczyła terenów przeznaczonych pod 

rolnicze użytkowanie gruntów, obecnie teren ten oznaczony jest symbolem R.RM co oznacza 

że na terenie tym jest możliwość oprócz rolniczego użytkowania tych gruntów, usytuowanie 

zabudowy zagrodowej.  

Wykres. Przeznaczenie procentowe terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Regnów z podziałem na poszczególne rodzaje. 
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W 2019 roku wydano 71 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Regnów. Zaświadczenia z wypisów i wyrysów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wydawane były głównie w celu przekazania do kancelarii notarialnych. 

4.3. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Regnów obejmuje lokale mieszkalne w budynkach  stanowiących 

własność Gminy.   

 1) w budynku ośrodka zdrowia w Regnowie – dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 

użytkowej 85,14 m2 .                                                                                                                         

2) w budynku „agronomówki” dwa lokale mieszkalne o łącznej  powierzchni  82,30m2.   

Stan techniczny zasobu przedstawia się następująco: 

1) trzy lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralne 

ogrzewanie zasilane z własnych źródeł,                                                                                        
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2) jeden lokal wyposażony jest w energię elektryczną oraz instalację wodociągową.               

 W  budynkach będących własnością gminy Regnów znajdują się tez lokale użytkowe 

wynajmowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W budynku ośrodka zdrowia 

w Regnowie znajduje się przychodnia lekarska o powierzchni 170,78 m2, gabinet 

stomatologiczny o powierzchni 35,39 m2 oraz apteka o powierzchni 86,40 m2. W budynku 

agronomówki znajduje się gabinet lecznicy zwierząt o powierzchni15,76 m2. Lokal na 

centralę telefoniczną firmy ORANGE zlokalizowany jest w budynku urzędu gminy i zajmuje 

powierzchnię 19 m2. 

Łączna wartość czynszu za wynajmowanie powyższych lokali w roku 2019 wyniosła 56.277,84 

zł. 

 

              4.4. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH 

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt został opracowany i przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Regnów „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów w 2019 roku”.  

Bezdomne zwierzęta były wyłapywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 

Usługowe „DREWBUD” z siedzibą w miejscowości Komorów 15, 96-214 Cielądz i oddawane 

do schroniska dla zwierząt w Boguszycach Małych 25, 96-200 Rawa Mazowiecka  

prowadzonego przez Fundację Ostatnia Szansa z siedzibą w Warszawie ul. Jana Blatona 3 lok 

141, 01-494 Warszawa. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w przypadku 

konieczności wyjazdu w celu uśpienia zwierzęcia, opiekę weterynaryjną sprawował Zakład 

leczniczy dla zwierząt „LANCET” w Sadkowicach. Za zbieranie, odbiór zwłok padłych zwierząt 

i ptaków z terenu gminy i zapewnienie ich utylizacji odpowiedzialny był Zakład Usług 

Rakarskich Mirosław Boguszewski ul. Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka. W przypadku 

konieczności zapewnienia schronienia zwierzętom gospodarskich odpowiedzialne było 

gospodarstwo w Regnowie nr 69.  

W celu realizacji programu w 2019 roku w Gminie Regnów zgłoszono do sterylizacji 7 

samiczek kota oraz 2 samice psa. Wszystkie zgłoszone podania zostały pozytywnie 

rozpatrzone i zrealizowane. W schronisku „Fundacja Ostatnia Szansa” w Boguszycach Małych 

w roku 2019 przebywało 8 psów z terenu Gminy Regnów.  
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W 2019 roku za przyjęcie, zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków 

bytowania i opiekę weterynaryjną w schronisku gmina zapłaciła 16 955,50 zł. Za opiekę 

weterynaryjną, sterylizację zwierząt gmina poniosła koszty w wysokości 764,64 zł. Koszt 

odławiania bezdomnych zwierząt wyniósł 233,70 zł, natomiast za usługę zbierania zwłok 

padłych zwierząt z terenu gminy i utylizację  koszt wyniósł 388,80 zł. W roku 2019 nie było 

konieczności zapewnienia schronienia zwierzętom gospodarskich. 

 

              4.5. OPIEKA NAD ZABYTKAMI GMINY REGNÓW 

Na terenie Gminy Regnów zlokalizowane są następujące obiekty wpisane do rejestru 

zabytków województwa łódzkiego: 

Regnów 

● murowany kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie, wzniesiony w  

1764 roku,  nr rej.: 11/7 z 30.05.1946 oraz 265/197 z 27.12.1967; 

● cmentarz  przykościelny, nr rej.: 940 z 19.11.1993; 

● cmentarz rzymsko-katolicki, nr rej.: 899 z 22.12.1992. 

Rylsk Duży 

● zespół dworski, na który składają się: murowany dwór (nr rej.: 552 z 25.03.1981), 

zabudowania gospodarcze (nr rej.: 553 z 25.03.1981) oraz park krajobrazowy (nr rej.: 579 z 

19.05.1982). 

Rylsk  

● zespół dworski, na który składają się: murowany dwór wzniesiony w 1893 r. i pozostałości 

parku krajobrazowego z końca XIX stulecia. 

W 2019 roku wykonane zostały prace remontowe w kościele p.w. Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny w Regnowie polegające na remoncie konstrukcji drewnianej więźby 

dachowej wraz z wymianą pokrycia kościoła, wymianą części konstrukcji więźby dachowej, 

wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Celem finalnym zadania jest 

wymiana blachy na dachówkę ceramiczną według zaleceń konserwatora zabytków, co 

pozwoliło na zabezpieczenie całego zabytku przed niszczeniem, całego dziedzictwa które 

znajduje się w środku kościoła stanowiącego zabytki ruchome, tak aby w przyszłości mogły 
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się cieszyć nim następne pokolenia i można było podziwiać cały nienaruszony zabytek 

kulturowy. 

 

 4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odpady komunalne z terenu Gminy 

Regnów odbierała i zagospodarowywała firma BUDMAX Grzegorz Budek, na podstawie 

umowy zawartej z gminą Regnów na lata 01.01.2017-31.12.2019.  

Rada Gminy Regnów ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę 

„wytwarzający płaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób 

zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata wynosi 7,00 zł./osobę, natomiast 

w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 11,00 zł./osobę. Właściciele 

nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposób 

gospodarowania odpadami. Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie 

pojemniki.  

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład w których wchodzi odbiór, transport, 

utylizacja odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), zysk firmy 

obsługującej, koszt obsługi administracyjnej informatycznej systemu itp. 

Koszty poniesione w 2019 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  

Rodzaj kosztu Kwota w zł. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 142.050,80 zł 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie 

pracowników, szkolenia, licencja 

oprogramowania) 

 

   20.496,50 zł 

Razem: 162.547,30 zł 

 

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku -      

143.201,25 zł.  
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Należności na dzień 31.12.2019 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– 25.818,51 zł.  

Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 
Gminy Regnów  

• Ilość odpadów zebranych o kodzie 20 03 07 wynosi – 7,06 Mg, 

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 15 01 02 - tworzywa sztuczne – 40,94 Mg, 

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła – 30,86 Mg,  

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 15 01 01 - opak. z papieru i tektury – 14,3 Mg, 

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 15 01 03 - opakowania z drewna – 3,7 Mg, 

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 15 01 04 - opakowania. ze stali – 9,83 Mg,  

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony - 4,04 Mg,  

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 20 01 23 - urządz. zaw. freony - 1,04 Mg, 

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 20 01 35 - urządzenia elektryczne - 2,84 Mg, 

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 20 01 36 - urządzenia elektryczne - 1,49 Mg,  

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 20 03 01 – odpady zmieszane -147,16 Mg, 

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji – 1,92 

Mg,  

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 

02 09 do 16 02 13- 0,7 Mg,  

• Ilość zebranych odpadów o kodzie 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne 

niż wymienione w 16 02 15- 0,12 Mg. 

 •Ilość odpadów zebranych przez firmę BUDMAX wynosił  - 266,00 Mg. 
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• Ilość odpadów zebranych przez PSZOK przy ZGO AQUARIUM w Pukininie wynosił - 3,34  

Mg. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Regnów 

prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne i 

problemowe oraz zużyte opony odbierane są dwa razy w roku w trakcie zorganizowanej 

akcji, w trakcie przejazdu przez każdą miejscowość. 

Usuwanie azbestu: 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z zasobów Urzędu Gminy Regnów 

 

 

 

W roku 2019 gmina Regnów usuwała wyroby azbestowe na podstawie „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Regnów na lata 2016-2032” w ramach programu 

priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest” . Koszty tego 

przedsięwzięcia pokrywane były w następujących proporcjach: 90% dofinansowanie z 

WFOŚiGW, 10% środki własne właściciela nieruchomości. W 2019 r. zdemontowano i 

poddano unieszkodliwieniu 69,87 Mg wyrobów azbestowych od 29 właścicieli 

nieruchomości. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła  27.090,00 zł., w tym środki 

pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 

24.381,00 zł, środki własne – 2.709,00 zł. W porównaniu do roku 2018 wartość ta była niższa 

o 8.167,36 zł. Odpady azbestowe przekazane zostały na Składowisko Zakład Utylizacji 

odpadów Spółka z o.o., 62-510 Konin. Zadanie realizował REVOL Sp z o.o.  ul. Senatorska 

21/30-31, 93-192 Łódź. 
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Koszty usuwania wyrobów azbestowych w latach 2017-2019 

 

Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w latach 2017-2019 
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 4.7. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Na terenie gminy Regnów znajduje się 60,4 km sieci dróg o powierzchni  221,2 tys. m2. Drogi 

lokalne mają długość 15,9 km, a dojazdowe 44,5 km.  

 

Tabela. nawierzchnia oraz długość dróg gminnych na terenie gminy Regnów 

Suma długości i 

powierzchni 

Nawierzchnia utwardzona Nawierzchnia gruntowa Klasa dróg 

Dł. 

(km) 

Pow. 

tys. m2 

bitumiczna betonowa  tłuczniowa wzmocniona 

żwirem itp. 

naturalna 

Lokalne 15,9 68,0 10,6 42,4 0,4 1,6 2,7 11,2 1,7 6,8 1,6 6,0 

Dojazdowe 43,4 153,4 8,4 32,0 2,7 9,9 0,5 2,4 0,0 0,0 31,8 109,1 

Razem 60,4 221,4 19,0 74,4 3,1 11,5 3,2 13,6 1,7 6,8 33,4 115,1 

 

Tabela.  Długość dróg powiatowych na terenie gminy Regnów 

Drogi powiatowe na terenie gminy Regnów 

Przebieg drogi Długość (km) 

4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk D. - Zuski 7,500 

4117E Ossowice – Kaleń 2,450 

4118E Pukinin – (Mogielnica) 7,400 

4119E Regnów – Rylsk 3,788 

4120E Biała Rawska – Regnów – Komorów 5,500 

4121E Biała Rawska – Rylsk Duży 2,350 

4123E Cielądz – Józefów 3,220 

4306E (Wiechnowice) – Lesiew 11,400 

RAZEM 43,608 

 

W roku 2019 wykonano dwa zadania obejmujące swoim zakresem drogi powiatowe na 

terenie gminy Regnów tj.:  

1. przebudowa drogi 4118E Pukinin – (Mogielnica) łączna długość 2,46km (odcinek od 

Rylska do Turobowic) – koszt 1331,2 tys. zł 

2. remont drogi 4105E na odcinku Sławków – Rylsk Duży na długości 1,4km – 235,7 tys. 

zł 
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  4.8. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019r. , poz. 688) nakłada na organy administracji publicznej 

obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako „organizacje 

pozarządowe"). Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na 

organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności i wielu jej liderów. Podstawową formą współpracy było różnorodne wspieranie 

tej działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta odbywała się przede 

wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności , partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji oraz jawności. Strategicznym celem ww. uchwał jest polepszenie jakości życia 

mieszkańców Gminy Regnów poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i 

organizacji pozarządowych. 

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Program współpracy podaje katalog form współpracy Gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

1. Współpraca finansowa 

W programie współpracy wyznaczono trzy podstawowe priorytety: 

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

2) w zakresie przeciwdziałania patologia społecznym  

3) w zakresie podniesienia jakości życia mieszkańców. 

Powyższe priorytety brane były pod uwagę przy ogłoszeniu  konkursów na realizację zadań 

publicznych. 

Dane na temat poszczególnych zadań i środków finansowych przeznaczonych na realizacje 

poszczególnych zadań przedstawiono w formie poniższej tabeli 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

wynikająca 

z ogłoszenia 

Kwota 

przekazana 

Liczba podpisanych umów 

1 Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy Regnów 

ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i 

 

 

10 000 zł 

 

 

10 000 zł 
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młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć 

szkoleniowych i 

współzawodnictwa 

sportowego w dziedzinie piłki 

nożnej 

1 

2 Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy Regnów 

ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć 

szkoleniowych i 

współzawodnictwa 

sportowego w dziedzinie piłki 

nożnej 

 

20 000 zł 

 

20 000 zł 

 

1 

3 Zwiększenie pomocy 

terapeutycznej i korekcyjnej 

dla dzieci z terenu Gminy 

Regnów  

 

6 000zł 

 

6 000 zł 

 

1 

4 Wspieranie przedsięwzięcia w 

zakresie rozwoju kulturalnego, 

promocji twórczości 

kulturalnej i ludowej poprzez 

zorganizowanie spotkań 

społeczności lokalnej , 

wspieranie amatorskiego 

ruchu artystycznego 

mieszkańców Gminy Regnów 

oraz wspieranie wszelkich form 

edukacji kulturalnej dzieci i 

osób dorosłych z terenu gminy 

Regnów oraz zapewnienie 

obsługi muzycznej zespołu 

wielopokoleniowego 

„Marzenie” z Regnowa 

 

15 000zł  

 

15 000zł 

 

1 
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Dane na temat organizacji , które pozyskały w konkursach środki finansowe na wsparcie 

realizacji zadań przedstawia tabela poniżej 

 

Lp Nazwa zadania Nazwa organizacji Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

w konkursie 

Wysokość środków 

zaangażowanych 

przez organizację 

 

 

1 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy 

Regnów ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i 

współzawodnictwa 

sportowego w dziedzinie 

piłki nożnej 

 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Sokół 

Regnów” 

 

 

10 000 zł 

Całkowity koszt 

zadania 

publicznego stanowi 

sumę kwot dotacji, 

środków 

finansowych 

własnych, środków 

finansowych z 

innych źródeł oraz 

wkładu 

osobowego (w tym 

świadczeń 

wolontariuszy i 

pracy społecznej 

członków), wynosi – 

12 000 zł 

 

 

2 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy 

Regnów ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży poprzez 
prowadzenie zajęć 

szkoleniowych i 

współzawodnictwa 

sportowego w dziedzinie 

piłki nożnej 

 

Ludowy Klub 
Sportowy „Sokół” 

Regnów 

 

20 000 zł 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków 
finansowych 

własnych, środków 
finansowych z 
innych źródeł oraz 
wkładu 

osobowego (w tym 
świadczeń 
wolontariuszy i 
pracy społecznej 
członków), wynosi- 
25 000 zł 
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3 

Zwiększenie pomocy 

terapeutycznej i korekcyjnej 

dla dzieci z terenu Gminy 

Regnów  

Stowarzyszenie 

Rodziców i 

Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych 

„Dobro Dzieci” 

 

6 000 zł 

Całkowity koszt 

zadania 

publicznego stanowi 

sumę kwot dotacji, 

środków 

finansowych 

własnych, środków 

finansowych z 

innych źródeł oraz 

wkładu 

osobowego (w tym 

świadczeń 

wolontariuszy i 

pracy społecznej 

członków), wynosi- 

11 000 zł 

 

 

4 

Wspieranie przedsięwzięcia 

w zakresie rozwoju 

kulturalnego, promocji 

twórczości kulturalnej i 

ludowej poprzez 
zorganizowanie spotkań 

społeczności lokalnej , 

wspieranie amatorskiego 

ruchu artystycznego 

mieszkańców Gminy 

Regnów oraz wspieranie 
wszelkich form edukacji 

kulturalnej dzieci i osób 

dorosłych z terenu gminy 

Regnów oraz zapewnienie 

obsługi muzycznej zespołu 

wielopokoleniowego 
„Marzenie” z Regnowa 

 

Stowarzyszenie 
„Razem Dla 

Regnowa” 

 

15 000 zł 

Całkowity koszt 

zadania 

publicznego stanowi 

sumę kwot dotacji, 

środków 

finansowych 

własnych, środków 

finansowych z 

innych źródeł oraz 

wkładu osobowego 

(w tym świadczeń 

wolontariuszy i 

pracy społecznej 

członków), wynosi- 

20 800 zł 
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4.9. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE REGNÓW 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Regnów, przyjęta została do 

realizacji uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XV/93/16 z dnia 12 maja 2016 roku. Strategia 

została przyjęta na lata 2016-2022, a jej głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom 

gminy Regnów warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu oraz przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu 

umożliwiającemu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Zostały 

również wskazane 4 cele strategiczne: 

1. Przeciwdziałanie czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz ograniczanie ich 

skutków.  

2. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.  

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz ich 

włączenie społeczno-zawodowe.  

4. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców. 

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w gminie w ramach funkcjonowania GOPS w 

Regnowie o charakterze niepieniężnym było opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej 

dla 4 osób oraz  świadczenie  usług opiekuńczych dla 6 osób. 

Wsparcie materialne, finansowe, praca socjalna, poradnictwo i interwencja były udzielane w 

ramach: 

• Realizacji świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, 

• Realizacji zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

• Realizacja zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• Realizacja zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

• Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• Realizacja zadań z ustawy „ Za życiem”, 

• Realizacja zadań z ustawy „Dobry start” oraz programy dożywiania. 
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 4.10. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów na lata 2017-2019 został przyjęty uchwałą 

Nr XXII/134/17 Rady Gminy Regnów  z dnia 30 marca 2017 roku. 

Celem programu jest wspieranie rodzin z terenu Gminy Regnów, przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

 Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie wsparcia w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo – 

wychowawcze. 

2. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych 

koniecznych w budowaniu i utrzymaniu systemu wspierania rodziny. 

3. Ograniczanie sytuacji kryzysowych i negatywnych skutków z nich wynikających 

występujących w rodzinach. 

Program jest adresowany do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczej, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do 

prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w 

opiece i wychowaniu dzieci. Zadania programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na 

całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną 

biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. W jego realizacji uczestniczą 

instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny.  

W roku 2019 w pieczy zastępczej znajdowało się pięcioro dzieci. Wydatki związane z 

utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej w 2019 roku wyniosły 43.252,65 zł. Asystent rodziny 

w 2019 roku swoim wsparciem objął 4 rodziny. Na zatrudnienie asystenta przeznaczono 

kwotę 8.745 zł. 

 

4.11. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Regnów na lata 2011-2021 

został przyjęty uchwałą nr V/34/2011 Rady Gminy Regnów z dnia 14 marca 2011 r. 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie 

Regnów oraz skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych. Został również 

powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim:  
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1. pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w 

przezwyciężeniu ich problemów,  

2. efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu,  

3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

4. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy,  

5. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy. 

W 2019 roku pomocą zespołu interdyscyplinarnego objęte zostały 3 rodziny, procedurą 

„Niebieskie Karty” objęto 5 rodzin. 

 

 4.12. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

              Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę 

realizacji zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

przyjęto Uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Regnów z dnia 28 grudnia 2018 r. Program 

opracowano w oparciu o lokalną diagnozę problemów. 

Główne cele programu: 

1) Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia; 

2) Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w 

zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

3) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania 

nowym problemom alkoholizmu; 

4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 

wydawanie opinii w formie postanowień; 

5) Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, problemów 

narkomanii oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu 
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promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii. 

 

Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową przeznaczone były 

środki finansowe pochodzące z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

w wysokości 29.310,62 zł. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 

realizowany był przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną 

przez Wójta Gminy Regnów Zarządzeniem Nr 28/2018 z dnia 18 grudzień 2018 r., w składzie: 

1. Longina Wachowicz – przewodnicząca; 

2. Justyna Iwańska – członek; 

3. Marcin Janiszewski – członek; 

Od 01 stycznia 2019 roku został zmniejszony skład osobowy Komisji, z pięciu członków do 

trzech. Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów funkcjonowania komisji, dzięki temu powstała 

oszczędność z tytułu wypłaty diet dla członków komisji w kwocie 3.900,00 zł,  

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku: 

1. Komisja odbyła 23 posiedzenia; 

2. Komisja przeprowadziła 13 rozmów z osobami uzależnionymi; 

3. Komisja odbyła 3 rozmowy osobami współuzależnionymi (członkami rodzin osób 

uzależnionych); 

4. Członkowie Komisji uczestniczyli w 1 szkoleniu. 

 

Wydatki w 2019 roku na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową 

diety dla członków Komisji 9.660,00 zł. 

konsultacje psychologa 4.600,00 zł. 

przejazd dzieci na obóz sportowy 1.100,00 zł. 

finansowanie prac biegłych (psychiatry i psychologa) orzekających 

w  przedmiocie uzależnienia od alkoholu - opinie dotyczyły osób 

zgłoszonych do GKRPA w związku z nadużywaniem alkoholu 

    847,40 zł. 

usługi telefoniczne 150,00 zł. 

zakup komputera i tonera 1.934,00 zł. 
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seminarium dla dzieci w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej      615,00 zł. 

usługa szkoleniowa z profilaktyki uzależnień       365,00 zł. 

promowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie 

trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, z 

terenu Gminy Regnów 

      600,00 zł. 

bilety wstępu oraz przewóz osób na spektakl profilaktyczny 

„Wspomnienia Narkomanki” 

     670,00 zł 

Razem koszt realizacji programu wyniósł         20.541,40 zł 

 

              

4.13. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014 –2020 współfinansowany jest z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Regnowie w 2019 roku współpracował z Klubem Abstynenckim „Szansa” w 

Rawie Mazowieckiej, w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 

– 2020 POPŻ. W ramach tego programu zakwalifikowani mieszkańcy mogą korzystać z 

bezpłatnych produktów żywnościowych. W 2019 roku z programu skorzystało 47 rodzin, w 

tym 196 osób w rodzinach.  

 4.14. WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”  to wsparcie dla najuboższych mieszkańców. 

Celem programu było ograniczenie głodu  i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych, chorych oraz niepełnosprawnych, z gospodarstw domowych o 

najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i zakładał on objęcie 

dożywianiem dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe wymagające wsparcia w postaci posiłków z 

terenu Gminy Regnów. Program był elementem polityki państwa w zakresie wsparcia 

finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy 

poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz 

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 
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 Koszt programu wyniósł ogółem – 42.302 zł., w tym środki własne 16.920 zł. i dotacja – 

25.381 zł. Programem objęte zostały 75 osoby. 

Pomoc w formie posiłków skierowana była do 64 uczniów, łączny koszt wyniósł  – 31.802 zł. 

Udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 10.500 zł.  

 

5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W 2019 roku Rada Gminy w Regnowie obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 9 

posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 58 uchwały, które organ 

wykonawczy gminy udostępnił do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Regnów. W roku ubiegłym na 9 posiedzeniach podjętych zostało 54 

uchwały.  

W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy Regnów, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz 

inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym 

dyrektorzy jednostek organizacyjnych.  

Zgodnie z procedurą do Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wojewody Łódzkiego 

przekazane było 36 uchwał, do Regionalnej Izby Obrachunkowej 22 uchwały, natomiast 15 

uchwał oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok podlegało publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
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Wykonanie uchwał w 2019 roku przedstawiało się według poniższej tabeli. 

L.p. Nr uchwały W sprawie Informacja o wykonaniu uchwały 

1. IV/21/19 Przyjęcia Programu 
Osłonowego Gminy Regnów w 
zakresie zapewnienia posiłku 
dla dzieci i młodzieży na lata 
2019-2023 

Uchwalono program Osłonowy Gminy 
Regnów w zakresie zapewnienia 
posiłków dla dzieci i młodzieży, który 
realizowany będzie w latach 2019-
2023.  

2. IV/22/19 Wyboru przedstawiciela Gminy 
Regnów w Samorządowym 
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi 
Rawskiej 

W związku z nową kadencją na 
przedstawicieli  w Samorządowym 
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej 
wybrano Przewodniczącego Rady- 
Sławomira Dudka i Wójta Gminy- 
Mariusza Chebę. 

3. IV/23/19 bezprzetargowego najmu 
nieruchomości na okres 
powyżej 3 lat 

Podpisano umowę najmu 
nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 

4. IV/24/19 wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu, po umowie 
zawartej na czas oznaczony z 
tym samym najemcą 

Podpisano umowę najmu po umowie 
zawartej na czas oznaczony z tym 
samym najemcą. 

5. IV/25/19 wyrażenia zgody na wynajęcie 
lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy 
Regnów 

Podpisano umowę na wynajęcie  lokalu 
stanowiący własność Gminy Regnów. 

6. IV/26/19 wyrażenia zgody na wynajęcie 
lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy 
Regnów 

Podpisano umowę na wynajęcie  lokalu 
stanowiący własność Gminy Regnów. 

7. IV/27/19 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawskiemu 

Udzielono pomocy finansowej 
Powiatowi rawskiemu  w kwocie 1.000 
zł z przeznaczeniem na wsparcie 
poradnictwa zawodowego dla 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Maz. zgodnie z podpisaną umową. 

8. IV/28/19 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawskiemu 

Udzielono pomocy finansowej 
Powiatowi rawskiemu  w kwocie 400 zł 
na dofinansowanie części 
wynagrodzenia lekarza psychiatry  dla 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rawie Maz. zgodnie z podpisana 
umową.  
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9. IV/29/19 zmian w budżecie na 2019 rok Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

10. V/30/19 funduszu sołeckiego Uchwała została zrealizowana.  

Nie wyodrębniono funduszu soleckiego. 

11. V/31/19 wyboru przedstawiciela Gminy 
Regnów do Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej 

W związku z nową kadencją na 
przedstawiciela do Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej  wybrano Wójta Gminy- 
Mariusza Chebę. 

12. V/32/19 sprawie projektu regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Regnów; 
 

 Przyjęto projekt regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Regnów, 
który przekazany został celem 
zaopiniowania do Wód polskich i 
uzyskał negatywną opinie. 

13. V/33/19 przyjęcia ,,Programu 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt domowych na terenie 
gminy Regnów” na 2019 rok; 
 

Uchwała realizowana była w ciągu 
całego roku 2019. 

Zawiadomieniem Wojewody Łódzkiego 
wszczęto postępowanie nadzorcze. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego  dn. 21.06.2019 r.  poz. 3484 

14. V/34/19 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2022 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2019-
2022 zgodnie z podjętą uchwałą. 

 

15. V/35/19 Zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

16. V/36/19 zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Regnów na 2019 rok 

Uchwała realizowana była w ciągu 
całego roku 2019. 

17. VI/37/19  zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2022 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2019-
2022 zgodnie z podjętą uchwałą. 

18. VI/38/19 zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

19. VII/39/19 powołania Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów 
powszechnych 

Powołano 3-osobowy Zespół ds. 
zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych. 
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20. VII/40/19 zmieniająca uchwałę w sprawie 
,,Programu zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
domowych na terenie gminy 
Regnów” na 2019 rok 

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany § 3  
Uchwały Nr V/33/29 w sprawie 
przyjęcia ,,Programu zapobiegania 
bezdomności zwierząt domowych na 
terenie gminy Regnów” uwzględniając 
zastrzeżenia organu nadzorczego. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego  dn. 21.06.2019 r. poz. 3485 

21. VII/41/19 projektu regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Regnów 

Przyjęto projekt regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Regnów, 
który przekazany został celem 
zaopiniowania do Wód polskich i 
uzyskał pozytywną opinię. 

22. VII/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia Gminy Regnów 
do Stowarzyszenia Powiatów i 
Gmin Dorzecza Bzury 

W związku z nową kadencją  wybrano 
Wójta Gminy Regnów- Mariusza Chebę 
jako przedstawiciela w Stowarzyszeniu 
Powiatów Gmin Dorzecza Bzury   

23. VIII/43/19 udzielenia wotum zaufania Udzielono Wójtowi Gminy Regnów 
wotum zaufania 

24. VIII/44/19 zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 rok 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 rok. 

Sprawozdanie opublikowano w 
Dz.Urz.Woj. Łódzkiego dn. 21.02.2020 
r. poz. 1229 

25. VIII/45/19  udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Regnów za 
2018 rok  

Udzielono absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2018 rok. 

26. VIII/46/19 zaciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające 
finansowanie działań 
finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach PROW 
na lata 2014-2020 operacji 
,,Budowa świetlicy 
środowiskowej w miejscowości 
Rylsk z przeznaczeniem na Dom 
Kultury” 

Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 
114.826,00 zł w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Łodzi, zgodnie z 
podpisaną umową. 

27. VIII/47/19  zmian w budżecie gminy na 
2019 rok  

Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 
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28. IX/48/19 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 

Przekazano 2.000,00 zł na zakup 
samochodu operacyjnego z napędem 
terenowym, zgodnie z podpisaną 
umową. 

29. IX/49/19 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawskiemu 

Udzielono pomocy finansowej 
Powiatowi rawskiemu  w kwocie 5.000 
zł z przeznaczeniem na zakup 
autoklawu dla SP ZOZ Św. Ducha w 
Rawie Maz. zgodnie z podpisaną 
umową. 

30. IX/50/19 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2022 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2019-
2022 zgodnie z podjętą uchwałą. 

31. IX/51/19 zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

32. IX/52/19 zmieniającej regulamin 
wynagradzania nauczycieli; 

Dostosowano regulamin do 
obowiązujących przepisów i przekazano 
do realizacji w jednostce 
organizacyjnej. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 18.09.2019 r. poz. 5143 

33. IX/53/19 ustalenia sieci szkół 
publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Regnów oraz 
określenia granic obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 
września 2019 roku 

Dostosowano uchwałę do 
obowiązujących przepisów i przekazano 
jednostce podległej. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 18.09.2019 r.  poz. 5108 

34. IX/54/19  zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na 
ławników  

Przekazano dane zgłoszonego 
kandydata wraz z uchwałą do 
Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

35. IX/55/19 ,,Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 

Regulamin dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Regnów został przyjęty i 
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na terenie Gminy Regnów”. przekazany do  bieżącej realizacji. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn.  01.10.2019 r. poz. 5269 

36. X/56/19 wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Rawie 
Mazowieckiej na kadencje 
2020-2023 

Dokonano wyboru 1 ławnika Ilony 
Sumińskiej i przekazano informację do 
Sądu Okręgowego w Łodzi. 

37. X/57/19 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 

Uchwalona uchwałę i przekazano do 
realizacji jednostce organizacyjnej.  

Zawiadomieniem Wojewody wszczęto 
postępowanie nadzorcze. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 27.11.2019 r. poz. 6266 

38. X/58/19 zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

 

39. XI/59/19 rozpatrzenia wniosku w 
przedmiocie zmiany wysokości 
stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień 
podatkowych w tym podatku 

Odrzucono wniosek i przekazano 
uchwałę wraz z uzasadnieniem do 
wnioskodawcy. 

40. XI/60/19 rozpatrzenia wniosku w 
przedmiocie obniżenia 
wysokości stawek w podatku 
od nieruchomości oraz 
zwolnień podatkowych w tym 
podatku 

Odrzucono wniosek i przekazano 
uchwałę wraz z uzasadnieniem do 
wnioskodawcy. 

41. XI/61/19 określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

Ustalono stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące od 1 
stycznia 2020 roku. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 14.12.2019 r. poz. 6980 

42. XI/62/19 określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

Ustalono stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące od 1 
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transportowych stycznia 2020 roku. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 14.12.2019 r. poz. 6981 

43. XI/63/19 ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok 
od nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, 
lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

Uchwała została podjęta i przyjęta do 
realizacji od 1 stycznia 2020 roku. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 14.12.2019 r. poz. 6982 

44. XI/64/19 ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 
nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, 
lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

Uchwała została podjęta i przyjęta do 
realizacji od 1 stycznia 2020 roku. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 14.12.2019 r. poz. 6983 

45. XI/65/19 określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na 
których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych 
nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

Uchwała została podjęta i przyjęta do 
realizacji od 1 stycznia 2020 roku.  

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 14.12.2019 r. poz. 6984 

46. XI/66/19 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania 

Uchwała została przekazana do bieżącej 
realizacji do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Regnowie. 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 15.01.2020 r. poz. 187 
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47. XI/67/19 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 

W związku z wszczętym 
postępowaniem nadzorczym uchylono 
uchwałę Nr XI/57/19 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 i podjęto nową uchwałę 
której uwzględnione zostały 
postanowienia organu nadzorczego.  

Uchwała została przekazana do bieżącej 
realizacji.  

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 15.01.2020 r. poz. 188 

48. XI/68/19 ustalenia wysokości opłat z 
tytułu zajęcia pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem i 
ochroną dróg gminnych na 
terenie Gminy Regnów 

Ustalono stawki i przyjęto do bieżącej 
realizacji zadań.  

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 15.01.2020 r. poz. 189 

49. XI/69/19 przyjęcia programu Współpracy 
Gminy Regnów z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w 
art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na 
rok 2020 

Przyjęto program Współpracy Gminy 
Regnów z organizacji pozarządowymi 
oraz podmiotami o których mowa w 
art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na 
rok 2020 do realizacji w 2020 roku. 

50. XI/70/19 zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2019-2022 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2019-
2022 zgodnie z podjętą uchwałą. 

51. XI/71/19 zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z przyjętą uchwałą.  

52. XII/72/19 zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Regnów 
na fragmencie obrębu Sowidół  

Przystąpiono do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Uchwała w trakcie realizacji. 



Raport o stanie gminy Regnów za 2019 rok 

47 | S t r o n a  

  

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 05.02.2020 r. poz. 798 

53. XII/73/19 wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2020-2023 

Uchwalono wieloletnią prognozę 
finansową realizowaną w latach 2020-
2023 

54. XII/74/19 uchwalenia budżetu na 2020 
rok 

Uchwalono budżet Gminy Regnów do 
realizacji w 2020 roku 

Opublikowano w Dz.Urz.Woj. 
Łódzkiego dn. 5.05.2020 r. poz. 2641 

55. XII/75/19 przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
2020 rok 

Przyjęto Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych do realizacji w 2020 roku 

56. XII/76/19 Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Regnów na lata 2020 i 
2021  

Przyjęto Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Regnów do realizacji w latach 2020-
2021 

57. XII/77/19 zajęcia stanowiska dotyczącego 
powstania stacji PKP na terenie 
powiatu rawskiego 

Przekazano zajęte stanowisko 
Starostwu Powiatowemu w Rawie 
Mazowieckiej. 

58. XII/78/19 zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

Wprowadzono zmiany w budżecie na 
2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą 

 

 

6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

Gmina Regnów należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

 

� Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, przystąpiono Uchwałą Nr 

XXI/96/01 z dnia 29.03.2001 r. w sprawie przystąpienia gminy Regnów do 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Celem Stowarzyszenia Powiatów i 

Gmin Dorzecza Bzury jest kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych z 

północnej i centralnej części województwa łódzkiego, a także wspólne analizowanie 

problemów i wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla jst dotyczących 

zarządzania sprawami publicznymi i wykonywania zadań ustawowych; 

� Samorządowe Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, przystąpiono Uchwałą Nr 

XXIII/126/05 z dnia 24.08.2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego 
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Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. Podstawowym celem Samorządowego 

Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej są działania mające na celu wspieranie idei 

samorządności, ochrona interesów oraz współdziałanie na rzecz rozwoju 

gospodarczego i kulturalnego jednostek samorządowych „ziemi rawskiej”; 

� Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki”, przystąpiono Uchwałą Nr 

XIII/82/08 z dnia 19.06.2008 r. w  sprawie przystąpienia Gminy Regnów do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,KRAINA RAWKI”. Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania ,,Kraina Rawki”,  działa na rzecz poprawy jest poprawa jakości życia 

na obszarach wiejskich. Działania ukierunkowane są na: działania  na rzecz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego, promocję regionu oraz wyrównywanie szans poprzez 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie swoim zasięgiem 

obejmuje obszar 9 gmin w granicach administracyjnych dwóch województw: 

łódzkiego i mazowieckiego.  

� Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, przystąpiono Uchwałą Nr 

XVII/80/00 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Misją  Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w 

wysiłkach skierowanych na rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków 

lokalnego rozwoju gospodarczego oraz integrację gmin i rozwój samorządności 

lokalnej. 

 

W 2019 roku Gmina Regnów przekazała z budżetu 33.545,89 zł składek członkowskich. 

 

Wójt Gminy oprócz udziału w powyższych Stowarzyszeniach jest członkiem Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, powołanej 

Uchwałą VII/50/2019 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powołania Rady Społecznej SPZOZ W Rawie Mazowieckiej. Rada w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego- Powiatu rawskiego a także doradczym kierownika. 
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7. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (działania prowadzone w 2019 roku) 

 

7.1. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW 

Nazwa zadania opis Kwota 

przeznaczona na 

realizację 

Źródło finansowania 

 

 

Budowa świetlicy w 

miejscowości Rylsk z 

przeznaczeniem na 

Dom Kultury (etap I) 

 

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00011-65170-

UM0510034/18  z dnia 10.10.2018r  i aneks Nr 

1 o przyznanie pomocy w ramach działania 

,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”  objętego PROW na lata 2014-2020. 

W zakres I etapu zadania wchodziły  m.in. : stan 

zerowy budynku, roboty murowe i żelbetowe, 

konstrukcja dachu i pokrycie, ścianki działowe, 

izolacja poddasza i k/g, izolacje i posadzki, stolarka, 

elewacja i ocieplenie zewnętrzne, zbiornik na ścieki 

komunalne, zagospodarowanie terenu oraz 

instalacja sanitarna i elektryczna budynku. 

 

Dane podstawowe  budynku świetlicy 

środowiskowej: 

Powierzchnia zabudowy budynku- 111,88m² 

Powierzchnia tarasu ogrodowego- 14,80   m²                                      

Powierzchnia tarasu wejściowego (wiaty)-                

7,10m
2
                     

 

Powierzchnia użytkowa -  78,46m
2
 

Kubatura budynku - 535,00m
3
                                                               

 
 

248.591,69 zł. Dofinansowanie z 

Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Łódzkiego w kwocie 

117.141,05 zł. 

Wkład własny Gminy 

Regnów  

131.450,64 zł. 

Budowa kompleksu 

obiektów sportowo-

rekreacyjnych 

 

Zadanie polegało na inwestycji związanej z 
budową pełnowymiarowego przyszkolnego 
kortu do tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem. 
Realizacja inwestycji pozwoliła na stworzenie 
miejsca rozpoznawalnego nie tylko w gminie ale 
również na większym obszarze powiatu czy 
województwa jako lokalizacji zachęcającej do 
korzystania z aktywnego wypoczynku przez 
społeczeństwo. Dzieci oraz młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Regnowie otrzymały miejsca do 
spędzania wolnego czasu oraz rozwijania 
swoich umiejętności na lekcjach wychowania 
fizycznego. 

89.565,41 zł 

 

Pozyskane środki z 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego  
50.000,00 zł 
 
Wkład Własny 
Gminy Regnów 
39.565,41 zł 
 

Otwarta Strefa 

Aktywności Regnów 

Inwestycja polegała na zakupie i transporcie 
urządzeń typu OSA wraz z słupami nośnymi.  
Urządzenia  zostały usytuowane na nawierzchni 
trawiastej. Dodatkowymi elementami 
rzeczowymi był zakup tablicy z regulaminem, 

37.585,73 zł 

 

Pozyskane środki 
Ministerstwa Sportu  
18.792,86 zł 
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ławek metalowych, gry "kółko i krzyżyk", 
plenerowego stołu do gry w tenisa oraz 
nasadzeń zieleni i kosztów im towarzyszących. 
Jest to pierwsza tego typu inwestycja na terenie 
Gminy Regnów. 
 

Wkład Własny 
Gminy Regnów 
18.792,87 zł 
 

Budowa wiaty 

grillowej do spotkań 

wiejskich w 

miejscowości 

Kazimierzów 

W ramach realizowanego zadania została 
wybudowana altana w miejscowości 
Kazimierzów. Miejsce to służy mieszkańcom 
jako miejsce spotkań, jak również miejsce w 
którym można organizować wspólne plenerowe 
uroczystości. Wszystkie wykonane prace przy 
budowie altany zostały wykonane w czynie 
społecznym, utrzymanie obiektu leży po stronie 
mieszkańców sołectwa. 

9.120,00 zł 

 

Pozyskane środki z 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego  
9.120,00 zł 
 

 

 

Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w 

telewizor, 

rekultywacja boiska 

oraz zakup i montaż 

stołu do szachów 

plenerowych w 

miejscowości 

Annosław. 

 W ramach realizowanego zadania zostało 
zrekultywowane boisko oraz zabezpieczone 
przed szkodnikami. W ramach projektu został 
zakupiony telewizor do świetlicy służący jako 
rzutnik oraz zakupiony i zamontowany 
plenerowy stół do gry w szachy. Mieszkańcy 
wykonali te prace samodzielnie. Elementem 
niewątpliwie pozytywnie odebranym przez 
mieszkańców było spotkanie integracyjne, które 
zacieśniło relacje międzyludzkie mieszkańców 
sołectwa Annosław. 

9.850,00 zł 

 

Pozyskane środki z 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego  
9.850,00 zł 
 

Budowa wiaty 

grillowej do spotkań 

wiejskich w 

miejscowości Regnów 

W ramach realizowanego zadania została 
wybudowana altana w miejscowości Regnów. 
Miejsce to służy mieszkańcom jako miejsce 
spotkań, jak również miejsce w którym można 
organizować wspólne plenerowe uroczystości. 
Wszystkie wykonane prace przy budowie altany 
zostały wykonane w czynie społecznym, 
utrzymanie obiektu leży po stronie 
mieszkańców sołectwa.   

11.833,63zł 

 

Pozyskane środki z 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego  
9.950,00 zł 
Wkład własny Gminy 
Regnów 
1.883,63 zł  
 

 

Pomoc finansowa dla 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

z przeznaczeniem na 

dofinansowanie 

zadań w zakresie 

zakupu sprzętu 

służącego ochronie 

życia, zdrowia, mienia 

Jednostka OSP Regnów została wyposażona w 
dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, które 
były niezbędne do funkcjonowania jednostki 
OSP. Zakup nowego wyposażenia wpłynął  na 
podniesienie bezpieczeństwa druhów dzięki 
możliwości pracy na profesjonalnym sprzęcie. 
Sprzęt ten daje możliwość pracy w 
ekstremalnych warunkach, dzięki czemu 
możliwe jest szybsze podjecie działań 
ratowniczo-gaśniczych. 
 

11.325,84 zł 

 

Pozyskane środki z 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego  
11.325,84 zł 
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lub środowiska przed 

pożarem, klęską 

żywiołową lub innym 

miejscowym 

zagrożeniem dla 

jednostek OSP 

Usunięcie i 

unieszkodliwienie 

wyrobów 

zawierających azbest 

z terenu Gminy 

Regnów w 2019 roku 

W 2019 roku usunięto 69,87 Mg wyrobów 
zawierających azbest.        
Podczas inwestycji przygotowano do 
transportu, załadowano,  przetransportowano, 
a następnie unieszkodliwiono azbest z 29 
posesji z terenu Gminy Regnów.   
 

27.090,00 zł 

 

Pozyskane środki z 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska     i 
Gospodarki Wodnej 
w Łodzi 
24.381,00 zł 
Wkład własny Gminy 
Regnów 
2.709,00 zł 

Przeprowadzenie 

konkursu „Logo 

dla Gminy 

Regnów” 

 

Rezultatami stworzenia logo dla Gminy Regnów 
jest niewątpliwie ukształtowanie nowej 
wartości lokalnej, która swoją oryginalnością 
wyróżnia Gminę Regnów na tle innych gmin. 
Realizacja tego zadania umożliwiła z pewnością 
rozwój artystyczny dla mieszkańców oraz 
nagrodzenie ich trudu i czasu poświęconego na 
stworzenie logo 

1.000,00 zł 

 

Pozyskane środki z 
LGD „Kraina Rawki” 
1.000,00 zł 
 

E-aktywni mieszkańcy 

Gminy Regnów 

W ramach Programu 

Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 

 

Głównym celem projektu było podniesienie 
poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych 
do skutecznego korzystania z mediów 
cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych wśród osób powyżej 25 roku 
życia. W ramach projektu przeszkolonych 
zostało 150 osób pochodzących głównie z 
terenu Gminy Regnów z tematyki „Rodzic w 
Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci” 
oraz „Rolnik w sieci”.  W ramach przyznanego 
grantu zakupiono 10 laptopów o wartości 
ok.3.200 każda sztuka. Laptopy po odbytych 
szkoleniach stały się własnością Gminy Regnów, 
a następnie zostały przekazane do Szkoły 
Podstawowej w Regnowie.  
 

84.000,00 zł 

 

Pozyskane środki z 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
poprzez współpracę 
z Fundacją 
wspierania 
zrównoważonego 
rozwoju oraz 
Towarzystwem 
Rozwoju Gminy 
Płużnica 
84.000,00 zł 
Wkład własny – 0 zł.  
 

Program „Umiem 

Pływać” 

Z programu „Umiem Pływać” skorzystały dzieci 
z Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w 
Regnowie. Program ten w znacznym stopniu 
wspomaga prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, a 
wspólne wykonywanie ćwiczeń na basenie 
poprawia zdrowie uczestników jak i zacieśni 
więzi międzyludzkie. 
 

7.600,00 zł 

 

Pozyskane środki z 
Łódzkiej Federacji 
Sportu 
7.600,00 zł 
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1. Dokumentacja fotograficzna z wykonanych inwestycji: 

 

„Budowa kompleksu obiektów sportowo-

rekreacyjnych” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Otwarta Strefa Aktywności Regnów „ 
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Budowa wiaty grillowej do spotkań wiejskich 

w miejscowości Kazimierzów” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w telewizor, rekultywacja boiska oraz zakup i montaż stołu 

do szachów plenerowych w miejscowości Annosław.” 
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„Budowa wiaty grillowej do spotkań wiejskich w 

miejscowości Regnów” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu 

terytorialnego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu 

służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek 

OSP” 

 

 

 



Raport o stanie gminy Regnów za 2019 rok 

55 | S t r o n a  

  

Przeprowadzenie konkursu „Logo dla Gminy Regnów” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„E-aktywni mieszkańcy Gminy Regnów” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
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7.2.  OŚWIATA I EDUKACJA 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Regnów była organem prowadzącym dla 1 szkoły 

podstawowej. 

 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum był egzamin gimnazjalny, a także ocena 

edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do 

oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań 

indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań 

społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy 

rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie 

nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.  

Wykresy poniżej przedstawiają wyniki z egzaminu gimnazjalnego i z egzaminu ósmoklasisty 

na zakończenie roku szkolnego 2018/2019r. 

60,4 63,1
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58 63
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Tabela. Egzamin gimnazjalny 2019 – wynik szkoły  w porównaniu z wynikiem powiatu, województwa  i kraju: 

wynik egzaminu 

szkoła powiat województwo kraj 

Zakres egzaminu 
 
 procent procent procent procent 

Historia i WOS 65,7 60,4 58 59 

Język polski 64,6 63,1 63 63 

Matematyka 49,8 44,0 43 43 

Przedmioty przyrodnicze 53,8 48,8 50 48 

Język obcy nowożytny-
angielski 

71,2–P* 
60,1-R* 

67,8-P* 
52,0 – R* 

68 - P 68 – P* 
53 – R* 

             *P- poziom podstawowy, R – poziom rozszerzony 

 

Tabela. Egzamin ósmoklasisty 2019 – wynik szkoły  w porównaniu z wynikiem powiatu, województwa  i 
kraju: 

wynik egzaminu 

szkoła powiat województwo kraj 

Zakres egzaminu 

procent procent procent procent 

Język polski 45 62 63 63 

Matematyka 34 47 45 45 

Język obcy nowożytny-
angielski 

35 55 58 59 

Język obcy nowożytny - 
rosyjski 

36 46 53 - 

 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2018/2019 w szkole realizowano 

zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach 

programów wychowawczych oprócz wyborów do samorządów klasowych, szkolnych podjęto 

współpracę z rodzicami, celem której było przekazywanie informacji o postępach w nauce 

i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród dzieci i udzielanie uczniom pomocy 

edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, 

imprezy klasowe, szkolne).  

Programy profilaktyki służyły poprawie bezpieczeństwa w szkole, eliminowania przejawów 

agresji i nietolerancji. Ich celem było m. in. dostarczenie uczniom informacji o zagrożeniach 

towarzyszących nadużywaniu alkoholu i zażywaniu substancji uzależniających, propagowanie 

zdrowego stylu życia poprzez aktywny odpoczynek i zbilansowaną dietę, edukacja na temat 

zjawisk przemocy i agresji wraz ze sposobami przeciwdziałania. 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty w 2019 roku 122 

uczniów dowożono do szkoły, którzy  zamieszkują w znacznym oddaleniu od szkoły. W roku 

szkolnym 2018/2019 przewóz szkolny był realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
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Samochodowej w Skierniewicach (1 autobus). Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 

77 880,00 zł. (wg stanu na 31.12.2020) 

 

Pomoc materialna dla uczniów: 

 

Liczba przyznanej pomocy: 

Forma pomocy 

szkoła 
podstawowa 

gimnazjum liceum, 
technikum 

szkoła 
zawodowa  
i szkoła 
branżowa I 
stopnia 

Kwota 
wydatków: 

o charakterze 
motywacyjnym: 

23 8 - - 5 050,00 zł 

a)stypendia szkolne za wyniki 
w nauce 

8 3 - - 2 050,00 zł 

b) stypendia szkolne za 
osiągnięcia sportowe 

15 5 - - 3 000,00 zł 

o charakterze socjalnym: 31 1 6 10 40 838,30 zł 

stypendia szkolne 31 1 6 10 29 459,50 zł 

darmowe podręczniki i 
materiały ćwiczeniowe 

- - - - 11 378,80 zł 

 

Najważniejsze informacje dotyczące działalności szkoły: 

 

W szkole działa Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności, 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Przy szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Regnów”. 

Jest wydawana gazetka „Jesteśmy Razem”. 

 
Najważniejsze wydarzenia i uroczystości szkolne organizowane przez szkołę: 

− zorganizowanie w szkole wydarzenia pn. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”  

z udziałem Wójta i pracowników Urzędu Gminy Regnów – wrzesień 2019 
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− zorganizowanie akademii środowiskowej „To jest Polska” – z okazji Narodowego Dnia 

Niepodległości 

             
 

− kibicowanie Polskiej Reprezentacji na PGE Warszawa Narodowy 
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− udział w akcji  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  - styczeń 2019 

− udział w  akcji "Rodacy Bohaterom– Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach– 

Wielkanoc 2019" - kwiecień 2019 

 
 
 

− udział w XIX Rajdzie Dnia Ziemi „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”  - maj 2019 

 
− udział w projekcie „Kreator Przedsiębiorczości” (Junior Biznes) -  

konkurs „Dostrzegamy – naprawiamy!” i projekt „Pierwsza pomoc dla każdego” 

(trzyosobowy zespół otrzymał pierwszą nagrodę - 10-dniowy wakacyjny obóz) - 

maj/czerwiec 2019 
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− udział w 26. akcji „Sprzątanie Świata” – „Nie śmiecimy – sprzątamy –                    

zmieniamy”    - wrzesień 2019 

               
− zorganizowanie i przeprowadzenie akcji przez uczniów klasy VIII „Podziel się                   

kanapką” - październik 2019 

− zorganizowanie akcji „Nocowanie w szkole” w ramach integracji uczniów – grudzień 

2019 

Akcje charytatywne: 

− produkcja glicerynowych mydełek i świątecznych pierniczków – zyski przeznaczone na 

pomoc dla schroniska dla psów – grudzień 2019 

− mikołajkowa zbiórka słodyczy - grudzień 2019 

 
Więcej zdjęć z wydarzeń opisanych wyżej jest dostępna na stronie internetowej szkoły: 

www.spregnow.pl ->    zachęcamy do obejrzenia 
Zdjęcia pochodzą z zasobów Szkoły Podstawowej w Regnowie 
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Osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów: 

−  udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej i niepodległościowej                      

w Sierzchowach 

    
 

• Szkoła podstawowa i gimnazjum- dziewczęta 

− Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych Wiejskich; rocznik 2003-2005; I 

m-ce; mistrzostwo powiatu 

− Halowy Turniej Piłki Nożnej LZS do lat 16; I m-ce; f. wojewódzki 

− Halowy Turniej Piłki  Nożnej dla Szkół Podstawowych Wiejskich; II m-ce; mistrzostwo 

powiatu 

− XIX Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku;  kat. U-10 ; I m-ce; 

mistrzostwo powiatu 

− XIX Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku;  kat. U-10 ; III m-ce;                  

finał  wojewódzki 

− XIX Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku; kat. U-12;  I m-ce; 

mistrzostwo powiatu 

− XIX Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku; kat. U-12;  V-VIII m-ce; finał 

wojewódzki 

− Indywidualne Biegi Przełajowe- udział w mistrzostwach  powiatu 

− Sztafetowe Biegi Przełajowe- udział w mistrzostwach  powiatu 

− udział w turniejach piłkarskich organizowanych przez OZPN w Skierniewicach 

− XX Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku;  kat. U-10 ; I m-ce; mistrzostwo 

powiatu 

− XX Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku;  kat. U-12 ; I m-ce; mistrzostwo 

powiatu 

− awans do finału wojewódzkiego XX Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar 

Tymbarku; kategorie - U-10;  U-12 

− Indywidualne Biegi Przełajowe- awans do mistrzostw województwa 
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• Szkoła podstawowa, gimnazjum- chłopcy 

III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Policji w Rawie Mazowieckiej - 

IV miejsce 

− Indywidualne Biegi Przełajowe-  udział w mistrzostwach  powiatu 

− Sztafetowe Biegi Przełajowe- udział w mistrzostwach  powiatu 

− III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Policji w Rawie Mazowieckiej -  

gimnazjum - IV miejsce 

− udział w turniejach piłkarskich organizowanych przez OZPN w Skierniewicach 

− XX Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku; kat. U-12 ; IV m-ce; 

mistrzostwo powiatu 
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Środki pozabudżetowe: 

 

• Program "Szkolny Klub Sportowy" finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i 

Turystyki. Uczestniczyły  dwie grupy ćwiczebne (I grupa 20 dzieci, II grupa 21 dzieci) 

• Program "Klub 2019"  realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy finansowany ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - 10 000,00zł 

• Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli   w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna 

Tablica”  - 17 500,00 zł (3 monitory interaktywne) 

 

Remonty i inwestycje: 

• renowacja podłóg drewnianych (4 sale) 

• malowanie pomieszczeń (4 sale lekcyjne, 4 korytarze)          

 

7.3.  POMOC SPOŁECZNA 

Działalność jednostek pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej. Ustawa ta określa, że wykonywanie zadań pomocy społecznej spoczywa na 

organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji  rządowej. Utworzenie i 

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia 

pracowników ośrodka jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie został utworzony na podstawie Uchwały 

Rady Gminy Regnów z dnia 27 kwietnia 1995 roku. Aktualną podstawę prawną działania 

ośrodka stanowi Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie nadany uchwałą 

Nr XXI/111/09 Rady Gminy Regnów z dnia 26 marca 2009 roku, zmieniony Uchwałą Nr 

XVI/92/16 Rady Gminy Regnów z dnia 12 maja 2016 roku. 

W 2019 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej skorzystały 56 rodzin, w tym 184 osoby w rodzinie. Pracą socjalną 

objęte zostały 67 rodzin.  
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Tabela. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji 

 Liczba świadczeniobiorców                    

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gmina 127 126 110 109 96 80 

Powiat (średnia) 361 336 302 281 250 236 

Województwo (średnia) 688 647 599 536 474 432 

 

Powody przyznania pomocy: 

1. Ubóstwo – 30 rodzin 

2. Potrzeba ochrony macierzyństwa  18 rodzin, w tym wielodzietności – 15 rodzin. 

3. Bezrobocie – 10 rodzin 

4. Niepełnosprawność – 17 rodzin 

5. Długotrwała lub ciężka choroba – 15 rodzin 

6. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 9 rodzin, w tym rodziny niepełne – 5 oraz rodziny wielodzietne – 2. 

Wydatki na pomoc społeczną w 2019 roku wyniosły: 

1. Zasiłek stały – 43 654 zł. 

2. Zasiłek okresowy – 18 328 zł. 

3. Zasiłek celowy – 28 742 zł. 

4. Pomoc w zakresie dożywiania – 42 302 zł. 

5. Usługi opiekuńcze-  71 996 zł. 

6. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 112 847 zł. 

7. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 43 253 zł. 
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Tabela. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie Liczba osób, który 

przyznano  

decyzją świadczenie 

Liczba rodzin 

ogółem  

Liczba osób 

w  

rodzinach 

Świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych 

i zadań własnych 

80 56 184 

W tym: 

Świadczenia pieniężne 

19 18 48 

Świadczenia niepieniężne 61 38 136 

Świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

0 0 0 

Świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

80 56 184 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem X 67 202 

W tym: 

Wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

X 11 18 

Liczba kontraktów 

socjalnych 

Liczba osób objętych 

kontraktami socjalnymi 

Praca socjalna w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY 

0 0 

 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w roku 2019 r. 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

Świadczenia niepieniężne 7988 

Świadczenia pieniężne 176 
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 W 2019 roku 4 rodziny zostały objęte wsparciem poza systemem określonym w ustawie o 

pomocy społecznej. Wsparcie to było realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Do rodzin tych skierowany był 1 asystent rodziny.  

Koszt łączny wynikający z realizacji wsparcia w formie asystentów rodziny wynosi 8 745,00 zł.  

Gmina Regnów ponosi koszty utrzymania dzieci wynikające ze sprawowania nad nimi pieczy 

zastępczej. W 2019 roku  w pieczy zastępczej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej 

przebywało 6 dzieci. Dzieci te były umieszczone w: 

• Rodzinie zastępczej spokrewnionej – 3 dzieci, 

• Rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 2 dzieci, 

• W placówce opiekuńczo – wychowawczej  – 1 dziecko. 

Łącznie koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 40 904,76 zł. 

ROK Liczba dzieci umieszczonych 

 w pieczy zastępczej 

Koszt poniesiony  

przez gminę w zł. 

2015 5 17 282,25  

2016 5 29 515,76 

2017 5 36 531,82 

2018 5 40 904,76 

2019 6 43 252,65 

 

7.4. KULTURA 

Działalnością kulturalną na terenie Gminy Regnów zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna 

w Regnowie. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie została przekształcona w samorządową 

instytucję kultury uchwałą Rady Gminy Regnów nr XIII/83/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. 

i figuruje, jako pierwszy wpis w Rejestrze Instytucji Kultury z dnia 20.10.2008 r.  

Do zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych 

ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie 
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poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz 

animację życia kulturalnego.  

Siedzibę biblioteki przeniesiono do zmodernizowanego budynku, będącego 

własnością gminy Regnów i stworzono w nim nowoczesną placówkę z wypożyczalnią, 

czytelnią oraz czytelnią internetową z darmowym dostępem do Internetu.  

W nowej bibliotece udało się podnieść komfort korzystania z działów bibliotecznych, 

wprowadzić innowacyjne formy działalności edukacyjno-kulturalnej i otworzyć na nowe 

grupy odbiorców. 

Częścią integralną biblioteki są pomieszczenia świetlicy środowiskowej z salą 

widowiskową wyposażoną w ekran i rzutnik multimedialny, nagłośnienie oraz w zaplecze 

socjalno-sanitarne wyposażone w sprzęt AGD (2 kuchnie gazowe, 2 lodówki, zmywarka, 

czajnik elektryczny) zestaw mebli kuchennych i zastawę stołową na 

60 osób. 

 
W naszej świetlicy można pograć w tenisa stołowego.  

 

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA 

Czytelnicy ogółem 
(porównanie w stosunku do roku 2018 r.) 

 
  W 2019 r. z księgozbioru biblioteki 
korzystało 193 użytkowników, czyli  
o 26 osoby więcej, tj. o 14,47%, niż 
w roku 2018.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Struktura czytelników wg wieku w 2019 r. 
 
W roku 2019 zarejestrowało się i aktywnie wypożyczały 193 osoby. Poniższy wykres jest 
przedstawieniem graficznym wieku użytkowników naszej biblioteki. 
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Struktura czytelników wg zajęcia w 2019 r. 

 

 Ogółem Osoby uczące się 
Osoby 

pracujące 
Pozostali 

GBP w Regnowie 193 84 83 26 

 100% 43,52% 43,01% 13,47% 

 
 

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 
(porównanie w stosunku do roku 2018 r.) 

 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 
 

2018 2019 Różnica 2018 2019 Różnica 

GBP w Regnowie 3687 4453 + 766 0 0 0 

 

W porównaniu z 2018 r. w bibliotece nastąpił wzrost liczby wypożyczeń na zewnątrz o 766 

pozycji, tj. o 17,20%. Liczba wypożyczeń prezencyjnych – bez zmian.   

 
 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2019 r. 
 
 
 

W 2019 r. wypożyczono 4453 egzemplarzy. 

Struktura wypożyczeń przedstawia 

się następująco.  
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W 2019 r. biblioteka prowadziła wypożyczenia i rejestrację czytelników za pomocą systemu 

bibliotecznego MAK+.  

WYDARZENIA I FREKWENCJA 

Odwiedziny w bibliotece 
 

Czytelnia 

 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Ogółem 

w tym ilość 
osób 

korzystających 
z Internetu 

Imprezy 

GBP w Regnowie 2499 2303 86 86 110 

 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe 

 Nazwa imprezy 
Data (miesiąc), 

inne uwagi 

GBP w Regnowie Gminny Festyn Wiśni 09.08 

 „To jest Polska” 12.11 

 

 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie.  

  

 W bibliotece odbywają są lekcje nauki gry na instrumentach dętych oraz próby 

zespołu wokalnego. Jest też ona miejscem spotkań lokalnego Związku Emerytów 

i Rencistów, Stowarzyszeń „Razem dla Regnowa” i LGD „Kraina Rawki” oraz szkoleń 

i spotkań dla mieszkańców gminy Regnów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji  
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i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Bank Spółdzielczy w Białej 

Rawskiej oraz Izbę Rolniczą. Biblioteka jest również miejscem dyżuru psychologa.   

W 2019 roku udało nam się, dzięki wsparciu 

finansowemu, wyposażyć bibliotekę w gry planszowe 

i stół do tenisa stołowego z wyposażeniem.  

           

 

 

 

 

Zajęcia organizowane przez bibliotekę w 2019 r. 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci – 8 spotkań (łączna frekwencja 70 osób) 

 

Zajęcia plastyczne w bibliotece to nie tylko ciężka praca, ale też ogrom zabawy i śmiechu. 
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 Pozostałe wydarzenia kulturalne w Gminie Regnów w 2019 roku:  

 

• Pierwszy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regnów 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ZŁOTE GODY w Gminie Regnów 

Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego odbyła się 18 października 2019 r. w Gminnej 

Świetlicy Środowiskowej w Regnowie. Radość z przeżytych wspólnie lat przeżywało 12 par 

małżeńskich. Dostojnych Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorował 

Wójt Gminy w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Przewodniczącego Rady Gminy. 

Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

piękne bukiety kwiatów. Uroczystość uświetnił 

występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w 

Regnowie . Wydarzeniu towarzyszyły liczne 

uśmiechy, łzy wzruszenia i ciepłe słowa. 
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� Powiatowy Dzień Dziecka w Regnowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 10-lecie działalności artystycznej Zespołu Wielopokoleniowego „Marzenie”, połączone z   

Gminnym  Festynem  Święta Wiśni 
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7.5.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W myśl ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym także zadania z zakresu porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.  

Obszar Gminy Regnów należy do obszarów bezpiecznych. Na terenie Gminy notowane są 

jedynie drobne przestępstwa – wykroczenia, do których należą m.in. kierowanie pojazdami 

w stanie nietrzeźwym, kolizje drogowe. Za bezpieczeństwo mieszkańców Gminy odpowiada 

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej. Sprawami bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego zajmują się: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z gmin 

sąsiednich.  

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Regnów w 2019 roku 

PRZESTĘPSTWA 

Rodzaj przestępstwa 2018 rok 2019 rok 

Rozbój 0 0 

Kradzież z włamaniem 1 2 

Kradzież 1 1 

Przywłaszczenie mienia 1 1 

Pobicia 1 0 

Kierowanie w stanie nietrzeźwości  2 4 

Uszkodzenie ciała 0 3 

Uszkodzenie mienia 0 1 

Narkomania 0 0 

Wypadek drogowy 0 1 

Inne przestępstwa 5 22 

RAZEM przestępstwa 11 35 
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WYKROCZENIA 

Rodzaj wykroczenia 2019 rok 

kradzież 3 

Kolizje drogowe 15 

Kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu 26 

Inne wykroczenia 4 

RAZEM wykroczenia 48 

 

W ubiegłym roku Policja interweniowała 75 razy, w tym: 

- interwencja publiczna – 45 

- interwencja domowa – 30 

- procedura „Niebieskiej karty” – 17 

 

Na terenie gminy Regnów działa jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Regnowie, jest ona zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Jednostka OSP jest zarejestrowana w KRS, posiada NIP, Regon oraz konto bankowe. 

OSP Regnów dysponuje ciężkim samochodem gaśniczym marki STAR typ P 244L.                    

W roku 2019 jednostka liczyła 54 członków czynnych, którzy uczestniczyli w 5 akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 

Wydatki dotycz ące OSP Regnów w 2019 roku 
 

Ekwiwalent wypłacany za działania ratownicze 2 020,00 

Umowa zlecenie konserwator OSP 5 299,83 

Olej napędowy zakupiony do samochodu bojowego OSP      705,25 

Aparaty nadciśnieniowe( Pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego) 

11 325,84 

Energia elektryczna  2 730,37 

Naprawa motopompy i dachu na budynku OSP  6 499,97 

Badania drużyny pożarniczej    400,00 

Usługi kominiarskie, badania techniczne, przegląd urządzeń hydraulicznych OSP    697,00 

Ubezpieczenie drużyny OSP i samochodu OSP  1 411,00 

SUMA: 31 089,26 
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7.6. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Zgodnie z Centralą Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu 

na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 

główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Regnów obejmowała 95 pozycji, z czego 

status „aktywny” posiadały 50 podmioty, status „wykreślony” posiadał 37 podmiot, status 

„zawieszony” posiadało 8 podmiotów. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie 

gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. 

W 2019 roku w Gminie Regnów działalność założyły trzy podmioty, dwadzieścia jeden 

dokonało zmian, dwa podmioty wznowiły prowadzenie działalności natomiast cztery 

działalności gospodarcze zostały wykreślone. Dane te pokazują iż w stosunku do 2018 roku 

nastąpił znaczy spadek zakładania działalności gospodarczej. 

Tabela. Działalność gospodarcza w Gminie Regnów w 2019 roku 

 

 

 

 


