
Protokół Nr XVI/20 

z posiedzenia XVI Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 14 lipca 2020 roku 

 

Obrady rozpoczęto: 

                                                                                                     o godz.9.30 

                                                                                                      a zakończono 

                                                                                                      o godz. 11.45 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 11 

Nieobecni: Bartłomiej Rzeźnicki, Michał Plaskota, Anna Matyjaszczyk 

 

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

obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Mariusz Cheba                           - Wójt Gminy  

2. Alina Szczegulska                       - Skarbnik Gminy 

3. Agnieszka Rokicka-Bednarek     - Sekretarz Gminy  

4. Jolanta Kordel-Wróblewska       - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Regnowie 

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcia sesji 

 

Szesnastą Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Sławomir Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności forum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Powitał przybyłych na sesję radnych oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

 

Punkt 2. 

Dot. Przedstawienia porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy Regnów 

 

Wójt Gminy zabierając głos zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023.  Wprowadzenie 

uchwały wynika z ogłoszenia naboru na budowę dróg samorządowych  w ramach którego 

chcemy aplikować o środki. 

Innych wniosków nie zgłoszono.  

Przewodniczący przedstawił porządek obrad z proponowaną zmianą a następnie przystąpił do 

przeprowadzenia głosowania w sprawie zmiany porządku obrad. Radni 11 głosami ,,za” 

przyjęli proponowana zmianę.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



Porządek obrad po zmianach przedstawił się następująco:  

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XV/20 z dnia 29 maja 2020roku.   

4. Informacja Dyrektora szkoły o wynikach nauczania i osiągnięciach w roku szkolnym 

2019/2020. 

5. Przedstawienia raportu o stanie Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023. 

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

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

Gminy.  

10. Sprawy różne. 

11.Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Punkt 3. 

Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XV/2020 z dnia 29 maja 2020 roku 

 

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

dnia 29 maja 2020 roku został wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej oraz udostępniony w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i propozycji zmian.  

 

Punkt. 4 

Dot. Informacja Dyrektora szkoły o wynikach nauczania i osiągnięciach w roku szkolnym 

2019/2020. 

 

 Informację o wynikach nauczania i osiągnięciach w roku szkolnym 2019/2020 

przedstawiła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Regnowie Pani Jolanta Kordel-Wróblewska. 

W nawiązaniu do przedstawionej informacji w dyskusji głos zabrali: 

 Radna Małgorzata Biedrzycka zauważyła, że nauczyciele nie byli przygotowaniu do 

nauki zdalnej  i nie było kontaktu z nauczycielem. Zwróciła się również z zapytaniem czy 

nauczyciele przez okres wakacyjny będą się przygotowywać do pracy zdalnej i lekcji online. 



 Radna Longina Wachowicz poparła wypowiedź radnej  i stwierdziła, że dużo lepszym 

rozwiązaniem był kontakt nauczyciel- uczeń co byłoby mobilizacją dzieci do pracy. 

 Dyrektor Jolanta Kordel-Wróblewska stwierdziła, że ani nauczyciele ani rodzice nie byli 

przygotowani do takiej sytuacji.  Nauczyciele robili wszystko co mogli i jak umieli. W maju 

odbyły się zebrania na którym byli wszyscy rodzice, którzy zgłaszali duże problemy z 

internetem uniemożliwiającym połączenie. Dodała, że w przypadku gdy od 1 września nadal 

będzie prowadzone nauczanie zdalne  wdrożony będzie dziennik elektroniczni a nauczyciele 

będą korzystać z jednej platformy Offic 365 i są w tym zakresie przeszkoleni.  

 Radna Longina Wachowicz zauważyła, że rodzice bardziej zadowoleni byli ze zdalnych 

lekcji online. Wiele osób narzekało również, że w okresie pandemii zbyt wiele zadań było 

zadawanych z religii. 

 Dyrektor podkreśliła, że każdy z nas się tego uczył i trzeba było stanąć przed problemem 

i  może nauczyciele czasami nie wyczuli ilości materiału. Dodała, że jest po rozmowach z 

różnymi nauczycielami i nawet tam gdzie prowadzone były prowadzone lekcje online różnie 

to wyglądało np. dzieci specjalnie nie uczestniczyły w zajęciach i wyłączały kamerki i komputer 

wyjaśniając, że nie działa Internet. Nasi nauczyciele, którzy takie lekcje prowadzili byli 

zadowoleni a dzieci się stawiały na umówione godziny. Z uwagi na sytuację nie wszyscy 

nauczycieli byli przygotowani na prowadzenie lekcji online. W momencie wybuchu epidemii w 

pierwszej kolejności myślano o chorobie i swoich rodzinach w dalszej o nauczaniu, natomiast 

w  późniejszym okresie każdy pracował jak mógł. Wyraziła nadzieję, że od 1 września zajęcia 

będą odbywać się w szkole.  

 Radna Honorata Cybulska zapytała jak poszedł egzamin z języka angielskiego w naszej 

szkole, gdyż dużo rodziców narzekało.  

 Radna Izabela Kornacka dodała, że nauczyciel czasami nie stawiał się na umówioną z 

dziećmi zdalną lekcję języka angielskiego. 

 Dyrektor wyraziła zdziwienie, gdyż nie miała takich informacji wcześniej mimo że w 

maju odbyły się zebrania z rodzicami  a w szkole jest praktycznie cały czas. Dodała, że wyjaśni 

tę sprawę. 

 Radna Honorata Cybulska zauważyła, że takie sytuacje nie są zgłaszane gdyż rodzice 

boja się narazić 

 Dyrektor oznajmiła, że sytuację  gdzie ludzie mówią za placami nie powinny mieć 

miejsca, a osoba której one dotyczą powinna mieć możliwość obrony. Dodała, że gdyby miała 



taką informację wcześniej odbyłaby rozmowę z Panem. Z jej wiedzy lekcje angielskiego  były z 

dziećmi prowadzone. Poruszyła również problem rodziców pracujących, którzy muszą brać 

wolne by być w domu i odrabiać z dzieckiem lekcje. 

 Radna Longina Wachowicz zauważyła, że nauczyciele w przypadku przedmiotów 

ścisłych nie tłumaczą dobrze materiału, a rodzice po pracy muszą wykonywać zarówno swoje 

czynności domowe jak również wytłumaczyć dziecku lekcje.  Stwierdziła, że lepiej dobrze 

przerobić mniejszą partię materiału a nie biec z nim bo tak trzeba i o takie podejście obwinia 

szkołę. Zwróciła również uwagę, że żeby posłać dziecko do bardziej elitarnej szkoły niż 

zawodówka dzieci posyłane są na korepetycję z niektórych przedmiotów.  

 Dyrektor wyjaśniła, że każdy z nauczycieli chciałby wrócić do szkoły i zaistniała sytuacją 

nie jest ich winą. Poinformowała, że każdy nauczyciel ma do realizacji podstawę programową, 

którą musi przerobić a wszystkie zadania egzaminacyjne się o nią opierają i nie jest możliwe 

zrealizowanie tylko kilku wybranych zagadnień. 

 Radna Longina Wachowicz Wachowicz zauważyła, że  również  chodziła szkoły i jeśli 

chodzi o przedmioty wiążące w postaci matematyki, fizyki i chemii nie było kiedyś 

korepetycji. Zwróciła uwagę również, że szkoły były na wyższym poziomie niż są dzisiaj w tym 

między innymi rawskie liceum.  

 Dyrektor podała przykład w jaki sposób ludzie podchodzą do korepetycji informując, że 

mimo organizowanych dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności dzieci zamiast w nich 

uczestniczyć posyłane są w tym czasie na korepetycje.  

 Radna Longina Wachowicz oznajmiła, że widocznie jest taka potrzeba, bo gdyby 

dziecko znało ten program nie musiałoby na te korepetycje uczęszczać.  

 Dyrektor zwróciła uwagę że nie wszyscy mają jednakowy poziom inteligencji i poziom 

przyswajania wiedzy i nie należy oczekiwać od wszystkich dzieci wszystkiego.  

 Radna Longina Wachowicz wyjaśniła, że poruszyła ten temat dlatego, że dziecko które 

chce iść do liceum nawet z czerwonym paskiem do niego się nie dostanie . 

 Dyrektor zauważyła, że dzieci które wychodząc od nas ze szkoły z oceną dopuszczającą 

z danego przedmiotu ciężko sobie radzi w szkole średniej z tych przedmiotów. 

 Radna Izabela Kornacka zwróciła uwagę, że w klasie są robione najprostsze rzeczy i 2 

zadania zaś do domu zadawanych jest 10 trudniejszych zagadnień co do których nawet   

rodzice mają problem by pomóc dziecku które, tego nie umie.  Odniosła się również do kwestii 

nie chodzenia przez dzieci do tablicy.  



 Dyrektor odnosząc się do wypowiedzi radnej poinformowała, że nauka polega na 

ćwiczeniu i każdy nauczyciel jest człowiekiem, tak jak każdy lekarz, i ma różne sposoby swojej 

pracy. Rodzice powinni się skupić bardziej na tym, żeby dziecko mniej korzystało z komputera 

i telefonu a zajęło się nauką i utrwalaniem wiedzę. Nie każdy zostanie uczonym mimo, że 

szkoła jest pierwszych ogniwem nauki, takim samym powinien być dom bo sam nauczyciel nic 

nie zrobi.  

 Radna Małgorzata Biedrzycka zwróciła się z zapytaniem czy ze wszystkimi uczniami był 

kontakt w czasie pandemii 

 Dyrektor poinformowała, że u nas w szkole był kontakt ze wszystkimi dziećmi jednak 

zdarzały się takie sytuację w Polsce. Każda grupa od 4 klasy miała założoną skrzynkę mailową 

do której wychowawca miał dostęp i wspólnie z dyrektorem monitorował czy dzieci 

uczestniczą w zajęciach. Do niedzieli do południa tematy puszczane były na stronę, a następnie 

szczegółowe informacje były przesyłane na skrzynki mailowe. W klasach 1-3 materiały 

przekazywane były tylko za pośrednictwem strony internetowej 

 Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała czy jest możliwość by w przypadku braku 

internetu nauczyciel mógł przyjść i skorzystać z niego w szkole. 

 Dyrektor wyraziła żal, że od maja nauczyciele nie przyszli do szkoły i nie pracowali z tej 

pozycji, co spowodowane było brakiem przygotowania. Od września, jeśli będzie taka sytuacja 

każdy nauczyciele będzie przyjeżdżał do szkoły na tyle godzin ile jest w planie i prowadził 

zdalne nauczanie, nie będzie pracy w domu.  

 Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o wyjaśnienie na jakich zasadach i jakiej 

podstawie przyznawane są nagrody za wyniki w nauce w klasach 1-3 

 Dyrektor wyjaśniła, że nagrody przyznawane są na podstawie pracy dziecka przez cały 

rok. W klasach 1-3 na podstawie przepisów prawa końcowa ocena jest opisowa ale w statucie 

mamy określone poziomy od 4 do 6 na których podstawie sporządzany jest opis wyników. 

 Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała czy taka informacji mogłaby znajdować się  na 

świadectwie  

 Dyrektor oznajmiła, że wyciągana jest średnia z poziomów przyznanych przez 

nauczyciela i na tej podstawie jest sporządzana ocena opisowa. Dodała, że jako nauczyciel 

uważa, że czytelniejsza dla rodzica była by ocena cyfrowa ale przepisy prawa stanowią inaczej 

i trzeba się do nich dostosować.  



 Radny Dariusz Woszczyk zapytał czy jest zrobiona analiza uczniów, którzy w przypadku 

dalszej pracy zdalnej nie mają zaplecza komputerowego.  

 Dyrektor oznajmiła, że  takie zaplecze w postaci komputera czy drukarki powinna leżeć 

w gestii rodzica.  Poza tym od 1 kwietnia zaczął się 4 rok gdzie Państwo wspomaga rodziny, i 

laptop powinien być już standardem. 

 Radny Dariusz Woszczyk zauważył, że problem pojawia się w przypadku 3-4 dzieci, 

gdzie w domu jest 1 laptop. 

 Dyrektor Jolanta Kordel-Wróblewska podała przykład jednej ze swoich nauczycielek, 

która ze względu na naukę zdalną swoich dzieci i pracę znalną swoją i małżonka musiała 

dokupić 2 laptopy.  Dodała również, że są laptopy z programu Zdalna szkoła przeznaczone na 

zdalne nauczanie ale z uwagi  na ich ilość nie będzie możliwe zabezpieczenia takie sprzętu 

wszystkim uczniom.  

 Radna Longina Wachowicz stwierdziła, że zakup sprzętu komputerowego jest na kilka 

lat i  jest to inwestycja w przyszłość 

 Dyrektor prosiła by zaufać nauczycielom którzy chcą dobrze. Nauczyciel nie nauczy 

każdego ucznia tak samo jak lekarz nie wyleczy każdej choroby. Poprosiła o zgłaszanie 

problemów by móc zareagować.  

 Przewodniczący Sławomir Dudek zaproponował, by organizować  zebrania z 

nauczycielami, gdzie zestresowani rodzice mogli by się zgłaszać  

 Radna Izabela Kornacka oznajmiła, że rodzice się boją zgłaszać pewne rzeczy z uwagi 

na strach przez tym, że nauczyciele będą się mścić. 

 Dyrektor zaapelowała by tak nie mówić, gdyż jest to krzywdzące dla nauczyciela. 

 Radna Iwona Darnowska odniosła się na przykładzie swojej córki do lekcji matematyki. 

Poinformowała, że jej córka miała problemy z matematyką i korepetycje były potrzebne, a 

nauczyciel nie chciał wytłumaczyć i dzieci się go bały. Dodała, że w szkole średniej ma 

nauczycielkę która potrafi wytłumaczyć a dziecko rozumie zagadnienia co pokazują dobre 

oceny. 

  Dyrektor wyraziła zasmucenie, że takie informację wychodzą na sesji. Dodała, że od 

kilku lat w każdy ostatni czwartek miesiąca między 15-16 wszyscy nauczyciele są w pracy i to 

wtedy rodzice powinni zgłaszać takie zastrzeżenia.  



 Radna Longina Wachowicz odniosła się do czasów swojej szkoły podstawowej gdzie 

nauczycielka w przypadku gorszego dnia krzyczała na dzieci, które mimo nauczenia materiału 

wszystko zapominały. Przytoczyła również epizod jak nauczyciel odzywał się do uczniów. 

 Dyrektor odniosła się do wypowiedzi Radnej stwierdzając, że w każdej grupie 

zawodowej są różni ludzie i zapytała czy radna chciała by aby dzisiaj dzieci umiały wszystko 

bały się i zapominały.  

 Radna Honorata Cybulska poruszyła temat równego traktowania w szkole. Poprosiła 

by nie traktować dzieci po nazwisku skąd są czy ubiorze.  Zaapelowała by nie traktować dzieci 

wybiórczo. Takie zachowania mogą się odbić na nich w przyszłości. 

 Dyrektor oznajmiła, że sądzi, że są to jakieś pomówienia i plotki bo nie rozumie  co to 

znaczy traktowanie wybiórcze. Czasy się zmieniły i nie wyobraża sobie że dziecko jest 

traktowane gorzej z powodu ubioru. Dodała, że w jej szkole takie sytuacje nie miały miejsca.  

 Radna Honorata Cybulska nie zgodziła się z wypowiedzią Pani Dyrektor i zakończyła 

temat.  

 Dyrektor Jolanta Kordel-Wróblewska poinformowała, że nie mówi do dzieci po 

nazwisku. Kończąc swoja wypowiedź przytoczyła historię ucznia, który mimo złych ocen w 

szkole średniej zrozumiał, że nie przykładał się do nauki ale nadrabiając zaległości uzyskuje 

dobre wyniki na studiach. Dodała, że należy wymagać od dzieci i ograniczyć korzystanie z 

komputera. Zaapelowała również o zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości. 

 Wójt dodał, że jeśli od 1 września będzie nadal zdalne nauczanie to gmina jest w trakcie 

doprowadzania na gminę światłowodu. Poinformował, że w przypadku, gdy rodziców nie 

będzie stać na sprzęt komputerowy szkoła przygotuje regulamin określający zasady jego 

udostępnienia dzieciom.   

O 10.35 Dyrektor Jolanta Kordel- Wróblewska opuściła Sesje Rady Gminy.  

 

Punkt. 5 

Dot. Przedstawienia raportu o stanie Gminy. 

 

Wójt Gminy poinformował, że wszyscy radni otrzymali w wersji papierowej raport za 

2019 rok, który jest podsumowaniem naszych wszystkich zadań, polityk i całej gospodarki w 

danym roku. Dodał, że jest to jego pierwszy roczny raport i na sesji  20 sierpnia będziemy nad 



nim debatować.  Dla mieszkańców raport udostępniony będzie na stronie internetowej i do 

18 sierpnia jest możliwość zapisywania się mieszkańców na debatę. 

Nikt w tym punkcie nie wniósł uwag i zapytać. 

 

Punkt. 6 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu. 

 

 Skarbnik Alina Szczegulska  poinformowała, że w dniu 5 czerwca otrzymaliśmy pismo 

ze Szpitala świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej z prośbą o wsparcie finansowe w celu 

dofinansowania zakupu łóżka sterowanego z szafką w celu poprawy komfortu przebywania 

pacjenta na oddziale. Po rozmowie z Panem Wójtem i wyrażeniu zgody przez Radę proponuje 

się przekazać środki w wysokości 5 tysięcy na zakup 1 łóżka. Dodała, że  pismo znajduje się w 

materiałach na Sesję, w którym jest również podziękowanie za ubiegłoroczne wsparcie.  

Wójt dodał, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy pokazała, że stan zdrowia jest bardzo 

ważny i powinniśmy zrobić wszystko, żeby na przyszłość się zabezpieczyć. Szpital jest jedyną  

jednostką, gdzie możemy mieć świadczoną pomoc, a dużo naszych mieszkańców z tej  pomocy 

korzysta, dlatego zasadnym jest nawet minimalne wsparcie na które nas stać. Poprosił o 

przedstawienie, jeśli są,  innych pomysłów i spostrzeżeń w tym zakresie.  

Przewodniczący Rady, Radna Longina Wachowicz wyrazili aprobatę do udzielenia pomocy. 

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

głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XVI/95/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Rawskiego wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt  7. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2020-2023. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Alina Szczegulska. Wyjaśniła, iż zmiana 

uchwały wynika z pojawienia się możliwości uzyskania na 2021 rok z Funduszu Dróg 

Samorządowych dotacji i wprowadzenia zadania przebudowa drogi dojazdowej Sławków-

Annosław 1100 metrów. Dodała, że na ten rok w budżecie zaplanowana jest kwota 145.000 



zł. zaś by móc złożyć wniosek muszą zostać zabezpieczone  środki finansowe i na 2021 rok 

zaplanowana została kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni. Ponadto 

niniejszą uchwałą zapewniono zgodności wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich 

wymaganych elementach. Zwiększono dochody i wydatki gminy o kwotę 54.990,00 zł w tym 

na wydatki majątkowe o kwotę 16.500,00 zł i bieżące o kwotę 38.490,00 Dochody po zmianach 

wynoszą 9.434.791,44 zł natomiast wydatki 9.827.699,44 zł. Pozostałe dane dotyczące 

wskaźników, kredytów i pozostałych przedsięwzięć  pozostają bez zmian. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023. Wobec braku uwag i stwierdzeniu 

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

uchwałę. 

Uchwała Nr XVI/96/20 w sprawie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2020-2023 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt. 8 

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

 

 Skarbnik Alina Szczegulska  poinformowała, że w porównaniu do projektu który został 

przekazany wraz z materiałami na sesję nastąpiło zwieszenie planu dochodów o kwotę 27.555 

zł. W dalszej części przedstawiła zmiany, które polegają na: 

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 49.136,00 zł poprzez: dotację z Krajowego Biura 

Wyborczego w Skierniewicach na wybory uzupełniające do rady gminy kwota 6.481,00 zł, 

dotację na realizację projektu Remont Kapliczki wraz z instalacją oświetlenia w miejscowości 

Rylsk Mały zgodnie z pismem z Województwa Łódzkiego kwota 10.000,00 zł, dofinansowanie 

budowy drogi Sławków długość 430 metrów zgodnie z podpisaną umową z Województwem 

Łódzkim kwota 15.100,oo zł i dotacjami zgodnie z decyzjami z Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego kwota 17.555,00 zł; 

2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 49.136,00 zł na diety komisji kwota 3.955,00 zł, 

wydatki statutowe 526,00 zł i wynagrodzenia i pochodne kwota 2.000,00 zł, kwota 10.000 zł 

na remont Kapliczki w Rylsku Małym, 15.100,00 zł dofinansowanie budowy drogi w Sławkowie, 



5.432,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, 6.511,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i 5.612,00 

zł na pomoc w zakresie dożywiania; 

3) Przeniesieniu planu dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 42 zł Dz.010  z tytułu czynszu 

za obwody łowieckie i Działu 756 o kwotę 1.000 zł podatku od działalności gospodarczej i 

zmniejszenie Rozdziału 756 podatek od czynności cywilno-prawnych kwota 1.042,00 zł; 

4) Przeniesieniu planu wydatków poprzez: 

- zmniejszenie rozdziału 60016 kwota 95.000,00 zł wydatki majątkowe droga Annosław-

Sławków i droga Sławków 15.100, Rozdziału 75097 wydatki na wynagrodzenia kwota 8.900 zł 

- zwiększenie rozdziału 01095 kwota 18.500 zł w tym wydatki statutowe 2.000 zł i wydatki 

majątkowe z tytułu zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbice 

Szlacheckie kwota 16.500 zł, Rozdziału 85111 kwota 5.000 zł dotacja na pomoc finansową na 

zakup łóżka z szafką dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej, rozdziału 90095 kwota 500,00 zł na 

wydatki statutowe, rozdziału 92605 kwota 95.000 zł wydatki majątkowe na budowę 

kompleksu obiektów sportowych z związku z ogłoszeniem naboru wniosków na infrastrukturę 

sportową.  

5) Zmianach w tabeli 4- wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 922.900,00 zł.  

6) Zmianach w tabeli 6 które dotyczą wydatków na programy inwestycyjne z udziałem środków 

unijnych poprzez wprowadzenie zadania Zdalna Szkoły + na kwotę 45.000 zł. 

7) Zwiększeniu planu dotacji o kwotę 5.000,00 zł w Załączniku 1. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. 

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

Uchwała Nr XVI/97/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 9 

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

uchwał Rady Gminy. 

 

Wójt Gminy poinformował, że: 

- zmiany spowodowane Wieloletnią prognozą finansową i zmianami w budżecie 

spowodowane są min.  kolejnym naborem na infrastrukturę sportową. Jest to wniosek, który 



złożony został w Urzędzie Marszałkowskim i który został odrzucony z powodu braku środków. 

Z związku z oszczędnościami i brakiem listy rezerwowej został ogłoszony nabór w ramach 

którego złożony zostanie wniosek ponownie; 

- ogłoszony jest II nabór wniosków w Urzędzie Wojewódzkim na budowę dróg 

samorządowych. Gmina może aplikować o środki tylko i wyłączenie na jednej projekt. Z uwagi 

na brak kompleksowej dokumentacji nie udało się złożyć wniosku na drogę w Rylsku Małym.  

Na odcinku znajdującym się na terenie Gminy Regnów dokumentacja jest prawie gotowa zaś  

Sadkowice robią poszerzenia i prace geodezyjne. Dodał, że jest w stałym kontakcie z Wójtami 

a dokumentacja będzie przygotowana by w razie naboru wniosków można aplikować o środki  

- przygotowana jest dokumentacja na drogę Annosław- Sławków. W I etapie położona była 

nawierzchnia tłuczniowa i dobrze by było przykryć ją asfaltem.  Jest możliwość uzyskania do 

80 % dotacji i jeśli faktycznie tych pieniędzy byśmy  uzyskali 50-60% wkładem to dobrze było 

by z nich skorzystać; 

           Radna Iwona Darnowska zapytała czy nawierzchnia będzie asfaltowa czy betonowa. 

        Wójt wyjaśnił, że we wsi położony  będzie beton i jest zniesmaczony ilością pozyskanych 

pieniędzy, gdyż kwota 15.100,00 zł to 13% wnioskowanej pomocy. Uważa, że lepszym 

rozwiązaniem byłoby, gdyby mniej samorządów uzyskało dofinansowanie w większej 

wysokości niż wszystkie po trochu. Dodał, że projekt jest mały  i ma nadzieje, że  będzie 

ogłoszony nabór dodatkowy dzięki któremu będzie można składać wniosku o zwiększenie 

przyznanej pomocy. Inwestycja nie jest duża ale konieczna, a takich odcinków zostało 

niewiele. 

- dostaliśmy jednej grant sołecki w wysokości 10.000 zł na remont kapliczki ze słupem 

oświetleniowym solarowym w miejscowości Rylsk Mały. Nie udało się pozyskać funduszu na 

granty w Kazimierzowie i Regnowie, o które aplikować będziemy w przyszłym roku;  

- jesteśmy na etapie uzupełniania wniosków na azbest i instalację fotowoltaiczną na Szkole.  

- w tym tygodniu nastąpi odbiór malowania dachu na Szkole. Dodał, że po czwartkowym 

odbiorze technicznym zgodnie z zaleceniami firma ma wprowadzić poprawki. Wyraził 

nadzieję, że WFOŚiGW szybko rozpatrzy wniosek i będziemy mogli ogłosić przetarg na 

fotowoltaikę; 

-podpisana została umowa z firmą która będzie wykonywała drugi etap budowy świetlicy w 

Rylsku- pracę wykończeniowe. Termin realizacji jest do 20 sierpnia i w tym tygodniu mają się 

rozpocząć pracę; 



- Pani, która nabyła obiekt w miejscowości Rylsk robi porządek na posesji, a opony 

sukcesywnie są wywożone mimo braku oferowanej pomocy z wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i urzędu marszałkowskiego.  Dodał, że w tym tygodniu ma powstać 

ogrodzenie   

 Radna Longina Wachowicz zapytała, co będzie tam robione. 

 Wójt, poinformował, że koncepcja się zmieniła i nie chce w chwili obecnej o tym 

informować, gdyż firma jest na etapie projektu. Z uzyskanych informacji ma tam powstać 

mrożnia i przetwórnia owocowa- warzywna.  

- zawarte będzie porozumienie z osobą prywatną na budowę sieci wodociągowej by 

zabezpieczyć na przyszłość infrastrukturę na kolejne możliwości przyłączenia się do sieci. W 

Podskarbicach Szlacheckich na początku było 6 przyłączy prowadzonych przez pola. Dodał, że 

budowa sieci jest sensownym rozwiązaniem a sieć zostanie ulokowana w pasie drogowym co 

uniemożliwiło aplikowanie o środki na dojazdówki do pół; 

 Radna Izabela Kornacka doprecyzowała, że tych przyłączeń jest 5 i zapytała w jakim 

terminie będzie to realizowane 

 Wójt wyjaśnił, że inwestycja będzie zrealizowana w najbliższym czasie co pozwoli w 

przyszłym roku, w ramach naboru na drogi aplikować o środki. 

 Radna Izabela Kornacka poruszyła temat złego stanu technicznego drogi szczególnie 

na zakręcie. 

 Wójt podzielił zdanie radnej i dodał, że żałuje, że mamy mało czasu by do niektórych 

inwestycji i naborów się przygotować bo informację są przekazywane z dnia na dzień. Taka 

sytuacja miała miejsce na infrastrukturę sportową gdzie nabór jest do 17 lipca. 

- mamy dostosowaną infrastrukturę teleinformatyczną w całym budynku szkoły i ze strony 

organu prowadzącego zrobione zostało wszystko i dużo by przygotować szkołę na wszelkie 

zdarzenia. Sprzęt został zapewniony do wdrożenia dziennika elektronicznego od 1 września 

natomiast wpływu na edukację nie mamy i za to odpowiada Pani Dyrektor; 

- od przyszłego tygodnia w ramach bieżących remontów drogi będą naprawiane. Dodał, że 

uzyskaliśmy pozwolenie na rozbiórkę elementów znajdujących się w Kazimierzowie a 

pokruszony gruz będzie wykorzystany do utwardzenia dróg. Poprosił by na bieżąco zgłaszać 

potrzeby w tej kwestii.  Dodał, że w pierwszej kolejności utwardzane będą drogi do terenów 

zamieszkałych a w następnej kolejności drogi dojazdowe do pól. Dowiezienie kruszywa 

pozwoli na rozwiązanie problemów; 



 Radna Longina Wachowicz zgłosiła potrzebę załatania dziur za koleją i obok 

Gradowskiego. 

 Radna Honorata Cybulska zapytała czy będzie coś robione z drogą przez las od Wrony. 

 Wójt potwierdził i dodał, że takie drogi będą robione w pierwszej kolejności będą. 

Pracę będą wykonywane na tyle na ile pozwoli zasobność materiału. 

 Radna Renata Wodnicka zapytała o wycinkę drzew którą była zgłaszana na poprzedniej 

sesji. 

 Przewodniczący Sławomir Dudek upomniał radną, że takie sprawy  proszę zgłaszać w 

sprawach różnych. 

 Radna Longina Wachowicz zapytała jak wygląda sytuacja z Roja i czy będzie budowany 

dyskont w Regnowie. 

 Wójt oznajmił, że jest deklaracja KOWR-u który jest zainteresowany zakupem obiektu 

bez linii sortującej, która nie jest potrzebna do działalności, którą zamierzają prowadzić. 

Odbyło się spotkanie robocze Rady Wierzycieli, która zaangażowała się by znaleźć 

potencjalnego nabywcę i sprzedać linię sortującą . Według ekspertów, którzy wypowiadali się 

w tym temacie linia sortująca może zostać sprzedana w częściach i spełniać swoją funkcję. 

Dodał, że według niego z tytuły sprzedaży linii sortującej w częściach szybciej można ją 

spieniężyć i uzyskać większą kwotę. KOWR ma zabezpieczone środki w budżecie by nabyć tą 

nieruchomość w tym roku. Dodał, że jest uchwała rady wierzycieli, i ma nadzieje, że w okresie 

wrzesień-październik będzie podpisanie aktu notarialnego na ten obiekt. Odnosząc się do 

drugiego pytania poinformował, że na 30 arach ma powstać sklep Dino  z kapitałem krajowym. 

Dodał,  że Urząd nie wydawał pozwolenia na budowę ale z firma występowała z zapytaniami 

o lokalizacje przyłączenia się do sieci wodociągowej. Zaznaczył, że jest zrobiony wstępny 

projekt podziału tej nieruchomości natomiast co dalej się wydarzy, będzie informował na 

bieżąca.  

 Radna Longina Wachowicz poprosiła o potwierdzenie czy inwestycja będzie ulokowana 

za Tkaczykiem 

 Wójt potwierdził lokalizację.  

 Radna Longina Wachowicz poprosiła o informację czy gmina będzie sprzedawać 

działkę po Śliwińskich w Rylsku.  

 Wójt zaprzeczył i poinformował, że jesteśmy na etapie nabywania nieruchomości nie 

zbywania a w tej części nie mamy zasobów oprócz drogi. 



Punkt. 10 

 Dot. Sprawy różne 

 

 Radna Renata Wodnicka zapytała jak wygląda sytuacja z gałęziami, gdyż nie ma tam 

przejazdu a wniosek został złożony na poprzedniej sesji.  

 Wójt poinformował, że mamy 2 osoby w ramach robót publicznych ale kwesta gałęzi 

jest niedbalstwem naszego społeczeństwa. Dodał, że takich dróg mamy bardzo dużo między 

innymi ciągi 12 metrowej drogi w Podskarbicach Szlacheckim. Prawo stanowi, że jeśli wystaje 

coś na drogę mam prawo to wyciąć. W przyszłym tygodniu pracownicy zostaną wysłani w celu 

możliwego podcięcia gałęzi. W chwili obecnej zajmują się zdjęciem papy z budynków po stacji.  

 Radna Honorata Cybulska poruszyła temat łatania dziur masą, których jest bardzo 

dużo.  

 Wójt był zdziwiony, że nie zostało to wykonane w ubiegłym tygodniu, gdyż  zostało to 

zlecone. Odniósł się z pytaniem do Radnej Małgorzaty Biedrzyckiej czy dziury zostały połatane.  

 Radna Małgorzata Biedrzycka poinformowała, że koło sadu miedzy Panem Pakułą a 

Wróblewskim tak.  

 Radna Honorata Cybulska poruszyła temat deklaracji starosty w sprawie równiarki koło 

stacji. 

 Wójt wyjaśnił, że jest w kontakcie z panem Studzińskim ale z uwagi na podtopienia w 

pierwszej kolejności muszą pozabezpieczać drogi i chodniki. 

 Radna Honorata Cybulska zgłosiła 2 niepalące się lampy w Kazimierzowie .   

 Wójt poinformował, że  konserwator ma na bieżąco informację o lampach i nie będzie 

jego pracy oceniał.  

 Radna Honorata Cybulska poruszyła temat akacji na zakręcie koło kapliczki i psów, 

które ganiają rowery i ludzi.  

 Wójt poinformował, że zaczął się sezon, z 4 psów w schronisku jest już 7. Będziemy 

musieli podjąć inicjatywę by tam podjechać i  z właścicielka posesji porozmawiać. 

 Radna Izabela Kornacka poinformowała, że ciężko będzie się z nią porozumieć z uwagi 

na wiek i stan zdrowia, i zasugerowała rozmowę z córką.  

Wójt rozważy wysłanie pracowników z pomocy społecznej by przyjrzeć się sytuacji. 

 Radna Iwona Darnowska zwróciła się z zapytaniem czy jest jakiś odzew w sprawie 

znaków dla Sławkowa 



 Wójt poinformował, że będzie, a następnie odniósł się do wymiany oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy. W maju założone zostało oświetlenie uliczne w Podskarbicach 

Szlacheckich i okaże się jak wyjdzie bilans zużycia energii.  Na chwilę obecną nie ma naboru 

wniosków w których mielibyśmy możliwość wnioskowania, gdyż utrzymany został pułap 1.500 

punktów a w naszym przypadku jest ich 380. Wymiana 1 lampy na ledową to koszt 450 zł.  

Dodał, że sama wymiana słupków oświetleniowych nic nie da, gdyż większość znajduje się w 

pasie drogi powiatowej, a użyczenie będzie generować takie same koszty jak dzierżawa słupów 

która jest opłacana do energetyki. Dodał, że są dwa ciągi oświetlenia w postaci 12 lamp w 

Sowidole i 26 w Regnowie, które w pierwszej kolejności wymagają wymiany. Poprosił o 

rozważenie przez radnych czy w ramach środków własnych nie przeznaczać corocznie 5.000,00 

– 10.000,00 zł na ten cel. 

 Radny Dariusz Woszczyk zapytał czy jest możliwość zrobienia wspólnego projektu z 

gminą sąsiednią. 

 Wójt z przykrością stwierdził, że nie ma takiej możliwości i ma dzieje, że w przyszłym 

roku zmianie ulegną kryteria naboru.  

 Radna Iwona Darnowska poprosiła o informację kiedy zostanie uruchomiony przetarg 

na drogę w Sławkowie. 

 Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, że w przyszłym tygodniu będzie przygotowane zapytania 

ofertowe i do 15 wrześnie powinno się udać inwestycję zrealizować.  

 Radna Jolanta Staszewska poruszyła temat przywrócenia autobusu szkolnego we wsi 

Rylsk z uwagi na większą liczbę dzieci, która będzie uczęszczać do szkoły.  

 Wójt oznajmił, że w przypadku pewności, że rok szkolny się rozpocznie na początku 

roku szkolnego zrobiony zostanie objazd w celu weryfikacji.  

 Przewodniczący Sławomir Dudek powrócił do tematu konserwatora oświetlenia z 

zapytanie do kiedy jest zawarta umowa,  gdyż nie wykonuje swojej pracy a lampy palą całą 

noc. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że umowa zawarta jest do końca grudnia, ale we wrześniu 

wystąpimy z zapytaniami ofertowymi. 

 Radna Honorata Cybulska zwróciła uwagę na migającą lampę w Regnowie.  

 Wójt oznajmił, że najgorsze lampy są na tej części Regnowa i jest ich 26. Pochłaniają 

one  dużo prądu i palą się najdłużej. Lampy powinny gasnąć o 22.30 i cześć lamp lepiej 

sterowanych są lepiej ustawione.   



 Radna Longina Wachowicz zauważyła ze konserwator raz na pół roku powinien się 

pokazać.  

 Radna Honorata Cybulska wróciła do tematu gałęzi koło kapliczki, które znajdują się 

wysoko i wymagają do ich wycięcia drabiny. 

 Wójt poinformował, że nie dysponujemy takim sprzętem.  

 Radna Longina Wachowicz stwierdziła, że w przypadku pozyskania wozu strażackiego 

nie mielibyśmy problemu. Dodała, że ludzie zarzucają radnym, sołtysom i wójtowi brak 

zaangażowania.  

 Sekretarz Agnieszka Rokicka-Bednarek nie zgodziła się z takimi zarzutami informując, 

że wójt  bardzo się angażował i taka frekwencja jest również  jego zasługą.  

 Wójt podziękował, za zaangażowanie radnych sołtysów i mieszkańców w tych 

wyborach. Dodał, że wszystkim kanałami próbowano pomóc. Po analizie spisu wyborców jest 

ok. 100 osób które są zameldowane a nie mieszkają bądź nie są zameldowane i mieszkają ale 

nie dopisali się do spisu, co spowodowało taka frekwencje.  Około 3-4% społeczeństwa nie 

wychodzi z domu, gdyż są to osoby starsze i schorowane, a część osób nie mających kandydata 

nie poszła na wybory. Dodał, że Gmina nie prowadziła agitacji politycznej tylko zależało jej na 

frekwencji. Poinformował, że 4 miejsce w dawnym powiecie skierniewickim i 1 w obecnym 

powiecie rawskim jest bardzo dobrym wynikiem. 

 

Punkt 11. 

 Dot. Zakończenia obrad XVI Sesji Gminy Regnów 

 

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

została zakończona. 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

 

 

 

 

 

Protokolant  

Judyta Szydłowska 


