Protokół Nr XVII/2020
z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 20 sierpnia 2020 roku

Obrady rozpoczęto:
o godz.09.00
a zakończono
o godz. 11.35
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych

– 14

O godzinie. 9. 35 na Sesje przybył Radny Bartłomiej Rzeżnicki

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

Punkt. 1
Dot. Otwarcia sesji

Siedemnastą Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan
Sławomir Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności forum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Powitał przybyłych na sesję radnych i sołtysów oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu.

Punkt 2.
Dot. Przedstawienia porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Regnów

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XVI/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2019 roku:
1) debata nad raportem;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Regnów za 2019 rok:
1)rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
sprawozdania Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za 2019 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
6. Udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok:
1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Regnów;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regnów za 2019
rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
,,Gminny Dom Kultury w Rylsku”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Regnów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług na terenie Gminy Regnów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

14. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Regnów.

Po przedstawieniu proponowanego porządku wystąpił z zapytaniem, czy są uwagi bądź
wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Do
przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

Punkt 3.
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XVI/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XVII/2020 z Sesji Rady Gminy Regnów
z dnia 14 lipca 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. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2019 roku

Wójt Gmina Mariusz Cheba poinformował, że na poprzedniej Sesji przekazany został
raport o stanie Gminy, z którym, ma nadzieję, że radni się zapoznali. Dodał, że do debaty nie
zgłosił chęci udziału żaden z mieszkańców. Zwrócił uwagę, że najwięcej niepokoju budzi
struktura demograficzna, która się zmienia i z każdym rokiem wskaźnik się obniża. Oznajmił,
że w Raporcie o stanie gminy zawarte są wszystkie inwestycje zrealizowane w roku ubiegłym,
progi zadłużenia, gospodarka nieruchomościami oraz cała gospodarka finansowa. Następnie
zwrócił się z prośba o zadawanie pytań oraz sugestie dotyczące raportu, które mogą wpłynąć
na poprawę sytuacji naszej gminy w przyszłości.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.

Uchwała Nr XVII/98/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą ,,Gminny Dom Kultury w Rylsku” wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią
załączniki do protokołu.

Punkt 5.
Dot. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Regnów za 2019 rok

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska zabierając głos poinformowała, że sprawozdanie
szczegółowo omawiane było na Komisjach Rady Gminy, a następnie przedstawiła
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zwracając uwagę na plan dochodów i
wydatków w poszczególnych działach. Przedstawiła wysokość spłat kredytów, wysokość
odsetek a także stan zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku oraz omówiła zadania
inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku. Poinformowała o zobowiązaniach i należnościach
gminy na koniec roku. Ponadto omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Regnów za 2019
rok wraz z informacją dodatkową.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył następnie dyskusję w niniejszym punkcie
obrad, prosząc o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.
Wobec braku zastrzeżeń i zapytań Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr
III/63/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi rok z dnia 27
kwietnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Regnów
z wykonania budżetu za 2019. W powyższej uchwale Skład Orzekający pozytywnie
zaopiniował sprawozdanie Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za rok 2019.
W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy
przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Regnów za 2019 rok. Wobec braku
uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni
w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/99/20 w sprawie zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Regnów za 2019 rok oraz
z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 6.
Dot. Udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Staszewska przedstawiła wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Regnów absolutorium za wykonanie
budżetu Gminy Regnów w 2019 roku. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu gminy za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku.
W dalszej części Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił Uchwałę Nr
III/166/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 lipca
2020 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regnów w
sprawie absolutorium za 2019 rok. W powyższej uchwale Skład Orzekający pozytywnie
zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy za 2019 rok.
W związku z brakiem uwag i zapytań do powyższych informacji Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Regnów za 2019 rok. Wobec braku zastrzeżeń do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum
przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/100/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek pogratulował Wójtowi Gminy
Mariuszowi Cheba udzielonego wotum zaufania i absolutorium.
Wójt Gminy Mariusz Cheba zabierając głos, złożył podziękowanie Radzie za
zrealizowane inwestycję i wspólną pracę.

Punkt 7.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą ,,Gminny Dom Kultury w Rylsku”.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka-Bednarek poinformowała, że dobiega końca
realizacja II etapu zadania inwestycyjnego ,,Budowa Domu Kultury w Rylsku”. Dodała, że

w związku z realizacją postanowień umowy i zrealizowania tego zadania przygotowany został
projekt uchwały który powołuje do życia z dniem 10 września 2020 roku jednostkę
organizacyjną- samorządową instytucję kultury pod nazwą ,,Gminny Dom Kultury w Rylsku’’,
który będzie prowadził działalności inną niż artystyczna w zakresie upowszechniania
i ochrony dóbr kultury. Dodała, że powołane w podstawie prawnej projektu uchwały
przepisy prawa stanowią, że Rada Gminy posiada kompetencję do podjęcia uchwały
w sprawie utworzenia instytucji kultury, a projekt uchwały znajduje również oparcie
w

przepisach

ustawy

o

organizowaniu

i

prowadzeniu

działalności

kulturalnej.

Poinformowała, że przedmiotem działania instytucji będzie prowadzenie działalności
kulturalnej poprzez rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
Regnów i kształtowanie wzorów życia kulturalnego a statut zawarty w załączniku do projektu
uchwały określa zasady funkcjonowania tej jednostki. Zgodnie z postanowieniem umowy
o dofinansowanie jednostka ma zacząć funkcjonować z dniem złożenia wniosku o płatność
czyli na koniec września. Oznajmiła, że po wejściu w życie tej uchwały nastąpi załatwianie
innych spraw organizacyjnych związanych z utworzeniem tej instytucji min. do zatrudnianie
pracowników, wystąpieniu o nadanie numeru NIP i numeru REGON.

W dalszej części

Sekretarz zwróciła uwagę, że przepisy prawa umożliwiają łączenie instytucji kultury, które
jest korzystne z uwagi na możliwość obniżenia kosztów administracyjnych a stosowna
uchwała w tym zakresie zostanie przedłożona na jednej z następnych sesji.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/101/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą ,,Gminny Dom Kultury w Rylsku” wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią
załączniki do protokołu.

Punkt 8.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Regnów.

Wójt Gminy poinformował, że zmiana Regulaminu porządku i czystości w gminie
wynika z faktu dostosowania go do przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W

dalszej części przedstawione zostały najważniejsze zmiany, które polegają na min.
-poszerzeniu rodzaju selektywnie przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnego
Odbioru Odpadów, Dodał, że jest podpisana stała umowa ryczałtowa z Punktem
Selektywnego Odbioru Zbiórki Odpadów zlokalizowanym na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka. W regulaminie określone zostały odpady tj. opony czy gruz a także ich ilość,
którą mieszkańcy mogą na koszt Gminy tam składować,
- określeniu szczegółowych zasad dotyczących pojemników przeznaczonych do odbioru
odpadów komunalnych,
- zwiększeniu ilości sortu, które można przekazywać w ramach selektywnej zbiórki odpadów.
- określeniu szczegółowych wymagań w zakresie

czystości i porządku na terenie

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zasady oddawania wyprodukowanych
przez mieszkańców odpadów komunalnych,
- określeniu rodzaju i minimalnych wielkości pojemników i worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
-określeniu obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania które
należy spełnić w zakresie utrzymania tych zwierząt na terenie wyłączonych z produkcji
rolniczej, a także obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminu jej
przeprowadzenia.
Ponadto dodał, że dnia 6 sierpnia 2020 roku projekt został pozytywnie zaopiniowany
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni
w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/102/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią
załączniki do protokołu.

Punkt 9.

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług na terenie Gminy Regnów w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt poinformował, że uchwała nawiązuje do samego regulaminu utrzymania
i porządku w gminie i wynika również z faktu zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami Rada Gminy określa w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług,
który dotyczy firmy odbierającej odpady wyłonionej w drodze przetargu a także punktu
selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto określa tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
punkt selektywnego odbioru odpadów. Dodał, że projekt uchwały zgodnie z przepisami
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Rawie
Mazowieckiej i, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach wprowadzone w uchwale zmiany mają charakter dostosowujący i
doprecyzowują zasady odbierania odpadów

od właścicieli. Zauważył również, że

nasza Gmina w 100% stanowi zabudowę jednorodzinną.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/103/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług na terenie Gminy Regnów w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnym wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 2 kwietnia wpłynęła do Rady Gminy
petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
a w szczególności wprowadzenia lokalnej tarczy kryzysowej, która przekazana została celem
rozpatrzenia do Komisji skarg, wniosków i petycji. Następnie poprosił Przewodniczącą
Komisji skarg wniosków i petycji Radną Izabelę Kornacką o przedstawienie opinii dotyczącej
zmiany przepisów prawa materialnego .
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/104/20 w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 11.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 23 marca wpłynęła do Rady Gminy
petycja Stop zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją
na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości, która
przekazana została celem rozpatrzenia do Komisji skarg, wniosków i petycji.
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Radna Małgorzata
Biedrzycka przedstawiła opinie dotycząca petycji ,,Stop Zagrożeniu”.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/105/20 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 12.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020-2023

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Alina Szczegulska. Wyjaśniła, iż
zwiększono dochody o kwotę 68.541,00 zł, w tym dochody dotyczące zwiększenia z tytułu
dotacji i dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku. Ponadto
zwiększono wydatki o kwotę 68.541,00 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków
UE. W wyniku zmian dochody wynoszą 9.503.332,44 zł, natomiast wydatki 9.896.240,44 zł.
Dokonano zmian w przedsięwzięciach z wiązanych z wydatkami bieżącymi poprzez
wprowadzenie projektu CUŚ DOBREGO zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie
z Powiatem Rawskim. Łączna wartość projektu wynosi 174.610,24 zł w tym 9.600,00 zł to
wkład własny. Limit wydatków na 2020 wynosi 31.000,00 zł- wkład własny 1.600,00 zł, na
2021 rok 64.300,00 zł- wkład własny 3.200,00 zł, w 2022 roku 59.990,00 zł- wkład własny
3.200,00 zł i w 2023 limit wynosi 19.440,24 zł a wkład własny 1.600,00 zł.
Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/106/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020-2023 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 13.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Skarbnik przedstawiła zmiany, które polegają na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 37.485,00 zł poprzez: wpływy z tytułu sprzedaży
składników majątkowych kwota 1.250,00 zł, wpływy z różnych rozliczeń kwota 272,00 zł,
wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkoły, dotacji
otrzymanej na podstawie podpisane umowy partnerskiej z Powiatem Rawskim na realizację
projektu CUŚ DOBREGO kwota 31.000,00;
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37.485,00 zł na wydatki statutowe 1.522,00 zł,
remont pomieszczeń po zalaniu w Szkole Podstawowej kwota 4.963,00 zł oraz na programy
finansowane z udziałem środków UE zgodnie z podpisana umową partnerską kwota
31.000,00 zł.

3) Dokonaniu Przeniesień planu dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 30.000,00 podatku
od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od działalności gospodarczej kwota 1.000,00
zł oraz zmniejszenie o kwotę 30.000,00 podatku od nieruchomości od osób prawnych i
podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 1.000,00 zł.
4) Przeniesieniu planu wydatków poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
16.500,00 zł, wydatków majątkowych na drogę Zuski-Lewin kwota 31.000,00 zł oraz
zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł wydatków majątkowych w tym kwota 16.500,00 z tytułu
zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej w Podskarbicach Szlacheckich oraz 6.000,00 zł z
tytułu budowy przyłącza wodociągowego w Kazimierzowie;
5) Zmianie tabeli nr 4 wydatki inwestycyjne, które po zmianie wynoszą 922.900,00 zł;
6) Zmianie tabeli nr 6 na programy z udziałem środków z UE poprzez wprowadzenie projektu
CUŚ SOBREGO na łączną kwotę 184.240,24 zł w tym w 2020 roku kwota 32.600,00 zł, w 2021
kwota 67.500,00 zł w 2022 kwota 63.100 zł, w 2023 roku kwota 21 .040,24 zł.
Wobec powyższych zmian dochody po zmianach wynoszą 9.503.332,44 zł natomiast wydatki
9.896.240,44 zł.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVII/107/20 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 14.
Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy

Wójt Gminy poinformował, że poprzednia sesja była krótka i zmiany polegały na
kosmetycznych korektach w zmianach w budżecie i przedłożeniu raportu. Następnie zwrócił,
się do Przewodniczącego o przejście do punktu sprawy różne z uwagi na dyskusję jaka może
nastąpić. Przewodniczący Rady Gminy wyraził zgodę.

Punkt 15.
Dot. Sprawy różne

W sprawach różnych wójt poinformował, że:
- Rada Wierzycieli mocno proceduje nad sfinalizowaniem inwestycji sprzedaży
obiektu po upadłej spółce ROJA. Dodał, że w kwietniu do Rady Wierzycieli wpłynęło pismo
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nabycie tej nieruchomości. Proces ten jest dość
długi z uwagi na wiele składników mienia ruchomego. Wyjaśnił, że nieruchomość składa się
z dwóch obiektów na który składa się kompleks oraz działka na której usytuowany jest kanał
odprowadzający

wodę,

którą

potencjalny

kupiec

najprawdopodobniej

też

jest

zainteresowany. Poinformował, że 13 września odbyło się spotkanie Rady wierzycieli na
którym zostały podjęte ostateczne uchwały umożliwiające syndykowi sfinalizowanie tej
transakcji. Zauważył, że wykupieniu tego obiektu przez KOWR dało by Gminie pozyskanie
strategicznego podmiotu dającego płynność finansową na wiele lat. Dodał, że nie ma wiedzy
dotyczącej planowanej działalności i wszelkie informacje na bieżąco będą przekazywanie.
Zwrócił również uwagę, że w celu ograniczenia ogromnych kosztów nie została zatrudniona
zewnętrzna kancelaria prawna a wszelkimi sprawami zajmował się sam bądź w porozumieniu
z Panią Mecenas obsługującą Urząd. Oznajmił również, że zostało podpisane porozumienie z
KOWREM zapewniające możliwość pozostawienia linii sortującej na terenie obiektu do końca
2021 co daje 1,5 roku na zagospodarowanie bądź sprzedaż linii.
- na terenie gminy realizowana będzie duża inwestycja w postaci budowy trzech
turbin wiatrowych na części Łaszczyna. Dodał, że o realizowanej inwestycji dowiedział się
przypadkiem od firmy na której terenie części turbin są składowane od mieszkańców. Na
dzień jutrzejszy zostało zaplanowane spotkanie z inwestorem na którym ma nadzieje uzyskać
szczegółowe informacje i przekazać je zainteresowanym. Wójt poruszając ten temat nie krył
zniesmaczenia, że zarówno on jak i Rada Gminy nie otrzymała wcześniej informacji o
rozpoczęciu budowy. Dodał, że z uzyskanych informacji telefonicznych od kierownika
budowy inwestycja ma zostać zrealizowana do końca tego roku, a następnym jej etapem
będzie budowa kolejnych 3 turbin na drugiej części Regnowa. Zauważył, że uwarunkowania
środowiskowe są jedną rzeczą natomiast drugą jest kwestia gospodarki finansowej, a każda
realizowana inwestycja na terenie gminy jest potężnym dochodem i daje stabilizację
budżetową a także możliwość realizowania marzeń i pomysłów na przyszłość
-
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Gminnego
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w miejscowości Rylsk. Dodał, że w przyszłym tygodniu wszelka dokumentacja i protokoły

zostaną podpisane i będzie możliwość pokazania inwestycji mieszkańcom. Zaznaczył,
że jedyną rzeczą do dokończenia jest ulokowanie zbiornika gazowego. W dalszej części
odniósł się do wypowiedzi Pani Sekretarz dotyczącej połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej
i Gminnego Domu Kultury. Zauważył, że celowość i gospodarność finansami publicznymi
skłania do ograniczenia stanowisk. Jego zdaniem 1 dyrektor kierujący obydwiema
instytucjami wystarczy, a koordynację zadań będą pełniły wspólnie osoby pracujące w tych
instytucjach. Dodał, że cieszy się z podjęcia uchwały o utworzeniu domu kultury która daje
możliwość dalszego procedowania i wystąpienia o opinię dotyczącą połączenia tych dwóch
instytucji, a stosowna uchwała w tym zakresie zostanie podjęta na początku przyszłego roku.
- przyszły drobne poprawki do wniosku w sprawie drogi Annosław-Sławków i czekamy
na odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego
- zmiany w budżecie pozwolą jutro wystąpić z zapytaniami na budowę drogi
wewnętrznej w Sławkowie o długości 430 metrów i ma nadzieje, że uda się tą inwestycje
zrealizować do końca września
- w odniesieniu do zapytań mieszkańców w sprawie inwestycji wspólnej trzech
samorządów wyjaśnił, że w danym naborze może zgłosić jeden wniosek u Wojewody
do naboru w ramach dróg samorządowych. Dodał, że z uwagi na gotowy projekt inwestycji
na drogę Sławków- Annosław to on został złożony. Oznajmił, że wniosek wspólny na pewno
uzyska większą ilość punktów z uwagi realizację go przez 3 samorządy oraz udział dwóch
dróg powiatowych (doga wewnętrzna we wsi Lewin i droga przebiegająca przez Zuski).
Wyraził nadzieję, że zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku i dodał, że nasza
dokumentacja jest zrobiona a Gmina Cielądz dokumentację prawie ma wykonaną,
- w związku ze złożonym jednorazowym wnioskiem z tarczy antykryzysowej udało się
uzyskać środki w wysokości 500.000 zł. Dodał, że ma nadzieje na możliwość ubiegania się
również o środki w drugiej transzy. Zauważył, iż jest to niefortunny okres na inwestycję, gdyż
teoretycznie środki pozyskane możnaby było przeznaczyć na realizację inwestycji i wkład
własny ale projektów jest mało z uwagi na koniec programowania unijnego. Poinformował,
że zrodził się pomysł, by te środki przeznaczyć na infrastrukturę drogową, poprawiając
obecnie istniejące drogi asfaltowe na naszym terenie poprzez położenie nakładek w celu
wyeliminowania

dalszego

kruszenia

asfaltu.

Zaznaczył,

że

z

jego

przypuszczeń

dofinansowania do takich dróg w przyszłości nie będzie i poprosił o zgłaszanie pomysłów.
Wyraził przekonanie, że ten temat będzie dyskutowany na komisjach. Dodał, że

dokumentacje budowy dróg mamy i taniej będzie nam przygotować kosztorys i zrealizować
inwestycję, gdyż w tej chwili nie wymagają dużego nakładu finansowego.
-nie został jeszcze rozstrzygnięty wniosek na budowę instalacji fotowoltaicznych na
budynku szkoły. Uzupełniony został wniosek o interpretację indywidualną i czekamy na
odpowiedź z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- odniósł się do przeniesień w budżecie, które przedstawiła Pani Skarbnik wyjaśniając,
że stacja w Kazimierzowie nie posiadała przyłącza wodociągowego a posiadała jedynie ujęcie
własne. Dodał, że planowane jest zrobienie przyłącza ,,110” umożliwiające w przyszłości
przyłączenie się do nowo powstałego przyłącza przez inne podmiotu, które będą lokalizować
się na tym terenie.
- na działce w miejscowości Rylsk dzisiaj ma zacząć się budowa ogrodzenia. Dodał,
że mieszkańcy wywożą tam odpady i materiały z gospodarstwa co powoduje powstawanie
kolejnego wysypiska. Zauważył, że część opon została uprzątnięta mimo braku pomocy
i wsparcia przez osoby, które ją oferowały.
- są potężne zaległości w opłatach II raty za odbiór odpadów komunalnych i z uwagi
na zalecenia organu nadzoru czynności w zakresie ściągalności tej opłaty muszą być
udokumentowane. Dodał, że mimo telefonicznego przypominania pracownika o braku opłaty
ok. 190 osób posiada zaległości.
Radna Małgorzata Biedrzycka zwróciła się z zapytaniem o drut, który wystaje koło
ośrodka
Radny Bartłomiej Rzeżnicki odnosząc się d o wypowiedzi Radnej Biedrzyckiej
zauważył, że były tam wykonywane pracę i to chyba firma powinna się tym zająć.
Wójt poinformował, że zobliguje kierownika zarządu dróg i przekaże ta informację.
Radna Małgorzata Biedrzycka poruszyła temat drogi na Zofianów od torów, gdzie
gałęzie wystające na pas drogi umożliwiają wymijanie. Dodała, że zdaje sobie sprawę,
że odbyło się spotkanie z mieszkańcami i każdy we własnym zakresie miał to wykonać, ale
z uwagi na brak inicjatywy nie można tego tak zostawić.
Wójt oznajmił, że wszystkie te gałęzie i krzaki usytuowane są na gruntach
prywatnych. Poinformował, że jedyną rzeczą jaką można zrobić to puścić wysięgnik by
wystające krzaki wyciąć. Dodał, że jest mu przykro, że po spotkaniach z mieszkańcami nic
w tym zakresie nie zostało wykonane. Poinformował również, że odcinek tej drogi z uwagi na
słabą podbudowę w ramach remontów dróg zostanie zrobiony w pierwszej kolejności.

Dodał, że w sprawę gałęzi zaangażuje sołtysa Annosławia który ma wiedze na temat
właścicieli poszczególnych nieruchomości.
Radna Małgorzata Biedrzycka poruszyła temat informacji dotyczących ograniczenia
kontaktu z dziećmi przez nauczycieli powyżej 60 roku życia. Zwróciła uwagę, że w naszej
szkole większość nauczycieli jest w tym wieku i jest zaniepokojona, że w obecnej sytuacji
mogą te osoby pójść na zwolnienie.
Wójt odpowiadając na pytanie oznajmił, że z jego wiedzy jest 1 osoba powyżej 60
roku życia. Dodał, że w budżecie zaplanowane zostały 2 odprawy dla nauczycieli którzy mieli
odejść na emerytury i poprosiła Panią skarbnik o doprecyzowanie.
Skarbnik dodała, że na emeryturę odchodzi 1 nauczycielka a więcej informacji
będziemy mieć w sierpniu po otrzymaniu dokumentacji ze szkoły.
Wójt zauważył, że średnia wieku w szkole jest tożsama z sytuacja w Urzędzie, gdzie
tylko w ostatnim czasie na emeryturę odeszło 4 pracowników.
Radny Bartłomiej Rzeżnicki zauważył ze na młodych ludzi również ludzie narzekają.
Wójt odnosząc się do wypowiedzi Radnego Rzeźnickiego wyjaśnił, że nie ocenia ludzi
po wyglądzie ale po jakości jego pracy i jak wywiązują się ze swoich obowiązków i z
wykonywania swoich zadań.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała czy dojazdy będą normalnie realizowane czy
tak jak w czasie pandemii.
Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o oświatę to nie wie jeszcze jak będzie to wyglądać.
Wyraził swoje zaniepokojenie, że dzieci przez krótki okres czasu będą do szkoły chodzić i nie
sprosta wytycznym określającym bezpieczeństwo, gdyż nie wiemy kto może być nosicielem
bądź jest zarażony. Zauważył, że od 1 września ma funkcjonować dziennik elektroniczny, sale
zostały wyposażone w połączenia internetowe a sieć bazuje na wewnętrznej sieci
teleinformatycznej. Zauważył również, że w przypadku pracy zdalnej najbardziej ucierpią
rodzice a także dzieci czego odzwierciedleniem były wyniki egzaminów końcowych.
Małgorzat Biedrzycka zauważyła, że wyniki egzaminów końcowych nie są
zadowalające, a w szczególności z języka rosyjskiego.
Sołtys Anna Cheba oznajmiła, że egzamin z języka rosyjskiego zdawała 1 osoba i
nadmieniła ze język polski wypadł bardzo dobrze.
Wójt zauważył, że dzieci uczęszczając do szkoły były by lepiej przygotowane do
egzaminów, gdyż bezpośredni kontakt z nauczycielem jest dużo lepszy niż praca w domu.

Dodał, że samorząd odpowiada za infrastrukturę natomiast w kompetencji Pani Dyrektor i
Rady jest ocena wyników z egzaminów.
Radna Małgorzata Biedrzycka zauważyła ze dotyczy to wszystkich dzieci, które nie
uczęszczały do szkoły.
Sołtys Ryszard Pawlak odniósł się do wypowiedzi wójta w sprawie elektrowni
wiatrowych. Dodał, że mieszkańcy zwracają się z pytaniami co ma się dziać i maja obawy o
swoje gospodarstwa i plony. Zasugerował, że Wójt powinien spotkać się z mieszkańcami tych
działek i przekazać informację.
Wójt poinformował, że spotkanie z inwestorem umówione jest na dzień jutrzejszy .
Dodał, że by móc przekazać informację mieszkańcom musi posiadać wiedzę. Nie krył
oburzenia plotkami z których wychodzą problemy, gdyż wychodzi z założenia, że należy
mówić o konkretnych działaniach. Dodał, że dla nas ważna jest gospodarka finansowa
natomiast dla mieszkańców którzy żyją w tym środowisku i mają swoje uprawy ważne są
podejmowane działania na danym terenie. Dodał, że jeśli będzie konieczność spotkania jest
na nie otwarty i wyraża nadzieje, że inwestor również na spotka się z mieszkańcami.
Zaznaczył, że jest zniesmaczony tym, że inwestor nie skontaktował się ze nim i dopiero po
uprzednich prośbach zostało ustalone spotkanie.
Radna Anna Matyjaszczyk zapytała czy droga koło dyskoteki będzie wyrównana a
także czy będą progi.
Wójt oznajmił, że zaczęte zostały prace rozbiórkowe na Kazimierzowie ale z uwagi na
duże gabaryty kruszenia musimy poczekać aż wykonawca zamówi inny sprzęt. Dodał, że cały
materiał pozyskany z rozbiórki zostanie przeznaczony na wszystkie drogi. Odnosząc się do
kwestii progów poinformował, że zostało to zgłoszone do Starostwa ale nie ma informacji na
jakim etapie jest w chwili obecnej. Dodał, że zwróci się z zapytaniem do Kierownika zarówno
o kawałek drogi który miał zostać zrobiony jak również o poruszona kwestię.
Radna Longina Wachowicz zwróciła uwagę na drogi do naprawy Koło Gradowskiego,
na dęby i na krzywku.
Radna Honorata Cybulska zwróciła się z zapytaniem czy droga w stronę Lesiewa koło
pana Staszewskiego jest droga powiatową.
Wójt nieoficjalnie oznajmił, ta droga będzie skończona w tym roku jak również
odcinek Podskarbice Królewskie- Komorów.
Radna Honorata Cybulska poprosiła o wysięgnik na Kazimierzowie.

Radna Izabela Kornacka również wróciła się o wycięcie gałęzi w Podskarbicach, gdyż
wchodzi na lampę.
Sołtys Małgorzata Stępień poruszyła temat oświetlenia ulicznego w Sowidole
Wójt Gminy poinformował, że na takie inwestycje nie ma środków zewnętrznych ale
lampy z środków własnych będą sukcesywnie wymieniane. Dodał, że koszt wymiany lapy to
kwota 450 zł.
Radna Iwona Darnowska zwróciła się z zapytaniem czy będą wykonane rowy przy
nowej nawierzchni.
Wójt poinformował, że nie są planowane w projekcie z uwagi na brak tam miejsca.
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przeczytał pismo od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków dotyczące dofinansowania dla Rzymskokatolickiej parafii w
Regnowie w kwocie 58.906,35 zł na remont konstrukcji pokrycia dachu.
Wójt dodał, że przy wnioskach realizowanych przez parafie tych pieniędzy zostało
pozyskanych dużo gdyż w ubiegłym roku ponad 270.000 z Ministerstwa Kultury oraz 71.500
zł Urzędu Marszałkowskiego w ramach ochrony zabytków. W tym roku podpisana została
umowa z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków na 58.000 zł na realizacje II
etapu tej inwestycji a także dodał, że wkrótce podpisana zostanie również umowa z Urzędem
Marszałkowskim na realizacje tego zadania. Łącznie będzie to kwota w granicach 130.000,00
zł. Ma nadzieje, że w tym roku inwestycja ta zostanie zrealizowana, gdyż realizowana jest
ona dla mieszkańców. Zauważył również, że w środku zostało wykonane praktycznie
wszystko oprócz podłogi i wyraził chęć pomocy proboszczowi w pracach pielęgnacyjnych
drzew.

Punkt 16.
Dot. Zakończenia obrad XVII Sesji Gminy Regnów

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dudek
Protokolant
Judyta Szydłowska

