
Protokół Nr XVIII/2020 

z posiedzenia XVIII Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 24 września 2020 roku 

 

   Obrady rozpoczęto o godz. 09.00 

                                                                                                    a zakończono  o godz. 10.52 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 10 

(Nieobecni: Iwona Darnowska, Michał Plaskota, Bartłomiej Rzeżnicki, Renata Wodnicka, Dariusz Woszczyk) 

 

Radni oraz sołtysi 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 

 

Osiemnastą 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. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

 

 Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek w imieniu Przewodniczącej Gminnej 

Komisji Wyborczej poinformowała, że w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu 

radnej Gminy Regnów Komisarz Wyboczy w drodze postanowienia stwierdził wygaśnięcie 

mandatu radnej. W związku z tym w dniu 23 sierpnia bieżącego roku odbyły się wybory 

uzupełniające  w okręgu Nr 15 obejmującym część sołectwa Rylsk.  W wyborach wzięło udział 



51 wyborców, uprawnionych do głosowania było 104 wyborców a frekwencja wynosiła 

49,3%. Podczas  wyborów wybrano jednego radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych 

przez wszystkie komitety wyborcze. Głosów ważnych na wszystkie listy kandydatów oddano 

łącznie 49 z tego kandydat Andrzej Czerwiński uzyskał 27 głosów, natomiast drugi kandydat 

uzyskał 22 głosy. Wobec takiego wyniku Pan Andrzej Czerwiński uzyskawszy większa liczbę 

głosów został wybrany radnym Gminy Regnów. Następnie w imieniu Przewodniczącej 

Gminnej Komisji Wyborczej i własnym złożyła Sekretarz Gminy serdeczne gratulacje  i 

życzenia pomyślności w pełnieniu służby na rzecz naszej lokalnej społeczności.  

Następnie Wójta Gminy Mariusz Cheba wręczył zaświadczenia o wyborze składając 

gratulacje.  

W dalszej części Przewodniczący Rady przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania 

odczytując rotę o następującej treści: ,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”. 

Radny Andrzej Czerwiński złożył ślubowanie wypowiadając słowa ,,Ślubuje tak mi dopomóż 

Bóg” . 

 

Punkt 3. 

Dot. Przedstawienia porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Regnów 

 

 Wójt Gminy poinformował, że wczoraj wpłynął do nas wniosek jednego z naszych 

mieszkańców odnośnie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Następnie złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie w pkt. 10 uchwały 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

W dalszej części Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XVIII 

Sesji Rady Gminy: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

3. Przedstawienie porządku obrad  XVIII Sesji Rady Gminy Regnów.                

4. Protokół z poprzedniej sesji Nr XVII/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.       

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Regnów: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 



b) przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Regnów, 

c) zgłoszenie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady, 

d) przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie wyników, 

e) przedstawienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Regnów. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu 

osobowego oraz powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Regnów. 

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

11. Informacja Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.  

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

Rady Gminy.  

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Po przedstawieniu porządku obraz i braku innych wniosków Przewodniczący Rady Gminy 

przystąpił do głosowania w sprawie zmiany porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym 10 

głosami ,,za” przyjęli zmianę. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załączniki do protokołu. 

 

Punkt 4. 

Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XVII/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.   

 

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

z dnia 20 sierpnia 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 5. 

Dot. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Regnów 

 

     Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu 

radnej która pełniła jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącej powstaje konieczność 

powołania nowego wiceprzewodniczącego. Zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym 

rada wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.W związku z tym, na podstawie § 43 Statutu 

Gminy Regnów konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania i poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, 

przypominając, że osoba wchodząca w skład komisji skrutacyjnej nie może kandydować       

na wiceprzewodniczącego. Zaproponował, by komisja składała się z 3 osób. 

W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:  

1.Jolanta Staszewska 

2.Katarzyna Tkaczyk 

3.Honorata Cybulska 

    W/w wymienione osoby wyraziły zgodę na powołanie do składu Komisji Skrutacyjnej.   

    W związku z brakiem uwag do proponowanego składu komisji przystąpiono do głosowania 

jawnego. Radni w głosowaniu 10 głosami „za” powołali Komisję Skrutacyjną w w/w składzie.  

Imienny wykaz głosowania stanowi załączniki do protokołu. 

Komisja Skrutacyjna dokonała ukonstytuowania.  

W dalszej części Przewodniczący przystąpił do przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach 

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Regnów, który wszyscy radni otrzymali wraz                 

z materiałami na Sesję. Wobec braku uwag i propozycji zmian poddano regulamin pod 

głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przyjęli w/w Regulamin.  

Imienny wykaz głosowania wraz z regulaminem głosowania w wyborach 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy Regnów przeprowadzonego na sesji w dniu 24 

września2020r. stanowią załącznik do protokołu.        

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego, który 

wybierany jest  spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez radnych bądź 

grupę radnych.  Każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie 



przed rozpoczęciem głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka 

Komisji Skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który w obecności  Komisji 

Skrutacyjnej wrzuca opatrzoną pieczęcią urzędową kartę do głosowania do urny. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów. 

Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Regnów zgłoszono jednego kandydata Radną Annę 

Matyjaszczyk. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poprosił  

Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz przedstawienie informacji         

o sposobie dokonywania wyboru wiceprzewodniczącego. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania, a następnie 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Staszewska przypomniała radnym zasady 

głosowania.  

Następnie kolejno wyczytywani radni podchodzili po kartę do głosowania i udawali się do 

miejsca zapewniającego tajność głosowania celem dokonania wyboru. 

    Po zebraniu kart do głosowania i przeliczeniu głosów Przewodnicząca komisji skrutacyjnej 

odczytała protokół, podając wynik głosowania. 

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że na sesji obecnych jest 10 radnych, w głosowaniu udział 

wzięło 10 radnych, głosów ważnych oddano 10, głosów nieważnych nie było. Kandydatka 

Anna Matyjaszczyk otrzymała 9 głosów. 

    Wobec powyższego Komisja skrutacyjna stwierdziła, że na WICEPRZEWODNICZĄCEGO 

RADY GMINY REGNÓW została wybrana PANI ANNA MATYJASZCZYK 

(Protokół komisji skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy Regnów sporządzony na sesji w dniu 24 września 2020 r. 

stanowi załącznik do protokołu obrad sesji). 

Przewodniczący Rady pogratulował wyboru a następnie przedstawił Uchwałę                          

Nr XVIII/108/20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Regnów, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Dot. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania i 

składu osobowego oraz powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu 

 



     Przewodniczący Rady wyjaśnił, że należy uzupełnić skład komisji budżetu i zaproponował, 

kandydaturę nowo wybranego radnego Andrzeja Czerwińskiego. Radny wyraził zgodę. 

Wobec braku innych kandydatur  przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu 10 

głosami ,,za” powołali Radnego Andrzeja Czerwińskiego jako członka komisji Budżetu. 

    Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego oraz powołania 

Przewodniczącego Komisji Budżetu. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

     Uchwała Nr XVIII/109/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania 

i składu osobowego oraz powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu oraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 7. 

 Dot. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Regnów 

 

     Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiana uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości          

i porządku w Gminie wynika z dostosowania uchwały do zastrzeżeń Wojewody Łódzkiego 

zawartych w zawiadomieniu z dnia 9 września.  Zapisy zawarte w uchwale wykraczają poza 

kompetencje Rady Gminy, a zamiany mają charakter kosmetyczny. Dodał, że przedstawiony 

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego.   

W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Regnów. Wobec braku uwag do projektu uchwały           

i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami 

,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XVIII/110/20 zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Regnów oraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

 

 

Punkt 8. 



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

2020-2023. 

 

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

zapewniono zgodność wartości budżetu i WPF we wszystkich wymaganych elementach. 

Zwiększono dochody o kwotę 174.385,00 zł,  w tym dochody dotyczące dotacji oraz 

dochodów majątkowych z tytułu środków inwestycyjnych. Ponadto zmniejszono wydatki       

o kwotę 134.015,00 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 19.701,00 zł oraz 

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 153.716,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody 

wynoszą 9.677.717,44, wydatki 9.762.225,44zł a deficyt budżetowy wynosi 84.508,00 zł. 

Dodała, że zmniejszono przychody dotyczące kredytów o kwotę 308.400,00 zł, które po 

zmianach wynoszą 284.908,00 zł w tym wolne środki 276.138,78 zł oraz przychody                  

ze szczególnych zasad wykonania budżetu w kwocie 8.769,22 zł. Rozchody pozostają bez 

zmian i wynoszą 200.400,00 zł. W dalszej części Skarbnik Gminy przedstawiła wskaźniki 

zadłużenia oraz wskaźniki spłat zadłużenia w latach 2020- 2033.  Ponadto dokonano zmian    

w przedsięwzięciach poprzez zmniejszenie o kwotę 20.316,00 zł z tytułu przebudowy drogi 

dojazdowej Sławków-Annosław, które po zmianach w 2020 wynoszą 143.484,00 zł a w 2021 

200.00,00 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 XVIII/111/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2020-2023 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 9. 

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

 

 Skarbnik przedstawiła zmiany, które polegają na: 

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 154.684,00 zł poprzez wprowadzenie środków         

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych; 

2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 154.684,00 zł na wydatki majątkowe z tytułu 

budowy instalacji fotowoltaicznych oraz zmniejszeniu o kwotę 213.400,00 zł na wydatki 



majątkowe Zuski-Lewin oraz o kwotę 95.000,00 zł na wydatki majątkowe z tytułu 

fotowolteiki. 

3) Przeniesieniu planu wydatków poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w na drogę 

Sławków Annosław kwota 20.316,00 zł oraz drogę w Sławkowie 430 m kwota 5.000,00 zł, z 

tytułu wynagrodzeń i pochodnych, z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwota 15.000,00 

zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.316,00 zł, wydatków statutowych w 

przedszkolu kwota 15.000,00 zł oraz wydatków statutowych oraz gospodarkę odpadami 

kwota 27.690,00 zł; 

5) Zmianie tabeli nr 4 wydatki inwestycyjne, które po zmianie wynoszą 769.184,00 zł; 

6) Zmniejszeniu przychodów o kwotę 308.400,00 zł z tytuły kredytów. Po dokonanych 

zmianach przychody wynoszą 284.908,00 zł w tym wolne środki 276.138,78 oraz przychody 

ze szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikające z ustawy o wychowaniu                      

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 8.769,00 zł. 

Dochody po zmianach wynoszą 9.677.717,44 zł, natomiast wydatki wynoszą 9.762.225,44 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 10 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XVIII/112/20 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 10. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

     

      Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przygotowanie projektu uchwały wynika z faktu wpływu 

podania od jednego z  przedsiębiorców o zwolnienie z trzeciej raty opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z opłaty 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży wynika z przepisów covidowych zawartych w ustawie z 2 marca 2020 i jest jedna z 

form pomocy przedsiębiorcom w związku z sytuacją epidemiologiczna. Dodała, że kwota 

zwolnienia to 1050,00 zł.  

     Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o doprecyzowanie o jaką insynuacje chodzi.  



     Sekretarz Gminy oznajmiła, że jest to przedsiębiorca prowadzący dyskotekę w Rylsku 

Dużym. 

    Radna Katarzyna Tkaczyk zwróciła się z zapytaniem czy zwolnienie dotyczy wszystkich 

przedsiębiorców oraz czy podanie przedsiębiorcy posiadało jakieś uzasadnienie.  

    Wójt wyjaśnił, że ta uchwała dotyczy tylko miejsc gdzie alkohol spożywa się na miejscu,         

a wystosowane podanie o zwolnienie wynikało z faktu, iż przedsiębiorca przez praktycznie 

cały rok nie prowadził działalności co spowodowało brak zarobku z tytułu prowadzonej 

działalności i sprzedaży napoi alkoholowych spożywanych na miejscu.  

    Radna Longina Wachowicz zauważyła, że w takich miejscach w ogóle nie powinien być 

sprzedawany alkohol, z uwagi na przebywające tak niepełnoletnie osoby.  

Wójt zaznaczył, że nie nam trzeba to oceniać, gdyż to leży w gestii przedsiębiorcy  a przepisy 

zabraniają sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.   

W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. 

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

jawnym 9 głosami ,,za” podjęli uchwałę, 1 osoba wstrzymała się. 

Uchwała Nr XVIII/113/20 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

 

Punkt 11. 

 Dot. Informacja Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.  

 

     Skarbnik Gminy przedstawiła informację Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za I 

półrocze 2020 roku, którzy  wszyscy radni otrzymali.  

O godzinie 10.16 Sesję opuściła Radna Longina Wachowicz. 

Do przedstawionego sprawozdania nikt nie wniósł uwag i zapytań. 

W dalszej części Wójt zabierając głos podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie aspektu 

finansowanego, a sam odniósł się do realizowanych inwestycji, o które aplikowano w 

pierwszym półroczu natomiast w drugim są realizowane i rozliczane.  Poinformował, że: 

- dobiega końca realizacja inwestycji Budowy Domu Kultury w miejscowości Rylsk. Do 30 

września złożony zostanie wniosek o płatność. Dodał, że ze względu na aspekty finansowe 

realizacja zadania została podzielona na dwa etapy a zmiany w ogrzewaniu a także koszty 



realizacji drugiego etapu pozwoliły na oszczędności. W dalszej części wraz z 

Przewodniczącym Rady zaprosił na uroczyste otwarcie Domu Kultury w dniu 4 października i 

zachęcił do wsparcia i wzięcia udziału w uroczystości, gdyż wszyscy przyczynili się do jej 

powstania.  Nadmienił, że dalszym etapem inwestycji będzie połączenie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Regnowie i Domu Kultury w Rylsku.  

- dobiega końca budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławków. Została położona 

nawierzchnia, a do dokończenia pozostały pobocza. Dodał, że ma nadzieje że projekt 

zostanie rozliczony do końca miesiąca. Nadmienił, że środki pozyskane z Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach dróg dojazdowych do pół wynoszą 15.000,00 zł 

- założona do realizacji w tym roku droga Zuski-Lewin nie zostanie zrealizowana, a wspólny 

projekt samorządów na ta drogę zostanie złożony w następnym naborze na drogi w ramach 

dróg samorządowych w przyszłym roku 

- złożony został wniosek w ramach dróg samorządowych na drogę Annosław-Sławków           

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zadanie zostanie realizowane na początku 

przyszłego roku 

- oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru wniosków na dokończenie kompleksu obiektów 

sportowych przy zbiorniku. 

- dzisiejsze zmiany budżetowe spowodowały, możliwość ogłoszenia przetargu na budowę  

instalacji fotowoltaicznych na budynku na szkole i do końca października zostanie                   

ta inwestycja zrealizowana. Przypomniał, że wiele inwestycji które zostały zrealizowane np. 

naprawa dachu na szkole w wysokości 38.000,00 zł jest nie zauważalna, a wiele dawnych 

inwestycji wymaga ponownych nakładów finansowych 

- po analizie dowozów z Panią Dyrektor planowane jest dołożenie dowozu dzieci do szkoły ze 

wsi Zofianów, którego odcinek wynosi 1400 metrów a czas dowozu to ok. 7 minut  

- drogi wymagają remontu i w pierwszej kolejności środki covidowskie będą przeznaczane na 

ten cel 

- planowany jest remont  odcinka drogi Annosław-stacja do granicy z Gminą Biała Rawska a 

także przycięcie gałęzi na tym odcinku drogi 

- w Podskarbicach Szlacheckich na ,,Tadzinek” założone zostało  nowe oświetlenie uliczne 

- planowana jest wymiana oświetlenia ulicznego na głównej części Regnowa z uwagi na stare 

lampy 

- w ramach bieżącego utrzymania dróg dowożony będzie żwir 



 Wójt odniósł się także do wypowiedzi Pani Skarbnik dotyczących wskaźników i zauważył,             

że faktyczne wykonanie budżetu będzie widoczne na koniec roku. Dodał, że cieszy się,           

że kredyty nie są zaciągane z uwagi na odsetki i koszty obsługi 

     Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała jaka będzie moc instalacji fotowoltaicznej.  

     Wójt poinformował, że moc wynosić będzie 43 kilowaty.      

     Radna Małgorzata Biedrzycka odnosząc się do wypowiedzi Wójta  zauważyła, że                   

w przyszłym roku zmieniają się przepisy i przy mocy powyżej 40 kilowatów będzie pobierana 

stała opłata do PGE.  

     Wójt poinformował, że prawo nie działa wstecz i te umowy, które zostaną podpisane 

będą obowiązywać w przyszłym roku więc nas to nie dotyczy. Zwrócił uwagę, że był robiony 

audyt energetyczny całego obiektu, który określił jaka moc jest potrzebna. Dodał, że koszt 

kompleksowy termomodernizacji budynku szkoły i Urzędu Gminy jest szacowany                   

na 1.450.000,00 zł. Poinformował, iż w przypadku pozyskania  środków zewnętrznych            

w postaci dodatkowej puli środków covidowskich a także funduszy na termomodernizację             

z WFOŚiGW z uwagi na oszczędności energetyczne i cieplne planuje realizację tej inwestycji 

w przyszłym roku. 

 

Punkt 12. 

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

uchwał Rady Gminy 

 

     Przewodniczący Rady poinformował, że uwagi na informację Wójta Gminy z pracy w 

okresie międzysesyjnym w poprzednim punkcie proponuje przejście do realizacji kolejnego 

punktu. Radni nie zgłosili zastrzeżeń. 

 

Punkt 13. 

Dot. Sprawy różne 

 

     Radna Małgorzata Biedrzycka zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość zamontowania 

progu zwalniającego na planowanej do przebudowy w przyszłości drodze od torów w stronę 

Zofianowa na wysokości Państwa Pakułów I Rzeźnickich, z uwagi na prędkość.  



     Wójt oznajmił, że nie zna się na szczegółowych zasadach projektowania progów 

zwalniających a także ich lokalizacji. Dodał, że jeśli będzie taka możliwość to na etapie 

projektowania drogi taki próg zostanie ulokowany.  

    Radna Małgorzata Biedrzycka poruszyła temat budowy przedszkola ze stołówką, który już 

kiedyś był poruszany i poprosiła o przychylenie się do rozważenia budowy takiej inwestycji. 

Dodała że do przedszkola uczęszcza około 60 dzieci, a większość z nich z uwagi na obecna 

infrastrukturę, a także sytuacje epidemiologiczną która uniemożliwia rodzicą wchodzenie do 

środka ciężko się adaptuje i boi starszych uczniów. Zwróciła również uwagę, że oddzielny 

budynek był by czymś prosperującym na przyszłość.  

    Wójt poinformował, że jest parę projektów dotyczących dofinansowania budowy 

przedszkoli. Dodał, że na dzień dzisiejszy jest  12 dzieci które korzystają z przedszkola w innej 

gminie, a średni koszt który dopłacany do jednego dziecko wynosi ok.  1200 zł co w skali roku 

generuje wysokie koszty. Oznajmił, że temat zostanie przeanalizowany, gdyż faktem jest, że 

dzieci w oddziałach przedszkolnych przybywa. Zwrócił też uwagę czy w  momencie 

stworzenia takich warunków dzieci w 100% będą do niego uczęszczać. 

    Radna Małgorzata Biedrzycka odnosząc się do wypowiedzi Wójta oznajmiła, że jej zdaniem 

posyłanie dzieci do przedszkola w innej miejscowości nie wynika tylko z uwagi na pracę 

rodziców ale również na system nauki i infrastrukturę w klasach. Zasugerowała również, że 

część pieniędzy covidowskich można by było przeznaczyć na ten cel.  

    Wójt  poinformował, że temat i koszty zostanie przeanalizowany.  

    W dalszej części Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o wyjaśnienie wypowiedzi byłej 

Radnej która ukazała się w poprzednim wydaniu ,,Głosu Rawy” mówiącej o proponowanej jej 

funkcji Przewodniczącej Rady przez Wójta, gdyż funkcja ta w jej ocenie wybierana jest przez 

całą Radę Gminy, a nie przez Wójta.  

     Wójt oznajmił, że rozmawiał z wieloma osobami a jako kandydat na wójta wystawiający 

swoich radnych szukał lidera ze swojej listy, który mógł by taką funkcję pełnić. W jego ocenie 

była sołtys była bardzo oddaną i pomocą osobą. 

     Radna Małgorzata Biedrzycka zauważyła, że nie w jej ocenie jest ocena postawy byłej 

radnej  i podziękowała za uzyskaną odpowiedź.  

     Sekretarz Gmina Agnieszka Rokicka-Bednarek przedstawiła informacje na temat Spisu 

Rolnego, który przeprowadzany jest w tym roku. Poinformowała, że udział w spisie jest 

obowiązkowy a uchylanie się od niego skutkować może nałożeniem kary grzywny.  Dodała, 



że Powszechny Spis Rolny realizowany jest kilkoma metodami, którego podstawą jest 

samospis internetowy poprzez zalogowanie na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego, samospis telefoniczny bądź też spisanie się w Urzędzie Gminy na 

utworzonym do tego stanowisku. Ponadto w ramach metod uzupełniających z rolnikami 

mogą kontaktować się rachmistrze spisowi, którzy spis realizować będą poprzez wywiad 

telefoniczny a także bezpośredni. Dodała, że spis jest przeprowadzany od 1 września do       

30 listopada według stanu na dzień 1 czerwca a rachmistrzem na naszym terenie jest Pan 

Mariusz Gapys. Następnie poprosiła sołtysów o powieszenie na tablicach ogłoszeń plakatów 

informacyjnych dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego.  

 

Punkt 16. 

 Dot. Zakończenia obrad XVIII Sesji Gminy Regnów 

 

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

została zakończona. 

        Przewodniczący Rady Gminy 

        Sławomir Dudek 

Protokolant  

Judyta Szydłowska 


