
Protokół Nr XX/2020 

z posiedzenia XX Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 15 grudnia 2020 roku 

 

   Obrady rozpoczęto o godz. 08.30 

                                                                                                    a zakończono  o godz. 9.40 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 14 

(Nieobecni: Małgorzata Biedrzycka) 

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  

4. Józef Matysiak                           - Starosta Rawski 

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcia sesji 

     Dwudziestą 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 XX Sesji Rady Gminy Regnów 

    Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XX Sesji Rady Gminy: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Regnów.  

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XIX/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z 



opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Władysława Ciasia w Regnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej  

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

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

Rady Gminy. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad XX 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 XIX/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku.   

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

 z dnia 20 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

     Wójt Gminy Mariusz Cheba poinformował, że temat ten szczegółowo był omawiany  

na komisjach. Oznajmił, że w tym roku kończy się umowa na odbiór odpadów komunalnych  



i ogłoszony został nowy przetarg na realizację tego zadania w kolejnych latach. Metoda 

ustalenia wysokości opłaty została przyjęta jak w poprzednim przetargu tj. od  każdej osoby 

zamieszkującej na terenie naszej gminy.  Stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosić 

będzie 21,00 zł. Zauważył również, że osoby posiadające kompostownik na swoich 

nieruchomościach, uwzględniając taką informację w deklaracji, mają możliwość obniżenia 

stawki o 21,43% co daje 16,50 zł. Wójt zwrócił również uwagę, że proponowany wariant 

stawek jest jednym z najkorzystniejszych w powiecie mimo znacznego wzrostu, 

a proponowana stawka, po wykonanej analizie, będzie się bilansować. 

    W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. Wobec braku uwag do projektu uchwały 

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

,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr XX/120/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

 

Punkt 5. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

     Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek poprosiła o skreślenie w projekcie uchwały 

w pkt.2 pkt. 1 i w pkt.9 zapis dotyczący punktu konsultacyjnego, gdyż na terenie naszej 

gminy nie ma takiego punktu. Następnie, oznajmiła, że obowiązkiem Rady Gminy, 

wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest uchwalanie corocznie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Dodała, że program ten uwzględnia realizację 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Następnie przedstawiła zadania które 

obejmują m.in. współpracę ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Szansa” w Rawie 

Mazowieckiej, dofinansowanie psychologa-terapeuty, prowadzącego bezpłatną pomoc 



psychologiczną w ramach punktu konsultacyjnego, kontrolę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz utrzymanie i finansowanie działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej przez Wójta Gminy w drodze 

zarządzenia w dniu 18 grudnia 2018 r. Dodała, że w przyszłym roku psycholog będzie 

dyżurował 4 razy w ciągu miesiąca, w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14-16 

oraz w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 11.30-13.30. Zauważyła, że spotkania z 

psychologiem cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie teraz, gdzie oprócz 

problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu pojawiły się obawy związane ze stanem 

epidemii. W dalszej części poinformowała, że Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych składa się z Przewodniczącego i 2 członków, a w jej składzie jest przedstawiciel 

Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a także Policji. Dodała, że w programie 

ustalono zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych i proponuje się utrzymać stawki ubiegłoroczne tj. 180 zł dla przewodniczącego 

i 120 zł dla członka komisji za udział w posiedzeniu komisji. Zwróciła również uwagę, że w 

programie uregulowano również kwestie należności na pokrycie kosztów związanych z 

podróżą służbową członków komisji odbywaną np. w celu przejazdu na szkolenia proponując 

zapis, że należności te będą pokrywane na zasadach określonych w rozporządzeniu 

dotyczącym zasad ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju. Oznajmiła, że gminny program jest realizowany przez jednostki 

wskazane w programie tkj: GOPS, GKRPA, Szkoła, Policja, urząd gminy. 

    Na sesję o 8.45 przybył radny Bartłomiej Rzeźnicki. 

    W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Wobec braku uwag do projektu uchwały i 

stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami 

,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr XX/121/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

 

 



Punkt 6. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Władysława Ciasia w Regnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej 

     Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka-Bednarek wyjaśniła, że w  ubiegłym roku podjęta 

została uchwała ustalająca m.in. wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, zgodnie z którą za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w 

oddziale przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania w 

oddziałach przedszkolnych. Przypomniała, że czas bezpłatnego nauczania w wymiarze 5 

godzin zajęć pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł. Poinformowała, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowią 

niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, a nie jak dotychczas 

cywilnoprawny. Dodała, że w odróżnieniu od opłat cywilnoprawnych, które pobierane są na 

podstawie umowy, opłaty publicznoprawne pobierane są na podstawie przepisów prawnych, 

tj. w przedmiotowym przypadku na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy 

kodeks postępowania administracyjnego. W związku z tym opłatę za przedszkola należy 

nakładać w drodze decyzji administracyjnych. Zadanie to można scedować na dyrektora 

placówki wychowania przedszkolnego. Taką możliwość daje art.39 ust.4 ustawy o 

samorządzie gminnym, zgodnie z którym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji  publicznej rada gminy może upoważnić również organy jednostek 

organizacyjnych.  W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się, by Rada Gminy 

upoważniła Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regnowie do prowadzenia postępowań 

administracyjnych mających na celu nałożenie opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego.   

     W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Władysława Ciasia w Regnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. Wobec braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum 

przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 



     Uchwała Nr XX/122/20 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 7. 

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

     Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że w związku z otrzymaniem decyzji na 

kwotę 540,00 zł zmianie ulegną dochody i wydatki ujęte w tabeli Nr 1 i 2.  Następnie 

przedstawiła zmiany, które polegają na: 

1)Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.540,00 zł poprzez zwiększenie o 

kwotę 540,00 zł dochodów bieżących z zakresu administracji rządowej na rządowy program 

Dobry start zgodnie z otrzymaną decyzją oraz zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 

10.000,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na jednorazowe dofinansowanie 

zakupu Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnych przez nauczycieli; 

2) Przeniesieniu planu dochodów poprzez zwiększenie dochodów z tytułu kosztów 

egzekucyjnych kwota 200,00 zł, z tytułu odsetek kwota 40,00 zł, z tytułu wpływów z podatku 

rolnego od osób prawnych kwota 500,00 zł, z wpływów z podatku leśnego kwota 200,00 zł 

oraz wpływów z opłaty skarbowej kwota 600,00 zł; 

3) Przeniesieniu planu wydatków poprzez zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń 

i pochodnych w Rozdziale 75095 kwota 5.000 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 

w Rozdziale 85228 kwota 7.500,00 zł, z tytułu świadczeń na rzecz osób kwota 1.000,00 zł, 

oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zakup używanego 

samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 

Rozdziale 85214  kwota 1.00,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w Rozdziale 85502 

kwota 7.500,00 zł.  

5) Zmianie tabeli nr 5 na wydatki inwestycyjne, które po zmianie wynoszą 809.684,00 zł; 

Dochody po zmianach wynoszą 9.844.929,44 zł, natomiast wydatki wynoszą 9.929.437,44 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 XX/123/20 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 



Punkt 8. 

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

uchwał Rady Gminy 

     Wójt Gminy powitał Starostę, który przybył na Sesję i poprosił o przedstawienie informacji 

dotyczącej budowy nowego pawilonu szpitala z blokiem operacyjnym. 

    Starosta Rawki Józef Matysiak poinformował, że zwrócił się w połowie listopada, przed 

uchwalaniem budżetu do wszystkich samorządów gminnych, z prośbą o wsparcie budowy 

pawilonu szpitalnego z blokiem operacyjnego. W przekazanym piśmie opisane zostały 

wszystkie działania, które zostały do tej pory poczynione. Oznajmił, że wniosek, projekt i 

koncepcja zostały przekazane do oceny przez Narodowy Funduszu Ochrony Zdrowia w Łodzi 

oraz Wojewodę Łódzkiego, gdzie uzyskał pozytywną opinię dającą podstawę do ubiegania się 

o środki publiczne na ten cel. Całość inwestycji opiewa na kwotę 17,5 miliona złotych. 

Zakładając, że potrzebne są własne źródła finansowania Rada Powiatu podjęła uchwałę o 

emisji obligacji na kwotę 11 milionów złotych. W dalszej części Starosta Rawski, korzystając z 

prezentacji multimedialnej, omówił realizowaną inwestycję informując, że zakres rzeczowy 

zadania obejmuję budowę bloku operacyjnego wkomponowanego w istniejącą 

infrastrukturę. W założeniach jest budowa 3 sal operacyjnych, 1 sali ogólnochirurgicznej, sali 

ginekologicznej, sali chirurgii twardej czyli ortopedycznej wraz z 4 łóżkami na tzw. OIO-mie 

oraz niezbędną infrastrukturą.Projekt zakłada również budowę łączników, ciągów komunika-

cyjnych, windy a także łącznika z budynkiem chorób zewnętrznych. Zaznaczył, że koncepcja 

zaprojektowana została profesjonalnie na potrzeby 50 tysięcznej populacji, a budowa bloku 

operacyjnego w infrastrukturze rawskiego szpitala jest zadaniem celowym, niezbędnym i 

wychodzącym w XXI wiek.Poinformował, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów 

o zamówieniach publicznych, które w istotny sposób utrudniają i wydłużają procedury 

przetarg zostanie ogłoszony w jeszcze w tym roku.  W dalszej części starostwa zwrócił uwagę 

na ciężką sytuację szpitali w całej Polsce, które nie bilansują swoich budżetów. Odnosząc się 

do złożonej prośby wyjaśnił, że założeniem jest wsparcie przez samorządy w wysokości 

100,00 zł od mieszkańca, z tym, że w 2020 roku wsparcie wynosić będzie 10,00 zł, a w 

następnym 90,00 zł. Wyraził przekonanie, że inwestycja ta jest wzmocnieniem pozycji 

naszego szpital oraz, że przyczyn się do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie. 

Zwrócił również uwagę, że bez względu na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania 

inwestycja ta będzie realizowana, czego dowodem jest emisja obligacji. Poprosił również, by 



Rada Gminy przekazała informację o podjętej decyzji.  Starosta podziękował za wsparcie w 

postaci zakupu łóżek i wyraził nadzieję, że  wspólnymi siłami przyczynimy się do realizacji 

pożytecznego przedsięwzięcia realizowanego dla wspólnego dobra.  

    Przewodniczący Rady Sławomir Dudek wyraził przekonanie, że Rada Gminy Regnów 

poprze realizację tego przedsięwzięcia. 

    Wójt zabierając głos podziękował Staroście za przybycie na Sesję, a także Radzie Gminy 

za  wyrozumiałość i wstępną decyzje która została podjęta na komisjach. Dodał, że służba 

zdrowia i oświata są dwiema rzeczami, które są najbardziej niedofinansowane. Zauważył, że 

nasza mała gmina do funkcjonowania oświaty dokłada ok. 1,1 miliona złotych. Zwrócił 

również uwagę, że my także nie znaleźliśmy się na liście dofinansowań inwestycji w ramach 

Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, ale będziemy o te środki aplikować ponownie.  

W dalszej części Wójt poinformował, że przepisy prawa zobligowały nas do dostosowania 

budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, co z uwagi na środki 

finansowe i techniczne nie jest możliwe, a jedyna możliwością jest zaadoptowanie 

pomieszczenia na dole na punkt świadczenia takich usług. Zauważył, że w okresie pandemii 

ochrona zdrowia powinna być priorytetem zarówno dla Rządu jak i samorządów. Dodał,  

że Rada Gminy Regnów jak najbardziej przychyla się do przedstawionej inwestycji i będziemy 

taką inicjatywę wspierać i  w przyszłym roku zabezpieczymy 10% na realizację tego zadania.  

     W dalszej części Wójt przedstawił informację z pracy w okresie międzysesyjnym oraz  

z wykonania uchwał Rady Gminy i poinformował, że: 

— organy nadzoru nie zakwestionowały uchwał, które zostały podjęte na poprzedniej 

sesji; 

— odbyła się kontrola zdalna dotycząca rozliczenia inwestycji Budowy Domu Kultury  

w Rylsku, która zakończyła się pomyślnie. Zlecenie płatności zostało puszczone, i jest 

nadzieja, że środki przekazane zostaną do budżetu jeszcze w tym roku; 

— wysłany został wniosek o płatność dotyczący budowy instalacji fotowoltaicznych  

i w tym roku pieniądze z rozliczenia wpłyną do budżetu; 

— budowa odcinka drogi w Annosławiu zostaje przesunięta na styczeń z uwagi na 

pogody; 

— z oszczędności budżetowych wyrównane zostały najbardziej newralgiczne odcinki 

dróg; 



— po konsultacjach z projektantem w Nowym Regnowie poszerzone zostaną pobocza, 

celem położenia w późniejszym czasie nakładki; 

— w styczniu mają być rozstrzygnięcia wniosków na inwestycje drogowe; 

— wyraził zadowolenie z podjęcia przez Radę uchwały określającej wysokość opłaty 

za odbiór odpadów komunalnych i zaznaczył, że patrząc na stawki w gminach 

ościennych, które oscylują w granicach 20-22 zł, nasze stawki są dobre. W dalszej 

części podziękował mieszkańcom i radzie, że Gmina nie cofa się a wręcz rozwija 

 i nie robi tego kosztem mieszkańców poprzez np. podnoszenie podatków; 

— w czwartek odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji; 

— przesunięcie uchwalenia budżetu na 2021 rok wynika z faktu śmierci pracownika 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zajmowała się naszą gminą, a tak wczesny 

termin zwołania sesji wynika z faktu przyjęcia uchwał, które wchodzą w życie  

od 1 stycznia 2021 roku i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa.  

     Następnie Wójt Gminy oraz Starosta Rawski złożyć życzenia z Okazji Świąt Bożego 

Narodzenia a także Nowego Roku. 

 

Punkt 9. 

Dot. Sprawy różne 

    W sprawach Różnych nikt nie zabrał głosu.  

 

Punkt 10. 

 Dot. Zakończenia obrad XX Sesji Gminy Regnów 

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

została zakończona. 

        Przewodniczący Rady Gminy 

        Sławomir Dudek 

Protokolant  

Judyta Szydłowska 

 


