
Protokół Nr XXII/2021 

z posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 30 marca 2021 roku 

 

                    Obrady rozpoczęto o godz. 09.00 

                                                                                                          a zakończono  o godz. 11.25 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 13 

(Nieobecni: Andrzej Czerwiński, 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 

4. Beata Żakiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie 

 

Punkt 1. 

 Dot. Otwarcie Sesji.  

 

Dwudziestą drugą Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan 

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

prawomocnych uchwał. Radni nie zgłosili uwag do zwołania Sesji. Powitał przybyłych na sesję 

radnych, sołtysów oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

 

Punkt 2.  

 Dot. Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Regnów.      

 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił proponowany porządek obrad XXII 

Sesji Rady Gminy: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Regnów.  

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXI/2021 z dnia 28 Stycznia 2021 roku.  

4. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2020 r. oraz 

przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2020.  



7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Regnów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

8. Podjęcie uchwały funduszu sołeckiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia,, Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych na terenie gminy Regnów”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenia polska 

Wolna od GMO.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady 

Gminy Regnów.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów. 

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Regnów na 2020 rok.  

16. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2021 rok. 

 17. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2021 rok. 

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup sprzętu. 

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2036.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.  

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

Rady Gminy. 22. Sprawy różne.  

23. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Regnów. 

    Po przedstawieniu proponowanego porządku radny Bartłomiej Rzeżnicki w imieniu swoim 

i niektórych radnych wystąpił z wnioskiem o wykreślenie  i nieprocedowanie pkt. 12,pkt. 13 i 

pkt. 14. Zaznaczył, że te punkty jak i obecna sytuacja Gminy oraz w Polsce spowodowana 

COVID nie pozwalają nam na takie podwyżki. 

W dalszej części Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w sprawie wycofania punktu 

12 ,,Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady 

Gminy Regnów”. Radni w głosowaniu jawnym ,,6” głosów za, ,,7” głosów przeciw odrzucili 

wniosek. 

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie wycofanie punktu  13 ,, Podjęcie uchwały 

w sprawie diet dla sołtysów. Radni w głosowaniu jawnym ,,5” głosów za, ,,7” głosów przeciw, 

,,1” głos wstrzymujący głosów przeciw odrzucili wniosek.    

Kolejnym punktem poddanym pod obrad  był punkt  14 ,,Podjęcie uchwały w sprawie 

wynagrodzenia wójta”. Radni w głosowaniu jawnym ,,6” głosów za, ,,6” głosów przeciw, ,,1” 

głos wstrzymujący odrzucili wniosek. 

 



Punkt. 3           

 Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku.   

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXI/2021 z Sesji Rady Gminy Regnów 

 z dnia 28 stycznia 2021 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. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

 

 Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na 

poszczególnych szczeblach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Dodała, że różnice które były na minusie zostały wypłacone 

nauczycielom do końca  stycznia. 

 Radni nie zgłosili pyta i uwag do przedstawionego sprawozdania, które stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Punkt 5. 

 Dot. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2020 r. oraz                      

przedstawienie potrzeb w tym zakresie 

 

 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2020 r. oraz                      

przedstawienie potrzeb w tym zakresie przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Beata Żatkiewicz. 

 Radni nie zgłosili pyta i uwag do przedstawionego sprawozdania, które stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Punkt 6. 

 Dot. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2020 

 

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2020 przedstawił Wójt Gminy Regnów- Mariusz Cheba. Poinformował, 

że Gminna Komisja Alkoholowa zajmuje się opiniowaniem sprzedaży punktów alkoholowych, 

prowadzeniem szkolenia, udzielaniem  porad osobom uzależnionym i kierowaniem takich 

osób na leczenie, a także zorganizowane są konsultacje z psychologiem.  Następnie 

przedstawił wydatki przeznaczone na realizację w/w Programu.  

 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania, które stanowi 

załącznik do protokolu. 



Punkt 7. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Regnów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Beata 

Żatkiewicz. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

samorząd gminny zobligowany jest do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, a także do powoływania zespołu interdyscyplinarnego. Rada Gminy uchwałą z dnia 

14 marca 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dodała, 

że w związku z upływem lat, a także nową organizacją pracy zespołów interdyscyplinarnych 

konieczne jest uaktualnienie tejże uchwały.  

 Radna Małgorzata Biedrzycka zwróciła się z zapytaniem dlaczego członkowie zespołu 

powoływaniu są na czas nieokreślony. 

 Kierownik GOPS wyjaśniła, że wynika to z łatwiejszej organizacji pracy zespołu. Dodała, że 

w kolejnych punktach określone są zasady odwoływania członków zespołu i przedstawiła 

przesłanki ich odwołania. Dodała, że w poprzedniej uchwale członkowie powoływani byli na 

trzy lata, a przewodniczący wybierany jest przez zespół który monitoruję pracę członków. 

Zaznaczyła, że po to są te zasady ustalane żeby je później realizować. 

 Radna Longina Wachowicz zauważyła, że praca pomocy społecznej jest trudna. Dodała, że 

ciężka by była praca w przypadku zmiany członków co roku z uwagi na RODO oraz 

przedstawianie nowemu członkowi sytuacji tych rodzin.  

 Radny Bartłomiej Rzeżnicki zauważył, że sytuacja gdzie członek powoływany jest na czas 

nieokreślony, i tak naprawdę nie ma ograniczonej swojej kadencji, nie jest niczym zagrożony.  

Dodał, że jest to niesprawiedliwe i powinny być ramy czasowe takiego powołania, by móc 

zweryfikować czy dana osoba dobrze sprawuje swoją funkcję. Stwierdził, że adekwatny był 

zapis mówiący o 3 letniej kadencji, gdyż w tym czasie można zweryfikować pracę takiego 

członka. 

 Kierownik Beata Żatkiewicz zauważyła, że są trzy przesłanki odwoływania członków 

zespołu, a ich pracę weryfikuje przewodniczący. Dodała, że praca w zespole 

interdyscyplinarnym jest bezpłatna i wykonywana w ramach obowiązków służbowych.  

Stwierdziła, że taki zapis jest po to by ułatwić pracę, która jest bardzo trudna. 

 Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytaniem o wydatki poniesione na diety 

członków Gminnej Komisji Alkoholowej.  

 Kierownik Beata Żatkiewicz zwróciła uwagę, że Radny zapytał o wydatki poniesione na 

Gminną Komisję Alkoholową, a w danej chwili omawiany jest gminny zespół do spraw 

przemocy w rodzinie.  

 Radny Rzeźnicki zapytał na jaki czas powoływani są członkowie Komisji Alkoholowej.  

  Wójt Gminy w odpowiedzi na zapytanie oznajmił, że wydaje się mu, że komisja 

powoływana jest na czas kadencji rady, co potwierdziła Radna Longina Wachowicz.  



 Kierownik Beata Żatkiewicz w odniesieniu do zespołu interdyscyplinarnego, oznajmiła, że 

członkami tego zespołu są przedstawiciele instytucji, które działają na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i są one wymienione w uchwale oraz wynikają z ustawy. Podkreśliła, że 

za pracę w zespole członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, a ich działania wykonywane są 

w ramach swoich obowiązków służbowych. Dodała, że pracami będzie kierował 

przewodniczący zespołu i do jego kompetencji należeć będzie ocenianie członków, zwracanie 

się do instytucji o powołanie bądź zmianę członka komisji. 

 Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. W związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu 

kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli 

uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/131/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 8. 

 Dot. Podjęcie uchwały funduszu sołeckiego 

 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu 

sołeckim nakłada obowiązek podjęcia uchwały do końca marca roku poprzedzającego rok 

budżetowy. Fundusz sołecki to środki które można wyodrębnić w budżecie gminy dla 

sołectw. Dodała, że kwota ustalana jest na podstawie dochodów bieżących za rok poprzedni 

tj. 2020 w przeliczeniu na jednego mieszkańca i na 2022 rok wynosi 5.206,41 zł. W dalszej 

części przedstawiła kwoty przypadające na poszczególne sołectwa, które łącznie opiewają na 

kwotę 218.565,00 zł. 

 Radna Małgorzata Biedrzycka zabierając głos poinformowała, że nie będzie on 

wyodrębniony w przyszłym roku. Zwróciła uwagę na zapisywanie kwot przez sołtysów i 

poprosiła o ich zatrzymanie oraz wyraziła nadzieje, że będą jakieś pomysły w przyszłym roku.  

 Sołtys Ryszard Pawlak zwrócił się z zapytaniem na co idą pieniądze z funduszu.  

 Wójt odpowiadając na zapytanie sołtysa oznajmił, że  te środki przeznaczone będą,jak do 

tej pory, jako wkład własny jednego bądź kilku projektów. Dodał, że jeżeli w przyszłości 

będzie tak potrzeba i jeżeli będzie gmina miała większy zasób finansowy to może będzie  

warto się pochylić nad wyodrębnieniem funduszu sołeckiego. Zwrócił uwagę, że przede 

wszystkim musi to być inicjatywa radnych i sołtysów, gdyż to oni są przedstawicielami tej 

najniższej organizacji która wie na co można te pieniądze przeznaczyć. Dodał, że środki na 

fundusz sołecki mogą być wydatkowane zgodnie z harmonogramem inwestycji i nie mogą 

być przeznaczone na to co się chce. Zauważył, że samorządy z uwagi na brak zwiększenia 

środków, trudności w wydatkowaniu, nakład pracy a także konflikty odchodzą od funduszu 

sołeckiego. Zaproponował, by te pieniądze pozostały we wspólnym budżecie i wyraził 



przekonanie,  że w ramach potrzeb fundusze w ramach grantów krainowych bądź innych 

środków trafiają do każdej z miejscowości. 

 Przewodniczący Rady dodał, że na przyszły rok planowane są spotkania w sołtysami na 

których będzie można przedstawić swoje potrzeby. 

 Radny Bartłomiej Rzeżnicki zauważył, że  od kiedy Gmina funkcjonuje fundusz sołecki nie 

był wyodrębniany i nikt nie ma wiedzy jak by funkcjonował. Zwrócił uwagę, że są  gminy, 

które korzystają z tego funduszu, a w naszym przypadku pieniędzy jest mało i będą one 

przeznaczone na inne inwestycję. Stwierdził, że w przyszłym roku należy zgłosić inicjatywę w 

której sołtysi przedstawią swoje pomyły na które gmina może przeznaczyć środki, a rada 

przemyśli i przychyli się do tego.   

 Wójt dodał, że nie wszystkie wsie są takie same i potrzebują mniejszych nakładów 

finansowych. Zauważył, że Podskarbice Królewskie i Sowidół są miejscowościami 

scentralizowanymi i większość miejscowości nie ma nieruchomości na których można by było 

takie inwestycję ulokować. Zaznaczył, że większość przedsięwzięć scentralizowanych jest w 

Regnowie, który jest ośrodkiem centralnym. Dodał, że w ramach potrzeb środki finansowe są 

dzielone i żadna z miejscowości nie jest pominięta, a gmina tam gdzie jest możliwość aplikuje 

o środki. 

 Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie funduszu sołeckiego. W związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu 

kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli 

uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/132/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 9. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia,, Programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt domowych na terenie gminy Regnów” 

 

 Wójt Gminy poinformował, że program otrzymali radni wraz z materiałami na Sesję. 

Oznajmił, że zgodnie z ustawą wystąpił o zaopiniowanie programy do dwóch kół łowieckich, 

a także do Powiatowego Lekarza Weterynarii i Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad 

zwierzętami. Opinię od kół łowieckich w terminie 21 dni  nie wpłynęły, natomiast pozostałe 

dwie instytucje pozytywnie zaopiniowały program, który będzie realizowany w przyszłym 

roku.  Zauważył, że sukcesywnie zmniejszana jest liczba psów w schronisku i na chwilę 

obecna jest ich dwa, a gmina wkłada wiele pracy by wewnętrznie znaleźć adopcje dla 

bezdomnych zwierząt. Zwrócił również uwagę na koszty pobytu psa w schronisku, których 

stawka dobowa wynosi 10,00 zł, a jednorazowy koszt przyjęcia to ok. 650,00 zł.  Dodał, że 

obowiązkowe chipowanie psów pozwoliłoby rozwiązać problem, gdyż na chwilę obecną 

samorządy ponoszą ogromne koszty z tego tytułu.  

 Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia,, Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy 



Regnów”. W związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono 

do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/133/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 10. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenia 

polska Wolna od GMO 

 

 Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i 

petycji Izabela Kornacka. Do przedstawionej opinii Radni nie zgłosili uwag i zapytań. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji. W związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum 

przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/134/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 11. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

 

 Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i 

petycji Izabela Kornacka. Do przedstawionej opinii Radni nie zgłosili uwag i zapytań. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji. W związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum 

przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/135/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 12. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Gminy Regnów 

 

 Radny Bartłomiej Rzeźnicki zapytał jakie są przesłanki zwiększenia diet dla radnych.  

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że podwyżek nie było od 2015 roku i nie należy czekać, 

aż gmina wyjdzie na prostą bo według niego nigdy tego nie zrobi. Dodał, że nawet w 

przypadku powstania nowych inwestycji na terenie zawsze będą kredyty i większe wydatki 

jak w każdym gospodarstwie domowym. Stwierdził, że fakt, iż jesteśmy najmniejszą gminą 

nie może oznaczać, że jesteśmy najgorsi, a temat ten poruszany był na komisjach.  



 Radny Bartłomiej Rzeżnicki oznajmił, że z uwagi na sytuację panującą w kraju, COVID-

19, a także planowane zadłużenie nie jest za tym by w tym momencie robić podwyżki i należy 

to odwlec w czasie. Zwrócił, również uwagę  na oszczędności które moglibyśmy pozyskać w 

przypadku nieuwzględnienia podwyżek.  Zauważył, że każdy startując na radnego zdawał 

sobie sprawę ile wynosi dieta i wyraził przekonanie, że nikt nie został radnym dla pieniędzy a 

po to by służyć społeczności. Stwierdził, że kwota 320 zł nie jest znacząca, a może łącznie 

stanowić zastrzyk środków na wkład własny. Podsumowując oznajmił, że aby się rozwijać i 

zmieniać gminę musimy zacząć od siebie, i w przypadku zmiany sytuacji gminy można 

rozważać podwyżki.  

 Wójt uznał słowa Radnego za szlachetne i chciałby by wszyscy zaangażowali się 

społecznie. Dodał, że za czas poświęcony na komisję bądź sesję należy się rekompensata.  

Odniósł się również do wypowiedzi Przewodniczącego dotyczącej zwiększenie dochodów i 

wydatków, i stwierdził, że koszty ponoszone na inwestycję są dużo większe i w miarę 

jedzenia apetyt rośnie. Dodał, że zdaje sobie sprawę że nigdy gmina nie wyjdzie na zero ale 

by się rozwijać trzeba zaciągać kredyty i inwestować jak w każdym gospodarstwie 

domowym. Uznał, że każdy będzie lepiej pracował i spełniał swoją rolę gdy dostanie parę 

groszy więcej.    

 Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Regnów. W 

związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/136/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 13. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów 

 

 Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś uwagi do przekazanego 

projektu uchwały.  

 Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

diet dla sołtysów. W związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum 

przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/137/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 14. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta. 

 

 Radny Bartłomiej Rzeżnicki poprosił o uzasadnienie podjęcia uchwały.  

 Przewodniczący Rady oznajmił, że kadencja doszła do połowy i podwyżka nie jest duża, a 

za wykonaną pracę należy się zapłata szczególnie w czasach gdy pieniądz traci na wartości. 



 Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytaniem dlaczego podwyżka jest od miesiąca 

stycznia. 

 Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że w ubiegłym roku za prace wykonywane w 

ramach spisu rolnego decyzją Ministra wójtom nie zostały przyznane środki w wysokości ok. 

6.000 zł, a praca została wykonana za darmo. Odpowiadając na pytania radnego oznajmił, że 

wszystkie podwyżki pracowników samorządowych planowane są od stycznia, a kwota 500 zł 

nie jest duża. Dodał, że wójtowie i burmistrzowie nie mają żadnych dodatków świątecznych.  

 Radny Bartłomiej Rzeżnicki zapytał również czy trzynasta wypłata przysługuje i w jakim 

okresie jest wypłacana.  

 Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną przysługuje, a Sekretarz Gminy dodała, że 

wypłacana jest ona do końca 1 kwartału zgodnie z ustawą.  

 Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wynagrodzenia wójta. W związku z braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu 

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

uchwałę. 

    Uchwała Nr XXII/138/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 15. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Regnów na 2020 rok 

 

Projekt planu pracy Komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolantę 

Staszewską. Do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag.  

W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji rewizyjnej Rady Gminy 

Regnów na 2020 rok. 

 Wobec braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr XXII/139/12 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

 

Punkt 16. 

 Dot. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2021 rok 

 

 Plan pracy Komisji Budżetu przedstawiła Przewodnicząca Katarzyna Tkaczyk.  Do planu 

nie zgłoszono uwag. 

Plan pracy Komisji Społecznej przedstawiła Przewodnicząca Longina Wachowicz.   

Do planu nie zgłoszono uwag. Plany pracy stanowią załącznik do protokołu. 

 

 



Punkt 17. 

 Dot. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2021 rok 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy czytać harmonogram planu pracy, 

którzy wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na Sesję. Radni nie zgłosili uwag do 

otrzymanego harmonogramu pracy, który stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 18. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup 

sprzętu 

 

 Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że w dniu 11 marca 2021 roku 

wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej z 

prośbą o dofinansowanie na zakup sprzętu w postaci środka trwałego. Dodała, że Komenda 

wnioskowała o kwotę dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł, propozycja jest przekazać 

środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. Poprosiła o wyrażenie opinii w sprawie 

przekazania tej kwoty dla Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.  

 Wójt Gminy dodał, że temat ten poruszany był na komisjach. Poinformował, że 

uzyskujemy wsparcie z Państwowej i Powiatowej Straży Pożarnej i w zeszłym roku udało się 

pozyskać 23.000 zł. Zauważył, że współpraca i komunikacja jest na wysokim poziomie i 

wyraził nadzieję, że tak pozostanie. 

 Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytaniem, czy z uwagi na dobrą kondycję 

finansową i podwyżki nie można przekazać 10.000,00 zł. 

 Sołtys Ryszard Pawlak zabierając głos zapytał czy proponowana kwota jest wystarczająca. 

Wyraził obawę, że niższa kwota może nie być wystarczają i podkreślił, że uzyskiwane jest 

duże wsparcie z tej instytucji. 

 Radny Bartłomiej Rzeźnicki stwierdził, że z uwagi na podwyżki nie ma z czego przekazać 

większej kwoty. 

 Wójt nie zgodził się z wypowiedzią Radnego i oznajmił, że kwota 5.000,00 zł została 

skonsultowana z Komendantem. Dodał, że jesteśmy pierwszym samorządem, który 

podejmuje taką uchwałę, gdyż jej realizacja przez Komendę ma przypaść na czerwiec-lipiec. 

W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup 

sprzętu. 

 Wobec braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 



     Uchwała Nr XXII/140/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

 

Punkt 19. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2036 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Alina Szczegulska. Wyjaśniła, że zwiększono 

dochody o kwotę 18.465,00 zł w tym dotyczące zwiększenia z tytułu dotacji oraz pozostałych 

dochodów i zmniejszono subwencję oświatową oraz zwiększono wydatki o kwotę 556.447,16 

zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 26.547,16 zł i wydatki majątkowe o kwotę 529.900,00 

zł. W wyniku zmian dochody wynoszą 9.549.012,00 zł, natomiast wydatki 10.646.194,16 zł. 

Po dokonanych mianach zmieniły się przychody budżetu i wynoszą 1.2712.982,16 zł w tym 

kredyt 559.200,00 zł ze spłatą na kolejnych 15 lat z przeznaczeniem na  planowany deficyt 

budżetu gminy, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu  w wysokości 8.082,16 

zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 529.900,00 zł. W 2022 roku mianie uległy 

przychody o kwotę 342.616,00 zł i po zmianie wynoszą 822.618,00 zł, W 2023 roku 

przychody pozostają bez zmian w wysokości 455.000,00 zł ze spłatą do 2036 roku. W 2021 

roku pogody pozostają bez zmian w wysokości 175.800,00 zł. Dodała, że wszystkie przychody 

są  zwiększane, z uwagi na możliwość aplikowania o środki zewnętrzne musi być wykazany 

wkład własny. Na lata 2022 oraz kolejne wolne środki nie mogą być planowane z uwagi na 

brak wiedzy dotyczącej ich wysokości. Poinformowała również, że zmianie uległo zadłużenie, 

kredyty zaciągane są do 2035 roku i zgodnie z art. 243 ustawy mieścimy się w 

dopuszczalnych wskaźnikach planowanych na dany rok. Wprowadzono przedsięwzięcie 

,,Budowa obiektu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie”, którego celem 

jest poprawa infrastruktury sportowej. Limit wydatków brutto wynosi 890.351,00 zł, z tego w 

2021 roku kwota 357.382,00 zł i w 2022 roku 342.618,00 zł. Dodała, że są to zaplanowane 

środki własne i planowane jest złożenie wniosku do  Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. Oznajmiła, że w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie 

będzie realizowane.  

 Radny Bartłomiej Rzeźnicki przytoczył zapis z objaśnień do budżetu mówiący o zmianie 

zadłużenia, które w roku 2021 wynosi 1.423.200,00 zł tj. 15%, w 2022 roku 2.066.718,00 tj. 

22,49% , w 2023 2.316.400,00 zł tj. 25,00%, w 2024 roku 2.096.800,00 zł, w 2025 roku 

1.871.200,00 a w latach następnych sukcesywnie maleje.  

 

W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2036. 

 Wobec braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 



     Uchwała Nr XXII/141/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

 

Punkt 20. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

 

Skarbnik Alina Szczegulska przedstawiła zmiany, które polegają na: 

1) Zwiększeniu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 6.000,00 oraz 

zmniejszeniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 9.339,00 zł; 

2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 543.982,16 zł z przeznaczeniem na: drogę w 

Annosławiu kwota 157.000,00 zł, dotację dla Powiatowej Państwowej Komendy Straży 

Pożarnej w Rawie Mazowieckiej kwota 5.000,00 zł, zwiększenie świadczeń na rzecz osób 

fizycznych w Straży kwota 3.000,00 zł, wydatki majątkowe na budowę kompleksu boisk  przy 

Szkole 357.382,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 8.082,16 zł która pozostała 

niewykorzystana w 2020 roku z przeznaczeniem na wydatki statutowe, wydatki statutowe w 

związku ze złożeniem wniosku na utylizację azbestu w 2021 roku kwota 3.000,00 zł, wydatki 

na wykonanie projektu na rozbudowę świetlicy  w Rylsku Dużym kwota 10.000,00 zł i kwota 

518,00 zł na zwrot dotacji z udziałem środków unijnych.  

3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.339,00 zł z tytuły wynagrodzeń w związku ze 

zmniejszeniem subwencji oświatowej 

4) Uaktualnieniu tabeli Nr 4- wydatki inwestycyjne których kwota po zmianie wynosi 

1.774.114,00 zł, i wynika  z wprowadzenia dodatkowych zadań; 

5) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 

1.097.182,16 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie 529.900,00 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad 

wykonywania budżetu w kwocie 8.082,16 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 

kredytów w kwocie 559.200,00 zł.     

5) Ustaleniu przychodów w wysokości 1.272.982,16 zł i rozchodów w wysokości 175.800,00 

zł.  

 Sołtys Ryszard Pawlak zwrócił się z zapytaniem jaki będzie budżet na Straż.  

 Skarbnik poinformowała, że budżet w stosunku do planowanego został zwiększony na 

wyjazdy do pożarów i szkoleń o 3.000,00 zł.  

W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

 Wobec braku uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do 

głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr XXII/142/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

 

 



Punkt 21. 

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

uchwał Rady Gminy 

  

Wójt Gminy poinformował, że: 

- złożonych jest wiele projektów, które czekają na rozstrzygnięcie i odwlekanie w czasie nie 

wpływa dobrze na gospodarkę samorządu; 

- od zeszłego roku z uwagi na przesuwanie terminu nie został rozstrzygnięty duży projekt na 

drogę Annosław-Sławków; 

- nie ma rozstrzygnięcia na projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Szkoły 

Podstawowej. Dodał, że z punktu ekonomicznego jak i estetycznego realizacja tego projektu 

pozwoliłaby zniwelować koszty ponoszone na opał; 

- złożony został wniosek na dokończenie kompleksu sportowego: na części koło zbiornika 

poprzez stworzenie strefy relaksu dla dzieci w postaci piramidy wspinaczkowej i pola 

minigolfa; 

- podpisana została umowa z LGD Kraina Rawki na budowę trybun oraz piłkochwytów, której 

beneficjentami są Ludowy i Uczniowski Klub Sportowy; 

- w dniu jutrzejszym zostanie złożony wniosek do ministerstwa sportu na realizacje dwóch 

boisk, w którym jedno będzie miała sztuczną murawę a drugie będzie z powierzchnią 

tartanową; 

- złożony został wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór i 

utylizacje azbestu. Dodał, że w roku ubiegłym wniosek nie był składany i w tym roku jest 36 

wniosków na odbiór azbestu; 

- złożone zostały 3 projekty infrastrukturalne w miejscowości Rylsk dla wsi popegierowski w 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, i  nie ma jeszcze ich rozstrzygnięcia; 

Dodał, że łącznie na inwestycje zaplanowana jest kwota 3.300.000 i odnosząc się do 

wypowiedzi Radnego Barłomieja Rzeżnickiego dotyczącej wskaźników zwrócił uwagę, że 

planując inwestycję musimy zabezpieczyć w 100% środki na ten cel, a w przypadku 

pozyskania dofinansowania pieniądze pozostają w budżecie a wskaźniki ulęgają poprawie; 

- stan dróg po zimie jest bardzo zły i należy wszystkie wykonać od nowa; 

- w ubiegłym roku nie została wykonana droga w kierunku Wólki Lesiewskiej, łącząca ją z 

drogą prowadzącą na Białą Rawką. Przygotowana jest dokumentacja techniczna, a kosztorys 

opiewa na kwotę 15.000 zł; 

- odnosząc się do wypowiedzi skarbnik w sprawie świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym, 

oznajmił że jest to mały obiekt który wymaga rozbudowy i wyraził nadzieje, że nie angażując 

środków własnych pozyskując środki z zewnątrz uda się tą inwestycję zrealizować; 

- zakończone zostało oświetlenie uliczne w Regnowie, które ładnie wygląda i powinno służyć 

wiele lat; 

- w kolejnym etapie zaplanowana jest kompleksowa wymiana oświetlenia w miejscowości 

Sowidół. Dodał, że gmina nie ma możliwości wejść w żaden projekt na realizację takiej 



inwestycji ale wyraził nadzieję, że co roku w 2-3 miejscowościach wymiana oświetlenia 

nastąpi; 

- złożony został wniosek na wymianę bieżni; 

- wniosek na budowę boisk realizowany będzie w dwóch etapach z uwagi na środki 

finansowe; 

- dobiega końca finalizacja zakupu nieruchomości w Podskarbicach Szlacheckich, jednakże 

koszt zakupy nieruchomości wzrósł. Dodał, że żadna miejscowość nie powinna być pomijana 

i powinna mieść swoje miejsce z którego będzie dumna i będzie to jej wizytówką; 

- zgodnie z rozmowami z Panem Idzikowskim jak ziemia będzie sucha  przejdzie równiarka po 

drogach, a w miejsca gdzie to potrzebne nawieziony zostanie żwir  

 Sołtys Ryszard Pawlak przypomniał, o oświetleniu na poprzecznej drodze w Regnowie.  

 Wójt poinformował, że jest w planach oświetlenie na tamtym odcinku ale musi zostać 

przygotowana cała dokumentacja techniczna. Zwrócił również uwagę, że mieszkańców 

ubywa bądź się nie meldują, co powoduje brak subwencji na taką osobę.  

 

Punkt 22. 

 Dot. Sprawy różne 

 

 Sołtys Małgorzata Stępień zwróciła uwagę na powstałe wyrwy w drodze w Sowidole i 

poprosiła o ich uzupełnienie celem dalszego niszczenia.  

 Wójt poinformował, że od 1 kwietnia będą zatrudnieni pracowników robót 

interwencyjnych i po rozmowach z powiatem dziury będą naprawiane. Poprosił o informację 

o potrzebach. 

 Sołtys Anna Cheba odniosła się do dyskusji, która miała miejsce na Sesji. Zwróciła uwagę, 

że radni wkraczali z długiem i z uwagi na wieloletnie bycie członkiem rady oznajmiła, że 

zadłużenie rosło z roku na rok. Zwróciła również uwagę, że robione są inwestycję, a 

zadłużenie mieści się we wskaźnikach. W poprzednich latach sytuacja była prostsza, gdyż 

Gmina miała nieruchomości na sprzedaż co nie spowodowało  zmniejszenia zadłużenia. W 

przypadku braku inwestycji zadłużenie będzie spadało, a w przypadku ich realizacji będzie 

opierać się na kredytach. Następnie odniosła się do podwyżek, które w jej przekonaniu 

należy podjąć, gdyż ich nie podjęcie nie uratuje Gminy przed zadłużeniem. Dodała, że 

wcześniejsza rada wyrzekała się wielu rzeczy, w tym diet, i pracowała wspólnie z 

mieszkańcami społecznie co nie spowodowało zmniejszenia zadłużenia dlatego w jej ocenie 

za prace powinno być zapłacone, a praca społeczna powinna być wykonywana w miarę 

swoich możliwości. W dalszej części odniosła się do wynagrodzenia Wójta porównując je do 

wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, który siedzi w domu i ma zero 

odpowiedzialności. Poruszyła również kwestię odpowiedzialności stwierdzając, że wójt 

ponosi odpowiedzialność za całą Gminę, a nauczyciel będzie miał natrętnego rodzica bądź 

jedno dziecko z większymi trudnościami. Następnie wystąpiła z prośbą do Państwa radnych o 

rozbudowę świetlicy z Rylsku z której korzystają również mieszkańcy Sławkowa  



argumentując małą powierzchnią, zaangażowaniem mieszkańców oraz spotkaniami które są 

organizowane na dwie tury z uwagi na małą przestrzeń 

 Radna Honorata Cybulska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wiedzy na temat budowy 

światłowodu.  

 Wójt poinformował, że odbył spotkanie z przedstawicielem firmy ITV-MEDIA  i oznajmił, 

że w najbliższym czasie przedstawiona zostanie mapa gminy z punktami dostępnymi, 

możliwością podłączenia a także umiejscowieniem światłowodu, która będzie udostępniona 

mieszkańcom na stronie internetowej.  

 Sołtys Magdalena Dudek zwróciła się z zapytaniem co będzie się działo na działce po 

spalarni 

 Wójt poinformował, że w ubiegłym miesiącu odbył rozmowę z właścicielem 

nieruchomości, który zmienił koncepcję i z budowy zbiorników do hodowli sumów 

afrykańskich zrezygnował na rzecz suszarni owoców. Dodał, że w dniu jutrzejszym wykona 

telefon do właścieli nieruchomości z zapytaniem o dalsze działania. Zwrócił uwagę, że teren 

został oczyszczony a także ogrodzony. Następnie poruszył temat drugiej nieruchomości w 

Rylsku, na której miały zostać wybudowane Mroźnie Rylsk, a które z uwagi na nie otrzymanie 

dofinansowania nie będą realizowane. Poinformował, że kontaktował się z właścicielem 

nieruchomość, gdyż pojawiła się firma zainteresowana dzierżawą gruntów. Dodał, że dla 

walorów miejscowości i gminy a także ze względów finansowych zasadnym jest pozyskanie 

inwestora, który będzie realizował inwestycję zgodną z walorami estetycznymi i 

środowiskowymi uwarunkowaniami przyrody. 

 Radny Bartłomiej Rzeźniicki odniósł się do wypowiedzi Pani sołtys Anny Cheby w kwestii 

wynagrodzenia nauczycieli, którzy by zarabiać jako nauczyciel dyplomowany 6.14141 zł 

muszą posiadać 10-15 letni staż przy tablicy. Zwrócił uwagę, że wójt wybierany jest przez 

społeczeństwo, nauczyciel natomiast musi nauczyć się zawodu i ciągle rozwijać. Dodał, że 

wynagrodzenie wójta różni się od wynagrodzenia nauczycieli, a ich uposażenie zapisane  jest 

w karcie pracy, a gmina otrzymuje na ten cel subwencję. Podsumowując swoją 

wypowiedzieć, przytoczył przykład Premiera, który zrezygnował z większych pieniędzy na 

rzecz pełnienia funkcji i stwierdził, że jest to godna postawa i to prawdziwy czyn społeczny 

którym wszyscy powinni się kierować i wzorować. 

 Wójt Gminy podkreślił, że nie będzie się odnosił do uposażeń, które wynikają z Karty 

Nauczyciela. Poinformował, że Gmina ze środków własnych musi dołożyć do oświaty 

1.600.00 zł.  

 Radny Barłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytaniem ile wynosi subwencja oświatowa.  

 Skarbnik Gmina poinformowała, że subwencja wynosi 1.600.000 zł, natomiast ze środków 

własnych dokładamy ponad 1.000.000 zł.  

 Radna Longina Wachowicz stwierdziła, że Wójt odpowiada za wszystkie podjęte decyzję 

natomiast inną kwestią jest to czy nauczyciel nauczy dziecko czy nie i z tego tytułu dzieci 

chodzą na korepetycję.  



 Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek przedstawiła informację dotyczącą 

realizacji od 1 kwietnia 2021 roku na terenie całego kraju Powszechnego Spisu Ludności i 

mieszkań. 

 

Punkt 23. 

 Dot. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Regnów 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXII Sesja Rady Gminy Regnów na 

powyższym została zakończona. 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy 

                            Sławomir Dudek 

Protokolant  

Judyta Szydłowska 

 

 


