Protokół Nr XXIII/2021
z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 31 maja 2021 roku
Obrady rozpoczęto o godz. 10.00
a zakończono o godz. 10.40
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych
– 13
(Nieobecni: Katarzyna Tkaczyk, Anna Matyjaszczyk)
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 trzecią 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 XXIII Sesji Rady Gminy Regnów.
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił proponowany porządek obrad XXIII
Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXII/2021 z dnia 30 marca 2021 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok wraz z
oceną zasobów pomocy społecznej.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami
pozarządowymi.
6. 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.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice
Szlacheckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
12. Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
13. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Regnów.
Po przedstawieniu proponowanego porządku Wójt Gminy zabierając głos poprosił
o wprowadzenie punkt dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze złożonym wnioskiem
jednego
z przedsiębiorców.
W związku brakiem innych wniosków przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wprowadzenie w pkt 12. uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Radni w głosowaniu jawnym ,,13” głosami za podjęli zmianę.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt. 3
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXII/2021 z dnia 30 marca 2021 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXII/2021 z Sesji Rady Gminy Regnów
z dnia 30 marca 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 działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok
wraz z oceną zasobów pomocy społecznej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabierając głos poinformowała, że
zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa
przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena sporządzona jest w oparciu analizę
społeczno-demograficzną i w szczególności zawiera dane obejmujące infrastrukturę, kadrę,
organizację pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz
informację o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Z uwagi na obszerną
formę dokumentu który zawiera dane statystyczne, wykresy i tabele przybliżyła treść tego

dokumentu i najważniejsze aspekty oceny. Zwróciła w szczególności uwagę na sytuację
demograficzną gminy, gdzie corocznie spada liczba mieszkańców oraz na najniższy wskaźnik
bezrobocia, który w ubiegłym roku wyniósł 3,8%. Dodała, że z terenu naszej Gminy
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 18 osób w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn.
W 2020 w porównaniu do lat ubiegłych odnotowany został spadek osób korzystających z
zasobów pomocy społecznej i wyniósł 91 osób, co wiąże się ze spadkiem wskaźnika rekrutacji
lokalnej który w chwili obecnej wnosi niecałe 5%. Poinformowała, że w 2020 zrealizowanych
zostało 4755 świadczeń niepieniężnych i 214 świadczeń pieniężnych. W ubiegłym roku ze
świadczeń
wychowawczych
skorzystało
219
rodzin,
a całkowita kwota przyznanego świadczenia wyniosła 2.064.444 zł. Liczba rodzin pobierająca
zasiłek rodziny wyniosła 93, a całkowita kwota przyznanych świadczeń 381.513,36 zł. Zwróciła
uwagę, że świadczenia rodzinne i wychowawcze stanowią największą pozycję budżetową i
stanowią ok. 70% budżetu. Poinformowała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
również inne zadania wynikające z delegacji ustawowych wynikające z ustawy o wspieraniu
rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej
w ramach której organizowane jest wsparcie dla rodzin z dziećmi poprzez asystenta rodziny, a
także zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czyli wsparcie dla
rodzin objętych procedurą niebieskiej karty. Oznajmiła, że w ubiegłym roku rozpoczęta
została realizacja projektu ,,CUŚ DOBREGO” którego celem było zwiększenie dostępności do
świadczeń zdrowotnych i świadczeń społecznych w ramach którego Gmina Regnów realizuje
pomoc w formie usług opiekuńczych dla seniorów z naszej gminy. Poinformowała, że
otrzymane zostało dofinansowanie na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach konkursu
organizowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, a także jak corocznie
realizowany był projekt ,,Posiłek w szkole i domu”, ,,Szlachetna paczka” a także we
współpracy z klubem Szansa program pomocy żywnościowej. Na koniec swojej wypowiedzi
dodała, że rok 2020 był szczególnie trudnym rokiem jeśli chodzi o realizację usług i świadczeń
pomocy społecznej ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie,
jednakże zaznaczyła, że realizowane zadania zostały prawidłowo wykonane.
Do przedstawionego sprawozdania Radni nie wnieśli uwag i zapytań. Sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok wraz z oceną zasobów
pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Dot. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami
pozarządowymi
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi informując, że co rocznie przekazywane są środki dla
organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy tj. Stowarzyszenie ,,Dobro
dzieci” z Rawy Mazowieckiej, które świadczy usługi rehabilitacyjne dla dzieci
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w wysokości 6.000,00 zł, Stowarzyszenie ,,Razem
dla Regnowa” 12.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy ,,Sokół Regnów” 25.000,00 zł oraz

Uczniowski Klub Sportowy 15.000,00 zł. Oznajmił, że środki zostały przekazane i podpisane
zostały umowy, a z uwagi na sytuację pandemiczną i brak imprez organizacje przeznaczyły
środki na doposażenie i wydatkowały je w 100%. Wyraził nadzieję, że w tym roku uda się
zrealizować imprezy przełożone z roku ubiegłego, a organizacje pozarządowe wesprą
samorząd w tych działaniach. Zwrócił również uwagę, że przeznaczone środki pozwalają na
funkcjonowanie organizacji, realizację wspólnych projektów, a także promocję naszej gminy.
Do przedstawionego sprawozdania Radni nie wnieśli uwag i zapytań. Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 6.
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
Wójt Gminy poinformował, że uchwała była podejmowana na poprzedniej Sesji ale
służby Wojewody stwierdziły, że uchwała zawiera uchybienia i pod względem merytorycznym
nie jest zgodna z ustawą i rozporządzeniem. Dodał, że by nie poprawiać poprzedniej uchwały
podejmowana jest nowa zgodna z wytycznymi i zapisami ustawy oraz poprosił Panią
Kierownik GOPS o rozszerzenie swojej wypowiedzi.
Kierownik GOPS Beata Żatkiewicz odnosząc się do wypowiedzi Wójta Gminy dodała, że
uchwała została poprawiona zgodnie z wytycznymi, które Wojewoda na nas narzucił.
Oznajmiła, że generalnie zastrzeżenia dotyczą przekroczenia delacji ustawowych bądź
cytowania ustawy, co jest niedopuszczalne.
Do przedstawionych informacji radni nie zgłosili uwag i zapytań wobec
powyższego 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 brakiem uwag do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do
głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII/143/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 7.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice
Szlacheckie
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego
w
Podskarbicach
Szlacheckich
jednego
z
mieszkańców

z uwagi na chęć budowy domy, sporządzony został projekt uchwały, który otrzymali wszyscy
radni wraz z materiałami na Sesję. Poinformował, że zmiana dotyczy miejsca przed samym
Kaleniem po lewej stronie, które w studium jest terenem rolniczym co uniemożliwia budowę.
Oznajmił, że mając pewność, że to siedlisko powstanie przychylił się do tego wniosku i
rozpoczął procedurę zmiany fragmentu zagospodarowania przestrzennego. Z przykrością
stwierdził, że nie ma z nami urbanisty, który jest odpowiedzialny za tworzenie planów
zagospodarowania, a procedury rozpoczęły się w 1996 roku. Dodał, że tak naprawdę dopóki
nie powstanie sytuacja w której problem kogoś dotyka to plany są niezmieniane. Stwierdził, że
z uwagi na klasy bonifikacji gruntów, nie wszędzie jest możliwość budowy zagrodowej i
przemysłowej, a ludzie chcieli by mieć dostęp do dróg, wodociągów, światła oraz żyć w
zgodzie z naturą, co czasami jest niemożliwe. Omawiana zmiana dotyczy lokalizacji z
dostępem do drogi i uzbrojeniem. Dodał, że z uwagi na konsultację z szeregiem instytucji oraz
mieszkańcami, uchwała w sprawie zmiany będzie w przyszłym roku. Stwierdził, że zależy mu
na mieszkańcach, bo jak wynika z raportu, niż demograficzny mocno dotyka naszą gminę.
Problemem wynika
nie ze złej gospodarki, a z braku obowiązku meldunkowego.
Poinformował, że będzie się skupiał na miejscach, gdzie brakuje terenów na budowę
zagrodową i gdzie są takie potrzeby.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki zapytał o koszt zmiany planu.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to kwota ok. 2.000,00 zł dla urbanisty i w porównaniu
do subwencji otrzymywanej na 1 mieszkańca, który zamierza tam założyć rodzinę to
ekonomicznie będzie się to opłacało.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił uwagę nad zwartą zabudową oraz wąskie działki w
miejscowości Regnów, które powodują, że budowy domów uciekają w drugim kierunku.
Zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość poszerzenia i przesunięcia do tyłu strefy
zabudowy.
Wójt poinformował, że pochyli się nad tym tematem ale na przełomie tego
i przyszłego roku będzie ciężko z uwagi na budowę gazociąg. Dodał, że odległości
w Regnowie od gazu, który będzie przechodził przez tę miejscowość jest daleka i wyraził
nadzieje, że będzie możliwość przesunięcia strefy ale musi w tym temacie wypowiedzieć się
urbanista.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki zauważył, że z tej zmiany mogłoby skorzystać więcej
mieszkańców niż jeden.
Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi Radnego oznajmił, że w tutaj jest to kwestia
rozbudowy, natomiast w procedowanej uchwale, pozyskania nowego siedliska ale jeśli będzie
taka potrzeba to trzeba będzie pracować i w tym temacie.
Wobec braku innych zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie. 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/144/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 8.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji
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.
Do przedstawionych informacji radni nie zgłosili uwag i zapytań wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia 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/145/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 9.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2036.
Przed przestawieniem projektu uchwały skarbnik gminy Alina Szczegulska
poinformowała, że zarówno dochody jak i wydatki zmniejszone zostały o kwotę 30.000 zł, co
zostanie wyjaśnione przy uchwale budżetowej. Poinformowała, że zwiększono dochody o
kwotę 576.672,73 zł, w tym dotyczące zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych, dotacji oraz pozostałych dochodów. Wydatki zwiększono o kwotę 484.672,73 zł w
tym wydatki bieżące 239.692,73 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 244.980,00 zł. Po
dokonanych zmianach dochody będą wynosić 10.125.884,73 zł, a wydatki 11.130.866,89 zł. Po
dokonanych zmianach zmniejszyły się przychody budżetu o kwotę 92.000,00 zł z tytułu
kredytów i wynoszą po zmianie 1.180.982,16 zł, w tym kredyt 467.200,00 zł ze spłatą na
kolejnych 15 lat z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy, nadwyżka budżetowa
z lat ubiegłych 505.428,38 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu w
wysokości 16.851,38 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 191.502,40 zł. W 2022
roku zwiększono przychody o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 922.618,00 zł. W
2023 roku przychody pozostają bez zmian w wysokości 455.000,00 zł ze spłatą do 2036 roku a
rozchody w 2021 roku pozostają bez zmian w wysokości 175.800,00 zł. W dalszej części
przedstawiła zadłużenie oraz wysokość wskaźników w poszczególnych latach, które również
uległo zmianie. Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia , które po zmianie w 2021 będą
wynosić 1.624.576,00 zł, w 2022 979.125,00 zł, w 2023 465.319,24 zł.
Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2021 roku zwiększyły się o kwotę
234.980,00 zł i po zmianie wynoszą 1.557.076,00 zł i dotyczą przebudowy drogi AnnosławSławków oraz wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia tj. dotacji na pomoc finansową dla
Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Do przedstawionych informacji radni nie zgłosili uwag i zapytań wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2036. 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/146/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 10.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Skarbnik Alina Szczegulska zanim przedstawiła zmiany, poprosiła o usunięcie 30.000 zł z
dochodów i wydatków ponieważ otrzymaliśmy pisma o złożenie wniosków na te fundusze i
dopiero po podpisaniu umowy mogą zostać wprowadzone do budżetu. W dalszej część
poinformowała, że zmiany polegają na:
1) Zwiększeniu dochodów o kwotę 391.440,64 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych
kwota 2.100,00 zł, pozostałych odsetek kwota 169,22 zł, wpływów z tytułu zatrudnienia
dwóch pracowników robót publicznych i dofinansowanie do szkolenia z Powiatowego Urzędu
Pracy kwota 24.112,00 zł, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 2,00 zł, wpływów z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych kwota 67.980,00,00 zł, wpływów z tytułu podatku od
spadków i darowizn kwota 5.534,00 zł, wpływów z lat ubiegłych kwota 6,00 zł, środków
otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadania związane z organizacją
punktów informacyjnych i dowozem na szczepienia związane z dowozem na szczepienia na
COVID-19 kwota 9.000,00 zł, wpływów z lat ubiegłych zwrot zasiłku okresowego kwota 826,42
zł, wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń w GOPS kwota
3.644,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 298.067,00 zł z tytułu
otrzymania dofinansowania z funduszu celowego na dofinansowanie przebudowy drogi
Sławków-Annosław;
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 350.507,64 zł z przeznaczeniem na: wydatki
statutowe kwota 1.109,00 zł, wynagrodzenia i pochodne kwota 21.078,00 zł, wydatki
statutowe-szkolenia 3.034,00 zł, wydatki statutowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota
8.769,22 zł, wydatki związane z COVID 9.000 zł na wynagrodzenia i pochodne, wydatki
statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9.000,00 zł, zwrot zasiłku okresowego
826,42 zł, wydatki statutowe na szkolenia 3.644,00 zł, plan gospodarki niskoemisyjnej kwota
7.000,00 zł,
3) Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 296.047,00 zł z przeznaczaniem na drogę
Sławków-Annosław kwota 278.067,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 51.067,00 zł oraz kwota
17.980,00 zł dla powiatu rawskiego z przeznaczeniem na rozbudowę szpitala w Rawie
Mazowieckiej;
3) Dokonaniu przeniesień planu wydatków poprzez przeniesienie wydatków majątkowych z
drogi Sławków-Annosław na drogę Zuski-Lewin odcinek Rylsk kwota 10.000,00 zł,

zmniejszeniu wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł, z rezerwy na zarządzanie
kryzysowe kwota 754,21 na wydatki statutowe kwota 15.000,00 zł, wynagrodzenia i
pochodne z rozdziały zmniejszamy kwotę 4.000,00 zł a zwiększamy wydatki statutowe;
4) Uaktualnieniu tabeli Nr 4- wydatki inwestycyjne których kwota po zmianie wynosi
2.019.094,00 zł, i wynika z wprowadzenia dodatkowych zadań;
5) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
1.005.182,16 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami 15.702,40 zł, nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych 505.128,38 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania
budżetu w kwocie 16.851,38 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w
kwocie 467.200,00 zł.
5) Ustaleniu przychodów w wysokości 1.180.982,16 zł i rozchodów w wysokości 175.800,00 zł.
6) Zmianie limitów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w
wysokości 600.000,00 zł i zmniejszamy planowany deficyt budżetu 678.000,00 zł.
7) Zmianie tabeli dotyczącej gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, które po zmianie wynosi wynosić będą 44.351,38 zł oraz zmianie wydatków i
dochodów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wolnej który po zmianie wyniesie
15.000,00 zł.
Do przedstawionych informacji radni nie zgłosili uwag i zapytań wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok. 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/147/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 11.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rawskiemu
Wójt Gminy poinformował, że wpłynęło pismo intencyjne z prośbą o dofinansowanie
budowy nowego pawilonu zabiegowego w Szpitalu w Rawie Mazowieckiej. Dodał, że zgodnie
z rozmowami, które prowadzone były na sesjach jednogłośnie podjęto stanowisko, że taka
pomoc powiatowi jest potrzebna. Na realizację planowanej inwestycji powiat pozyskał
9.000.000,00 zł, jest po rozstrzygnięciu przetargu, a realizacja całego zadania opiewa na kwotę
16.800.000,00 zł. Przypomniał, że zgodnie z ustaleniami pismem intencyjnym wszystkie
samorządy zadeklarowały wsparcie planowanej inwestycji w wysokości 100,00 zł na jednego
mieszkańca. Wyraził również przekonanie, że takie działanie jest bardzo słuszne i w dobie
pandemii pokazało, że ochrona zdrowia jest bardzo ważna. Zauważył, że napływają z zewnątrz
dobre opinie, jakość świadczonych usług uległa poprawie, szpital staje na nogi a otwarcie
nowych oddziałów będzie konkurencją. Nie zgodził, się z niektórymi radnymi powiatowymi,
którzy kwestionują wysokie uposażenie lekarzy, gdyż jego zdaniem, na jakość świadczonych

usług musi być zapłacona adekwatna cena. Wyraził nadzieję, że wszystko idzie w dobrym
kierunku i w przyszłym roku projekt będzie zrealizowany do końca, a następnie odczytał
uzasadnienie.
Do przedstawionych informacji radni nie zgłosili uwag i zapytań wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Rawskiemu. 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/148/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 12.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
Wójt Gminy poinformował, że wpłynął wniosek jedynego z przedsiębiorców, który
prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej Gminy na miejscu. Następnie
przeczytał wniosek i oznajmił, że podmiot nie otworzył swojej działalności i nie ma pewności
kiedy to nastąpi. Dodał, że jest to podmiot prężnie działający na naszym terenie i wyraził
przekonanie, że warto pomóc i dać szanse by utrzymał się na rynku, a taka niewielka pomoc
od Rady Gminy powinna być skierowana.
Do przedstawionych informacji radni nie zgłosili uwag i zapytań wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z brakiem uwag do
projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII/149/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 13.
Dot. Przedstawienie raportu o stanie Gminy
Wójt Gminy poinformował, że wypełniając dyspozycję art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym do dnia 31 maja jest obowiązek przedstawienia raportu o stanie
gminy za rok 2020. Dodał, że raport przekazany zostanie w wersji papierowej i ukazuje on
funkcjonowanie naszego samorządu min. poprzez statystykę, demografię, szkolnictwo, rozwój
działalności gospodarczej łącznie z aspektem finansowym inwestycji w 2020 roku.
Poinformował, że ten raport był prostszy od poprzedniego i podziękował pracownikom
za przekazane dane, Pani Sekretarz za koordynację całego raportu oraz Pani Kierownik GOPS.
W dalszej części przekazał wszystkim radym raport. Oznajmił, że dane ukazane
w raporcie cieszą i zwrócił uwagę na problem jakim jest niż demograficzny, który spowodował
spadek ludności poniżej 1800 osób. Dodał, że dokładane są wszelkie starania by mieszkańcom

żyło się lepiej oraz wygodniej i wyraził nadzieje, że w miarę możliwość wszystkie zaplanowane
założenia będą realizowane.
Sekretarz Gminy uzupełniając wypowiedź Wójta dodała, że na najbliższej sesji 30 czerwca
odbędzie się debata nad przedstawionym raportem i poprosiła o zapoznanie z nim. Dodała, że
w debacie oprócz radnych mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy poprzez złożenie
odpowiedniego wniosku do Przewodniczącego Rady będą mogli wziąć w niej udział.
Poinformowała, że stosowne informację na ten temat znajda się w Biuletynie Informacji
Publicznej i zachęciła do udziału w debacie.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki poprosił o wyjaśnienie dlaczego mieszkaniec chcący wziąć
udział w debacie musi się zapisać.
Sekretarz poinformowała, że takie przepisy wprowadziła ustawa o samorządzie
gminnym, konkretnie art. 28aa mówiący, że w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, a
każdy z mieszkańców musi swój wniosek mieć poparty 20 podpisami. Dodała, że wnioski będą
dostępne w Biuletynie informacji Publicznej, a stosowna informacja pojawi się jutro bądź po
jutrze.
Punkt 14.
Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy
Wójt Gminy poinformował, że:
- uchwały podjęte na ostatniej Sesji oprócz jednej uchwały, która została dzisiaj na sesji
poprawiona zostały zrealizowane;
- odniósł się do kwoty 30.000,00 zł z tytułu grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego,
która została zdjęta z budżetu. Wyjaśnił, że z uwagi na zmianę procedur mimo informacji
o akceptacji wniosku, musi zostać złożony kolejny wniosek o woli ich przyjęcia. Dodał, że
w czwartek osobiście takie wnioski zostały dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego i ma
nadzieję że będą one realizowane i przyjęte do budżetu. W ramach przypomnienia
poinformował, że są to 3 projekty realizowane przez wsie Rylsk, Rylsk Duży, Regnów
promowanych ze względu na funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich w tych
miejscowościach;
- ubiegły rok był dobrym rokiem jeśli chodzi o inwestycję, z uwagi na pozyskanie 500.000 zł ze
środków zewnętrznych oraz zmniejszeniu kwoty kredytu
- nie ma jeszcze terminów na podpisanie umów dotyczących realizacji projektów
- złożone zostały brakujące dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego i czekamy na termin
podpisania umowy po to by można uruchomić procedury przetargowe
- czekamy na rozstrzygnięcia wniosków na infrastrukturę sportową
- przy współpracy z OSP dobiega końca realizacja I etapu tynkowania elewacji zewnętrznej
budynku OSP w Regnowie
- przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym realizowana będzie budowa
piłkochwytów przy boisku i budowa trybun jako I etap inwestycji sportowych

- brak jest rozstrzygnięcia wniosku na budowę kompleksu boisk, który opiewa na kwotę ponad
1 miliona złotych i wyraził nadzieje ze inwestycja ta będzie realizowana
-przygotowana jest dokumentacja na odcinek drogi 1.200 metrów od stacji Regnów w
kierunku Zofianowa
- budowa drogi Sławków-Annosław poprzez nałożenie nakładki, a także budowa kilku
odcinków. Wyraził nadzieje ze uda się wykonać ten odcinek drogi, a także zmodernizować ok.
3 km dróg
- brak jest rozstrzygnięcia wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z
miejscowościami w których funkcjonowały PGR. W ramach naboru złożone są trzy projekty w
miejscowości Rylsk na dwie drogi oraz oświetlenie uliczne
-złożony został wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na drogi dojazdowe do pół
- w piątek ruszyła równiarka na drogi które będą łatane i nawożony będzie żwir
-złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie
w wysokości 60% opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest dokumentem
obligatoryjnym, a koszt wykonania takiego dokumentu wynosi ok. 17.000,00 zł. Dodał, że
skończyła strategia gminy, która jest najważniejszym dokumentem, a w celu opracowania
potrzeb zorganizowana zostanie grupa robocza z radnych i sołtysów, którzy na szczeblu
lokalnym najbardziej znają potrzeby mieszkańców. Poinformował, że z uwagi na analizy
finansowe i statystyczne opracowanie strategii zostanie zlecone firmie zewnętrznej ale to od
nas zależeć będzie co będziemy realizować i w jakiej wersji będzie ten dokument. Koszty
opracowania takiej strategii opiewają na ok. 25.000,00 zł w zależności ile pracy zostanie
wykonanej przez nas. Zwrócił również szczególną uwagę, że na inwestycję zawarte w strategii
będziemy mogli ubiegać się o środki zewnętrzne, w przypadku braku inwestycji w strategii
będzie realizowana tylko ze środków własnych.
- w związku z wystąpieniem w 2 dzień świąt wielkanocnych problemów z wodą w związku
z potężną awarią elektroniki spowodowanej dużym przepięciem na sieci energetycznej
na słupie poruszony został temat budowy drugiego słupa stacji uzdatniania wody
w przyszłości. Poinformował, iż firma obsługująca wodociąg na naszym terenie z uwagi na duże
straty i brakiem reakcji z naszej stronie jest gotowa zrezygnować z obsługiwania naszej gminy.
Dodał, że przez miesiąc ciśnienie było bardzo słabe a w ubiegłym roku straty wody wynosiły
55%. Poinformował, że jest w kontakcie z geologiem, który wyszukuje miejsca lokalizacyjne na
których mógłby powstać słup oraz woda nadaje się do picia. Stwierdził, że lokalizacja słupa
powinna znaleźć się w miejscowościach Rylsk, Rylsk Duży, Sławków bądź Wólka Strońska, gdzie
jest 26 km sieci, a takie ulokowanie wpłynie na wyrównanie ciśnienia w sieci a w przypadku
awarii jednego słupa będziemy mieli alternatywę. Jest to zadanie własne Gminy i wyraził
nadzieję,
że
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w perspektywie następnych lat dlatego musimy mieć wykonaną dokumentację by w razie czego
móc o nie aplikować;
- odcinek drogi powiatowej od Sobczaka do Szostka uda się pokryć warstwą emulsyjną za
skraplaniem i kamieniem;

Sołtys Magdalena Dudek podziękowała za zapewnienie animatorki w piątek od 16-19 na
dniu dziecka w Rylsku zapłaconego z Urzędu Gminy. Dodała, że my jako rodzice złożyliśmy się
na grilla i paczki a w dniu dziecka uczestniczyło 23 dzieci z Rylska i Wólki Strońskiej.
Wójt Gminy podziękował za to, że środowisko zaczyna żyć, a potrzeba ludzi wyjścia z
domu jest duża
Sołtys Pawlak poprosił o równiarkę na drogę w stronę strzelnicy.
Wójt zwrócił uwagę, czy oprócz równiarki nie należałoby też przyciąć krzaków.
Radna Longina Wachowicz poprosiła o równiarkę na drogę na Dębach i Krzywku.
Wójt odnosząc się do próśb sołtysów poinformował, że równiarka zostanie puszczona na
te drogi.
Punkt 15.
Dot. Sprawy różne
Sołtys Ryszard Szymańczyk zapytał co z przydrożkiem, gdyż nie można tam wjechać i
wykosić trawy
Wójt Poinformował, że w związku z dobrą pogodą ta droga w tym roku będzie robiona i
prawdopodobnie zostanie tam położona nakładka. Stwierdził, że jest to teren podmokły i
inwestycja robiona w ubiegłym roku polegająca na ustabilizowaniu pobocza spowodowała, że
droga się nie rozjechała. Dodał, że jest to odcinek 1.100 metrów.
Punkt 15.
Dot. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Regnów
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIII Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.
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