
Protokół Nr XXIV/2021 

z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 30 czerwca 2021 roku 

 

          Obrady rozpoczęto o godz. 09.00 

                                                                                                      a zakończono  o godz. 10.15 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 11 

(Nieobecni: Czerwiński Andrzej, Plaskota Michał, Katarzyna Tkaczyk, Woszczyk Dariusz) 

 

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 czwartą 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 XXIV Sesji Rady Gminy Regnów.      

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad  XXIV Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXIII/2021 z dnia 31 maja 2021 roku.       



4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2020 roku: 

1) debata nad raportem; 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów.  

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Regnów za 2020 rok: 

1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z e sprawozdaniem z wykonania budżetu; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania 

Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za 2020 rok; 

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

6. Udzielnie absolutorium  Wójtowi Gminy za 2020 rok: 

1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Regnów; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok; 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regnów za 2020 

rok. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/143/21 Rady Gminy Regnów z dnia 31 maja 

2021 r.   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 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

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

Gminy.  

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Punkt. 3           

 Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXIII/2021 z dnia 31 maja 2021 roku.   

 



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

z dnia 31 maja 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. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2020 roku 

 

 Wójt Gmina zabierając głos poinformował, że raport omawia wszystkie obszary 

działalności samorządu w danym roku  poprzez min. infrastrukturę drogową, funkcjonowanie 

jednostek organizacyjnych, sprawy społeczne.  Miał nadzieję, że ktoś zabierze głos w celu 

doprecyzowania i uszczegółowienia przedłożonego raportu oraz poprosił o zadawanie pytań. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań Przewodniczący Rady podziękował za 

przygotowanie raportu, który przedstawia najważniejsze Informację.  

 Wójt dodał, że jest to kolejny raport, który był prostszy do przygotowania, gdyż niektóre 

informacje wymagały jedynie aktualizacji. Następnie podziękował całemu zespołowi dzięki 

któremu powstał ten raport i dzięki któremu jest podgląd na to co się dzieje w Gminie i na te 

rzeczy które są funkcjonalne i ukazują całe życie publiczne. 

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

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

jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXIV/151/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów 

wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 5.  

 Dot. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Regnów za 2020 rok 

 

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska zabierając głos poinformowała, że sprawozdanie 

szczegółowo omawiane było na Komisjach Rady Gminy, a następnie przedstawiła sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zwracając uwagę na plan dochodów i wydatków w 

poszczególnych działach. Przedstawiła wysokość spłat kredytów, wysokość odsetek, a także 



stan zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku oraz informację o stanie mienia komunalnego 

.Poinformowała  o zobowiązaniach i należnościach gminy na koniec roku. Ponadto omówiła 

sprawozdanie finansowe Gminy Regnów za 2020 rok wraz z informacją dodatkową. 

Wójt Gminy Mariusz Cheba dodał, że zadania inwestycje szczegółowo zawarte są w 

Raporcie o stanie Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył następnie dyskusję w niniejszym punkcie obrad, 

prosząc o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. 

Wobec braku zastrzeżeń i zapytań Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr V/78/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi rok z dnia 7 maja 2021 roku w 

sprawie opinii o sprawozdania Wójta Gminy Regnów Wójta Gminy Regnów z wykonania 

budżetu za 2020. W powyższej uchwale Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował sprawozdanie 

Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za rok 2020.  

 W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Regnów za 2020 rok. Wobec braku uwag 

do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu 

jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXIV/151/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 6. 

 Dot. Udzielnie absolutorium  Wójtowi Gminy za 2020 rok 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Staszewska zabierając głos poinformowała, 

że wniosek w sprawie absolutorium otrzymali wszyscy Radni wraz z materiałami na Sesję, a 

następnie  przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Regnów absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Regnów w 2020 roku, która pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2020 rok i wystąpiła z wnioskiem  o udzielenie 

Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku.  



W dalszej części Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił Uchwałę Nr 

V/111/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 czerwca 

roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regnów o absolutorium Wójtowi 

Gminy Regnów za 2020 rok, którą Radni otrzymali wraz z materiałami na Sesję. W powyższej 

uchwale Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.  

W związku z brakiem uwag i zapytań do powyższych informacji Przewodniczący Rady 

Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Regnów 

za 2020 rok. Wobec braku zastrzeżeń do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono 

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

Uchwała Nr XXIV/152/21 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek pogratulował Wójtowi Gminy Mariuszowi 

Chebie  udzielonego absolutorium i wyraził przekonanie, że następny rok będzie lepszy.  

 Wójt Gminy Mariusz Cheba zabierając głos, złożył podziękowanie Radzie za udzielenie 

absolutorium i wotum zaufania a także za dobrą współpracę dzięki której wszystko idzie ku 

lepszemu. Dodał, że stara się aplikować o środki wszędzie, gdzie tylko to możliwe.    

 

Punkt 7. 

 Dot. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/143/21 Rady Gminy Regnów z 

dnia 31 maja 2021 r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Regnów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie Beata Żaczkiewicz 

poinformowała, że uchwała 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 podejmowana była na 

poprzedniej Sesji Rady Gminy, jednakże organ nadzoru stwierdził, że § 2 niniejszej uchwały 

jest sprzeczny z art.9 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wobec 

powyższego zasadnym jest uchylenie w załączniku § 2 i podjęcie niniejszej uchwały. Następnie 



zwróciła się o zadawanie pytań. Dodała, że jest nowe orzecznictwo sądów administracyjnych i 

nie możemy powtarzać delegacji ustawowych. 

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

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

jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXIV/153/21 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/143/21 Rady Gminy Regnów z dnia 

31 maja 2021 r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 8. 

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

 

 Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poprosiła o dodanie po stronie dochodów i wydatków 

kwoty 34.887,00 zł, a następnie przedstawiła zmiany które polegają na: 

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 91.591,00 zł w tym: 

 - dochodów bieżących o kwotę 55.281,00zł z tytułu: dotacji za zadania z zakresu 

administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kwota 20.444,00 zł 

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, środków na granty sołeckie zgodnie z 

ogłoszoną listą z Urzędu Marszałkowskiego dla wsi Regnów na zakup wyposażenia altany i 

położenie kostki, wsi Rylsk- na remont ogrodzenia, zakup piłkochwytów, zakup telewizora oraz 

głośnika i wsi Rylsk Duży- na zakup telewizora i głośnika, lodówki i strojów ludowych kwota 

30.000,00 zł  oraz dotacji na dofinansowanie programu pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z 

decyzją ŁUW w Łodzi kwota 4.837,00, 

- dochodów majątkowych o kwotę 36.310,00 zł w tym z tytułu dotacji  z samorządu 

województwa na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Rylsku zgodnie z podpisana umową; 

 3) Zwiększeniu wydatków o kwotę 91.591,00 zł w tym:   



-wydatków bieżących o kwotę 55.281zł w Rozdz.80153 na wydatki statutowe kwota 

20.444, Rozdz.01095 na realizacje grantów sołeckich kwota 30.000,00, Rozdz.85230 

świadczenia społeczne -program dożywianie kwota 4.837,00, 

 - wydatków majątkowych o kwotę 36.310,00zł w Rozdz.60016 z przeznaczeniem na 

drogę w Rylsku, które po zmianach wynosić będą 2.055.404,00. 

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

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

jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXIV/154/21 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 9. 

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

uchwał Rady Gminy  

 

Wójt Gminy poinformował, że: 

- uchwały podjęte na poprzedniej sesji to uchwały budżetowe i wyraził nadzieję, że do 

uchwały w sprawie zespołu interdyscyplinarnego nie będzie uwag 

-  realizowane są 3 duże projekty drogowe tj. droga Sławków-Annosław 1100 m, droga 

Regnów-Annosław w kierunku Zofiowa 1100 m oraz droga betonowa koło Jędrzejczaka. 

Wyraził nadzieję, że zakończenie robót nastąpi w miesiącu sierpniu, a oszczędności 

przetargowe pozwolą na  kolejne bieżące remonty dróg. Dodał, że chciałby wejść we 

współpracę z inspektorem nadzoru zajmującym się infrastrukturą drogową, który pozwoli 

stwierdzić czy dane odcinki można robić powierzchniowo czy tylko i wyłącznie masą 

wyrównawczą tj. 4-5 cm nakładką. Oznajmił, że liczy na pojawienie się  w przyszłym roku 

środków na inwestycję drogowe które pozwolą na budowę nowych odcinków oraz nakładek, 

gdyż wszystkie drogi które posiadamy wymagają napraw i należy je pozabezpieczać by mogły 

służyć na wiele lat.  

- zwrócił uwagę na inwestycję powiatowe i poinformował, że chciałby by gmina parcypowała 

w kosztach. Dodał, że powiat rozstrzygnął przetarg na budowę drogi Annosław-Biała Rawska, 

która jest bez podbudowy i musi zostać wykonana od nowa. Zwrócił uwagę, że kosztorys 



opiewał na kwotę 7.600.000 zł, a najtańsza oferta to 4.800.000 zł, co daje 3.000.000 

oszczędności, a w przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny pierwszej oferty druga była o 

1.000.000 wyższa. Oznajmił, że w przypadku znalezienia oszczędności chciałby parcypować w 

kosztach budowy chodnika i nakładki na drugiej części Regnowa, gdyż jest to inwestycja 

powiatowa.  

 Radna Longina Wachowicz zwróciła uwagę, na potrzebny próg zwalniający w Rylsku 

Dużym z uwagi na dużą ilość wypadków. 

 Wójt poinformował, że jest po rozmowach z powiatem i przepisy za bardzo na to nie 

pozwalają. Zdaje sobie sprawę, że jest tam dużo wypadków co można podeprzeć raportami 

policji  oraz straży pożarnej. Ma nadzieje że uda się przekonać zarząd dróg by taki próg tam 

powstał.   

- jest po rozmowie z właścicielami firmy wiatrakowej która będzie realizować tą inwestycje na 

terenie Regnowa. Na chwile obecną realizowana jest budowa 4 turbin na terenie Tomaszowa 

Mazowieckiego przy trasie S8 na wysokości miejscowości Zawada. W przeciągu 1-1,5 miesiąca 

sprzęt będzie przeniesiony na teren Gminy Regnów i inwestycja zacznie być realizowana do 

końca wakacji. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zadowolić wszystkich 

mieszkańców, ale dla Gminy będzie to duży zastrzyk finansowy który pozwoli funkcjonować i 

realizować zadania. Poruszył również kwestię budowy sklepu Dino, który ma już prawomocne 

pozwolenie na budowę i zauważył, że lokalni przedsiębiorcy mogą odczuć tą inwestycję ale 

powinna być ona korzystna dla społeczeństwa i aspektu wizualnego naszej aglomeracji. Dodał, 

że zdrowa konkurencja jest plusem dla nas jako społeczeństwa, a patrząc pod kontem 

podatkowym korzyścią dla Gminy.  

 Wachowicz zauważyła, że z podatku rolnego gmina się nie utrzyma.  

- trwa walka od dwóch lat z ROJĄ i sytuacja nie jest prosta. Postanowieniem komisji 

sędziowskiej został odwołany syndyk, który mimo oficjalnego pisma KOWR-u o chęci nabycia 

tej nieruchomości jej nie sprzedał. Dodał, że w piątek jest umówiony na spotkanie z prezesem 

w Warszawie w sprawie ponownego zastanowienia się nas zakupem tej nieruchomości, gdyż  

KOWR zna nieruchomość i sam swoich nie posiada. Zauważył że taki podmiot dał by nam 

stabilizację budżetową i było by o wiele łatwiej, gdyż  kwota 720.000 zł jest dla gminy znaczna 

- dzisiaj jest rozdanie grantów sołeckich. W ramach naboru złożone zostały 3 projekty w 

miejscowościach tj. Rylsk, Regnów i Rylsk Duży, z uwagi na istniejące tam koła gospodyń 



wiejskich i dodatkowe punkty z tego tytułu. Dodał, że jest w kontakcie z Radną Małgorzatą 

Biedrzycką i wyraził nadzieje, że takie koło powstanie również w Annosławiu. 

 Radna Longina Wachowicz zapytała o świetlicę w Rylsku Dużym. 

 Wójt poinformował, że jest robiona wizualizacja i do końca roku powinna zostać 

zrealizowana cała dokumentacja projektowa. Dodał, że powstaje zamysł pozyskania 

dofinansowania do 95% z BGK na gospodarkę wodnościekową, co w naszym przypadku 

pozwoliło by wybudować nowy suw nawet jeśli dofinansowanie wynosiłoby 70%.   

  Radna Longina Wachowicz nawiązując do świetlicy stwierdziła, że płacą duże podatki, a 

ta świetlica w stosunku do pozostałych wygląda słabo.  

 Wójt zauważył, że inwestycja ta realizowana była ze środków grantowych do 50.000 zł i 

dodał, że będzie to ostatnia rozbudowa i  i na chwilę obecną nie planuje więcej świetlic na 

naszym terenie.  

- w ramach naboru wniosków z LGD do 50.000 zł będą złożone 2 wnioski na piramidę 

wspinaczkową dl dzieci koło boiska i budowę ścieżki edukacyjnej z paleniskiem w Annosławiu  

- podziękował sołectwu Rylsk za informację i przypomniał, że przygotowujemy się do 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy i ma nadzieje że będzie zawierać ważne rzeczy z każdej 

miejscowości. Dodał, że chce by powstał zespół roboczy bądź by wszyscy uczestniczyli w 

spotkaniach dotyczących opracowania strategii celem rozmowy i wymiany pomysłów.  

 

Punkt 10. 

 Dot. Sprawy różne 

 

 Przewodniczący Rady Sławomir Dudek odczytał podziękowanie z Powiatu Rawskiego 

dotyczące wsparcia rozbudowy szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, a także pismo z 

Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące zaproszenia do udziału w konkurach ,,Wekend na 

wsi”, ,,Kolorowy balkon” oraz ,,Ogrody i ogródki z woj. Łódzkiego”. 

 W dalszej części głos zabrała Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek 

przypominając o trwającym Powszechnym Spisie Ludności. Dodała, że jest to spis wyjątkowo 

trudny z uwagi na okres  w jakim jest przeprowadzany. Zwróciła uwagę, że Gmina Regnów jest 

na 2 miejscu jeśli chodzi o postęp przeprowadzania spisu i spinanych jest 43% natomiast 

Gmina Biała Rawska 45%, Gmina Cielądz 24%, Gmina Sadkowice 33%, Gmina Rawa 

Mazowiecka 35%. Poprosiła sołtysów radnych o zaangażowanie się w spis i namawianie 



mieszkańców do udziału w spisie i nie odmawianiu rachmistrzowi. Przedstawiła również jak 

wygląda procedura odmowy, a także poinformowała o konsekwencjach nie wyrażenia zgody 

na przeprowadzenie spisu.  

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Żatkiewicz  poinformowała, że 

dzisiaj upływa termin na składanie wniosków 500+ i dodała, że nie wszystkie rodziny złożyły 

wniosek. Ponadto oznajmiła, że wnioski 300+ przyjmowane będą wyłącznie w wersji 

elektronicznej przez ZUS.  

 Sołtys Ryszard Szymańczyk poprosił o informację w sprawie gazu.  

 W odpowiedzi na zapytanie sołtysa Wójt poinformował, że  czeka na harmonogram 

spotkań z mieszkańcami który zostanie wszystkim udostępniony gdyż etap wszystkich 

pozwoleń został już zakończony. 

 

Punkt 11. 

 Dot. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Regnów 

 

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

została zakończona. 

             

         Przewodniczący Rady Gminy 

                     Sławomir Dudek 
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