Protokół Nr XXV/2021
z posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 14 września 2021 roku

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00
a zakończono o godz. 11.10
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych

– 13

(Nieobecni: Czerwiński Andrzej, Matyjaszczyk Anna)

Radni oraz sołtysi obecni na posiedzeniu swoją obecność potwierdzili na załączonej
do protokołu liście obecności.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Mariusz Cheba

- Wójt Gminy

2. Alina Szczegulska

- Skarbnik Gminy

3. Agnieszka Rokicka-Bednarek - Sekretarz Gminy

Punkt 1.
Dot. Otwarcie Sesji.

Dwudziestą piątą 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 XXV Sesji Rady Gminy Regnów.

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXIV/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2016.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
6. Informacja Wójta z wykonania budżetu Gminy Regnów za I półrocze 2021 rok.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Regnów.

Punkt. 3
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXIV/2021 z dnia czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXIV/2021 z Sesji Rady Gminy Regnów
z dnia 30 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2016.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej, które dokonane
są po to by można było aplikować o środki inne niż z budżetu gminy. Poinformowała, że
zmniejszono
dochody ogółem o kwotę 84.146,40 zł w tym dotyczące zwiększenia z tytułu dotacji oraz pozost
ałych dochodów kwota 33.748,60 zł i zmniejszenia dochody majątkowe o kwotę 117.895,00 zł.
Zmniejszono wydatki o kwotę 551.346,40zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 30.748,60 zł i
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 582.095 ,00zł. Po dokonanych zmianach dochody
będą wynosić 10.068.912,33 zł , a wydatki 10.606.894,49 zł. Po dokonanych zmianach
zmniejszyły się przychody budżetu o kwotę 467.200,00 zł i wynoszą po zmianie 1.180.982,16 zł,
w tym 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 233.600,00 zł i po zmianie wynoszą
1.156.618,00 zł. W 2023 roku przychody zwiększono o kwotę 233.600,00 zł i wynoszą po

zmianie 688.600,00 zł ze spłatą do 2036 roku. 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. Zmianie uległy wydatki na przedsięwzięcia
który wynosić w 2021 r. 920.776,00 zł, w 2022 r. 1.212.725,00 zł, w 2023 r. 698.919,24 zł.
Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę
703.800,00 zł i po zmianie wynoszą 853.276,00 zł i dotyczą przebudowy drogi SławkówAnnosław na odcinku 1.100 m oraz termomodernizacji kompleksu obiektów gminnych.
Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV/155/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 20212036 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2021 rok, które polegają na:
1) Zwiększeniu dochodów budżetu gminy Regnów na 2021 rok o kwotę 31.219,60 zł w tym:
na odpłatność za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego z innej gminy kwota
15.000,00zł, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym z Urzędu Skarbowego kwota 2.709,60, środków otrzymanych z
Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 zgodnie z umowa kwota 10.000,00 i na transport do
punktu szczepień kwota 3.000, zwrotu świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzja GOPS
kwota 10,00zł, wpływów z kosztów upomnień od odpadów komunalnych kwota
500,00zł.
2) Zmniejszeniu dochodów majątkowych DZ. 600§ 6350 o kwotę 117.895,00 zgodnie z
aneksem do umowy z Wojewodą Łódzkim ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na drogę Sławków- Annosław;
3) Zwiększeniu wydatków budżetu gminy Regnów na 2021 rok o kwotę 31.219,60 zł w tym:
na odpłatność za przedszkole w Rawie Maz. kwota 15.000,00 , rozdz.85154 na wydatki

statutowe kwota 2.709,60, na wydatki związane z promocja szczepień Covid-19 kwota
10.000,00 (wyn. i poch, statut.) oraz kwota 3.000 na transport do punktu szczepień., na
zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych 10,00 zł, rozdz.90002 wydatki statutowe kwota 500;
4) Zmniejszeniu o kwotę 585.095,00 zł wydatków majątkowych w tym na drogę Sławków –
Annosław kwota 117.895,00 zł oraz termomodernizację obiektów gminnych kwota
467.200,00 zł.
5) Dokonaniu przeniesień planu dochodów w tym:
- zmniejszeniu wpływów z opłaty eksploatacyjnej kwota 6.000,00 zł, wpływów z podatku
rolnego kwota 1.000,00zł., wpływów z pozostałych odsetek kwota 1.000,00 zł, wpływów z
funduszu inwestycji lokalnych kwota 500.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
wydatków na zadania związane z organizacją punktów informacyjnych i dowozem do punktu
szczepień przeciw COVID 19 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwota 9.000,00 zł,
- zwiększeniu dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota
500.000,00 zł, środków z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 kwota 9.000,00 zł, Dz.700 §
0920 pozostałych odsetek kwota 500,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn kwota
4.000,00 zł., wpływów z opłaty skarbowej kwota 2.000,00 zł, DZ.756 § 0910 z tytułu odsetek
kwota 1.500,00.00 zł;
6) Dokonaniu przeniesień planu wydatków w tym:
- przeniesienie wydatków majątkowych z zadania modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Rylsk kwota 27.000,00 i z zadania Przebudowa drogi gminnej SławkówAnnosław

kwota 118.705,00 na zadanie remont parkingu przy budynkach użyteczności

publicznej w Regnowie kwota 50.000,00 zł i zadania remont drogi gminnej w miejscowości
Podskarbice Szlacheckie kwota 95.705,
-zwiększenie z wydatków majątkowych kwota 3.000,00 na zakup działki 327 w Podskarbicach
Szlacheckich,
- zwiększenie wydatków statutowych w rozdz.75023

kwota 10.000,00, wydatków na

świadczenia na rzecz osób fizycznych na ekwiwalent na wyjazdy dla strażaków kwota 5.000,00,
świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla uczniów kwota 2,810,00, na

wynagrodzenia i pochodne świadczenia rodzinne środki własne kwota 2.263,00, Rozdz. 90095
wydatki statutowe na ochronę środowiska kwota 2.000,00 zł;
- zmniejszeniu Rozdziału 75095 wydatki na wynagrodzenia kwota 10.000, Rozdz.85228
wynagrodzenia i pochodne na z usługi opiekuńcze kwota 2.263,00, rozdz.85401 na
wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych kwota 2.810, rozdz.92108 wynagrodzenia i
pochodne- orkiestra kwota 10.000 zł;
7) Uaktualnieniu wydatków majątkowych które po zmianie wynoszą 1.473.309,00;
8) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w
wysokości 537.982,16zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.702,40zł,nadwyżką budżetową z lat
ubiegłych w kwocie 505.428,38zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad
wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16.851,38zł;
9) Ustalaniu przychodów w łącznej wysokości 713.782,16 i rozchodów budżetu w łącznej
wysokości 175.800,00zł;
10) Ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
600.000,00 zł;
11) Uaktualnieniu dochodów i wydatków budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani które po zmianie wynoszą
47.060,98;
12) Uaktualnieniu dochodów i wydatków budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na
fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska które po zmianie wynoszą po zmianie wynoszą 17.000
zł;
13) Uaktualnieniu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wydatki budżetu na realizacje zadań związanych z odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych które po zmianie wynoszą 361.300,00 zł;

14) Uaktualnieniu dochodów i wydatki budżetu obejmują środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów;
15) Dochody po zmianach wynoszą 10.068.912,73 zł, wydatki po zmianach wynoszą
10.606.894,89 zł.

Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytaniem z czego wynika zmiana kwot na drogi.
W odpowiedzi na zapytanie Radnego Wójt poinformował, że oszczędności wynikają z
rozstrzygnięcia procedur przetargowych na drogę Sławków-Annosław, którą udało się wykonać
za 54% wartości kosztorysowej tj. 320.000,00 zł. Zwrócił również uwagę, że procedury
pozwolenia na budowę są długie, natomiast remonty dróg można dokonywać na podstawie
zgłoszenia. Dodał, że w ramach oszczędności planuje naprawę parkingu przy Urzędzie Gminy
którego wstępny koszt to ok. 50.000,00 zł.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała czy ilość miejsc parkingowych ulegnie zwiększeniu.
Wójt oznajmił, że ilość miejsc się nie zwiększy, gdyż parking nie będzie poszerzony.
Wykonana może zostać nakładka oraz wyrównanie terenu. Dodał, również że resztę środków
należało by przeznaczyć na ciąg komunikacyjny w Podskarbicach Szlacheckich na odcinku 500
m, gdzie usytuowanych jest najwięcej mieszkańców. Przypomniał, że tym roku wybudowanych
zostało 3 km dróg w tym nakładka na odcinku 1.100 m. oraz dwie nowe drogi, a jedna w
formule betonowej. Stwierdził, że jeszcze w tym roku są możliwości wybudowania 500 m nowej
drogi plus parking i w ramach tych środków które pozyskaliśmy i w ramach złożonych projektów
uda nam się zrealizować.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV/156/21 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt. 6
Dot. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Renów za I półrocze 2021 roku.

Wójt poinformował, że w pierwszym półroczu wydatkowanych zostało mało środków na
inwestycję, z uwagi na ich realizację w II półroczu. Zrealizowane zostały 3 inwestycje drogowe.
Poinformował, że złożonych jest kilka projektów na które nie ma rozstrzygnięcia tkj.:
- Budowa obiektu kompleksu obiektów sportowych- budowa 2 boisk złożony wniosek w
Ministerstwie Turystyki i Sportu na łączna kwotę 1.200.000,00 zł.
- 3 wnioski w ramach Polskiego Ładu na termomodernizację szkoły podstawowej i gminy,
wymianę oświetlenia w gminie oraz inwestycję drogową. Zauważył, że audyt na
termomodernizację opiewał na kwotę 1.600.000,00 zł ale z uwagi na drastyczne ceny
materiałów budowlanych wniosek złożony został na kwotę 2.600.000,00 zł.
W dalszej części swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że nie zostało wiele dróg do budowy gdzie
mieszkają mieszkańcy i według jego wiedzy są to dwa odcinki, które nie maja parametrów tj.
Podskarbice Szlacheckie i odcinek w Rylsku koło Gorzelni. Zauważył, że dróg do budowy zostało
nam niewiele gdzie mieszkają mieszkańcy. Według mojej wiedzy zostały nam odcinek
Podskarbice Szlacheckie, odcinek Rylska koło Gorzelni i są to drogi które nie mają parametrów.
Oznajmił, że w przyszłym latach będziemy szukać środków by realizować nowe nakładki i dodał,
że w ramach budowy dróg samorządowych mamy duży odcinek tj. Annosław-Regnów 3.200 m.
Sołtys Jolanta Staszewska zapytała o drogę Rylsk-Zuski.
Wójt oznajmił, że złożony został wniosek na ta drogę i wyraził nadzieję, że uda nam się je
pozyskać. Dodał, że w tym roku jest do skończenia skończyliśmy kort, rozpoczynamy budowę
piłko chwytów i bieżnie oraz realizacja grantów sołeckich w Regnowie, Rylsku i Rylsku Dużym.
Sołtys Małgorzata Stępień zapytała się o oświetlenie i drogę.
Wójt poinformował, że oświetlenie będzie w tym roku natomiast droga realizowana będzie
w następnych latach.
Wachowicz zauważyła, że są również drogi dojazdowe które są również ważne dla
mieszkańców.
Wójt poinformował, że jeśli pogoda nie ulegnie zmianie równiarka przejdzie jutro i nawiezie
żwiru na drogi dojazdowe. Zwrócił uwagę, że w przyszłym roku czeka nas budowa gazociągu i są
harmonogramy prac geodezyjnych. Na przełomie grudzień-styczeń będzie wyznaczony szlak
przebiegu gazociągu, protokół przez zespół roboczy jest przygotowany, a praca w sadach
wyznaczona jest na okres jesienno-zimowy. Poinformował, że odbędą się spotkania z
mieszkańcami których ta inwestycja dotyczy i wszystkie szczegóły powinny zostać zawarte w
protokołach, gdyż ważne one są z uwagi na wysokość odszkodowań. Oznajmił, że w dniu

dzisiejszym odbył rozmowę w sprawie elektrowni wiatrowych i firma wchodzi na teren dopiero
pod koniec października z uwagi na pracę w sadach oraz wywiezienie materiału.
Sołtys Ryszard Pawlak stwierdził, że nie są uzgodnione przejazdy i odszkodowania z
mieszkańcami.
Wójt stwierdził, że Gmina może pomóc mieszkańcom w negocjacji jak najkorzystniejszych
dla nich warunków. Przypomniał również o informacji w sprawie0 inwestycji oraz planów, które
powinny zostać przyjęte w Strategii Gminy. Podziękował sołtysom wsi Rylsk i Wólka Strońska o
przekazanie już takich informacji. Zwrócił uwagę na budowę nowych ciągów komunikacyjnych, z
uwagi na długie procedury i stwierdził, że rozważa budowę dróg wokół zalewu, gdyż nie
przekraczają one 1 km, nie łącza się i powinny zostać ujęte w strategii. Dodał, że chciałby żeby
w przyszłym rozpoczęła się budowa nowego mniejszego suwu, z uwagi na coroczne braki i
spadki ciśnienia. W przypadku, gdy środki na ten cel się nie pokażą inwestycja ta z uwagi na
bardzo wysokie koszty z własnych środków nie będzie realizowana.
Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym, gdyż ma ona 40 metrów
kwadratowych. Chciałbym z Państwem i mieszkańcami uzgodnić koncepcję rozbudowy tego
obiektu i przygotować uzgodnić ten temat i czekać na środki na ten cel by móc o nie aplikować.
Jestesmy w trakcie opracowania tablic kierunkowych oznakowania miejscowości, z uwagi na
rozproszony teren i ma nadzieje ze do końca roku te małe projekty złożą się w całości i będą
one realizowane. Poprosił o zadawanie pytań.
Sołtys Ryszard Pawlak zapytał o rozbudowę drogi Annosław-Komorów, miał być budowa
chodnika
Wójt ja nie mogę wypowiadać na temat słów starosty. chodnik będzie jednostronny będzie
dobiegał do poprzeczki drogi osiedlowej. Powiat ma duże oszczędności z drogi Annosław –Biała
Rawska. Ciesze się ze mamy takie powiatowe ciągi komunikacyjne i gminy dokładają środki do
realizacji inwestycji powiatowej. Jeśli udało by się zrobić i poprawić Odcinek drogi łączącej
Rylski i Sowidów-Rylsk w przypadku zrealizowania tych inwestycji sytuacja dróg na terenie na
naszej gminy była by w bardzo dobrej sytuacji. Musimy dawać przedsiębiorcom rozwój, nie
chciał bym by te inwestycje realizowane były kosztem mieszkańców.
Sołtys Ryszard Pawlak zwrócił się z zapytaniem o oświetlenie uliczne na nowej drodze.
Wójt poinformował, że jest to uwzględnione w projekcie i wniosku złożonym w ramach
Polskiego Ładu. Dodał, że do oświetlenia 2 posesji rozważane będą lampy solarne jak przy
kapliczce w Rylsku z uwagi na duże koszty.

Radny Dariusz Woszczyk zapytał o wymianę sieci wodociągowej w Regnowie
Wójt odpowiedział, że mamy przygotowaną dokumentację wymiany sieci wodociągowej i
może będzie możliwość złożenia wniosku w ramach polskiego ładu. Dodał, że jesteśmy
przygotowani na najbliższy termin złożenia wniosków, gdyż mamy dokumentacje wraz z
pozwoleniem na budowę. Jest to duża inwestycja który budzi obawy z uwagi na wykonanie
przyłączy, które wykonane sa w 90 % na rurach betonowych i mieszkańcy będą musieli zrobić to
sami. Z funduszu pozyskanie środków będzie trudne z uwagi na wskaźniki.
Sołtys Ryszard Pawlak stwierdził, że z problemem należy się zmierzyć.
Wójt potwierdził, i wyraził nadzieje, że budowa suvy i wymiana wodociągu będą zadaniami
priorytetowymi na najbliższe lata.

Punkt. 7
Dot. Informacja Wójta Gminy Regnów okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy Regnów okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy została połączona z punktem 6.
Punkt 8.

Dot. Sprawy różne
Sołtys Magdalena Dudek zaprosiła wszystkich na organizowany w dniu jutrzejszym piknik
,,Szczepimy się z KGW”.
Sekretarz Agnieszka Rokicka-Bednarek również zaprosiła wszystkich

w ramach akcji

prozdrowotnej 27 września 2021 r, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na wykład z
panią Doktor medycyny Katarzyny Zgirskiej-Kulazińskiej w zakresie profilaktyki zdrowia w dobie
pandemii. Dodała, że w tym dniu przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Regnowie odbędą się
również szczepienia. Zapisy odbywać się będą do 16 września a dla wszystkich uczestników
przewidziany jest poczęstunek oraz drobne upominki.
Przewodniczący Rady Sławomir Dudek poinformował, o przedłużeniu do 30 września 2021
przez Zarząd Województwa łódzkiego terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs ,,Kolorowy
Balkon” oraz ,,Ogrody i ogródki Województwa Łódzkiego”.

Sekretarz przypomniała, że Spis Ludności dobiega końca i poprosiła o mobilizacje wszystkich i
spisywanie się metodą samospisu bądź przez rachmistrza. Dodała, że w najbliższym czasie
będzie prosiła o pomoc sołtysów w celu kontaktu z osobami którzy są nie spisani.

Punkt 12.
Dot. Zakończenia obrad XXV Sesji Gminy Regnów
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym została
zakończona.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dudek
Protokolant
Judyta Szydłowska

