Protokół Nr XXVII/2021
z posiedzenia XXVII Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 30 listopada 2021 roku
Obrady rozpoczęto o godz. 10.00
a zakończono o godz. 11.20
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych

– 13

(Nieobecni: Jolanta Staszewska, 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

Punkt 1.
Dot. Otwarcie Sesji.
Dwudziestą siódmą 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 XXVII Sesji Rady Gminy Regnów.

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXVII Sesji, który
radni otrzymali wraz z materiałami na sesję:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXVI/2021 z dnia 29 października 2021 roku.

4. Informacja o wysokości podatków i opłat lokalnych w 2022 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Regnów na lata 2022-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Regnów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Regnów.

Wójt Gminy zabrając głos poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów
dotyczących:
1) Podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212036.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku obrad wobec czego Przewodniczący
Rady Sławomir Dudek poddał pod głosowanie wprowadzenie:
1) W punkcie 9 ,, Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnym.” Wniosek o wprowadzenie w/w punktu do
porządku obrad ,,12” głosami został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu;
2) W punkcie 10 ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2036.” Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o w/w punkt został

przyjęty jednogłośnie ,,12” głosami za. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt. 3
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXVI/2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXVI/2021 z Sesji Rady Gminy
Regnów z dnia 29 października 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. Informacja o wysokości podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

Skarbnik Gminy przedstawiła informacje dotyczącą podatków i opłat lokalnych.
Poinformowała, że zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt, a
stawka podatku rolnego ustalona na tej podstawie wynosić będzie za 1 dt 153,70 zł od 1 ha
przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych oraz 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych.
Oznajmiła, że zgodnie z komunikatem średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.,
wyniosła 212,26 zł za 1 m3, a stawka podatku leśnego w 2022 r. od 1 ha lasu ustalona
na podstawie w/w kwoty wyniesie 46,6972 zł. Dodała, że podatek od nieruchomości i podatek
od środków transportowych pozostaje na poziomie stawek ustalonych Uchwałami Rady
Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019 roku.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś pytania do przedstawionej
informacji. Wobec ich braku przeszedł do kolejnego punktu.

Punkt 5.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek i
poinformowała, że ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
zobligowała Rade Gminy do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Wskazana ustawa szczegółowo reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i
wypłacania dodatków mieszkaniowych. Dodatek przysługuje min. osobom które mają prawo
do zgłoszonego mieszkania lub domu jednorodzinnego, są jego właścicielami lub wynajmują
je na podstawie umowy najmu. Dodała, że dodatek mieszkaniowy przysługuje jeśli średni
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 2.066,00 zł, a w gospodarstwie
wieloosobowym 30% tj.1.590,24 zł.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 12 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII/161/21 w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

wraz z

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt. 6
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Regnów na lata 2022-2026

Projekt Uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek.
Poinformowała, że dotychczasowy program

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem

Gminy stracił moc obowiązującą 21 kwietnia bieżącego roku i powstała konieczność
uchwalenia nowego Programu na lata 2022-2026. Dodała, że przedstawiony program
uwzględnia dwa lokale w ,,agronomówce” i dwa lokale znajdujące się w Ośrodku Zdrowia.
Oznajmiła, że program nie przewiduje większych remontów, a działania nakierowane będą na
drobne naprawy, które pozwolą utrzymać lokale w niepogorszonym stanie.

W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 12 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała

Nr

XXVII/162/21

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniego

Programu

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Regnów na lata 2022-2026 wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt. 7
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2022
Projekt uchwały przedstawił Wójta Gminy i poinformował, że program współpracy
przyjmowany jest co roku i zwrócił uwagę na wprowadzone zmiany w stosunku do lat
poprzednich. Zauważył, że z uwagi na złożony wniosek o środki na rehabilitacje dla osób
dorosłych dołożony został zapis dotyczący pomocy w tym zakresie. Oznajmił, że do tej pory ze
środków z programu korzystało Stowarzyszenie ,,Razem dla Regnowa” UKS, LKS oraz
Stowarzyszenie ,,Dobro dzieci” zajmujące się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.
Poinformował, że w tym roku na wniosek organizacji zabezpieczonych na ich funkcjonowanie
zostało 77.000,00 zł. Przypomniał, że z uwagi na specyfikę roku poprzedniego i brak możliwości
wydatkowania środków na wyjazdy i imprezy, organizacje zakupiły sprzęt, który pozwoli im
funkcjonować, reprezentować Gminę na zewnątrz

oraz świadczyć usługi dla naszych

mieszkańców. Oznajmił, że program corocznie poddawany jest konsultacjom i co roku w
drodze uchwały musi zostać podjęty.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 12 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII/163/21 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu

Punkt. 8
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Regnów
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była analizowana na Komisjach
uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnym 8.200,00 zł. Następnie
wyszedł z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego do wysokości 10.000,00 zł.
Radna Longina Wachowicz i Radna Małgorzata Biedrzycka wyraziły oburzenie zaistniałą
sytuacją.
Przewodniczący Rady odniósł się do wynagrodzeń Gmin ościennych, które jest dużo wyższe
oraz stwierdził, że nie chce żeby nasza Gmina była najgorszą.
W związku z brakiem innych wniosków i uwag wniosek w sprawie zmiany treści uchwały i
podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego do 10.000,00 zł został poddany pod głosowanie.
Radni 8 głosami za, 3 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym przyjęli wniosek. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały uwzględniającej nową stawkę.
Radna Małgorzata Biedrzycka wyraziła niezadowolenie, że Przewodniczący Rady

po

komisjach na których omówiona została uchwała wyszedł z takim wnioskiem.
Radna Longina Wachowicz stwierdziła ze Przewodniczący przedstawił radnych przed
faktem dokonanym.
Na Sesje przybył Radny Bartłomiej Rzeźnicki, i z uwagi na jego nieobecność poprosił o
powtórzenie tematu.
Przewodniczący Rady nie wyraził zgody.
Sekretarz zabierając głos poprosiła o 5 minut przerwy z uwagi na wzrost wynagrodzenia
zasadniczego i ponowne wyliczenia pozostałych składników wynagrodzenia.
Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały z ponownymi i
prawidłowymi wyliczeniami.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 7 głosami ,,za”, 4 przeciw, 2 głosami wstrzymującymi podjęli uchwałę. Uchwała Nr
XXVI/164/21 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy na lata 2021-2036 wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt. 9
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Alina Szczegulska. Poinformowała, że zgodnie
z zapisami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje
od 23 września 2021 r. Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy: środki
pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające do
pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; lub
celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Dodała, że w
uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, w obecnej sytuacji na rynku sprzedaży surowców
wtórnych, dochody pozyskiwane przez gminy nie dają możliwości pozyskania odpowiednio
wysokich dochodów, aby można było przeznaczyć je na system gospodarki odpadami. Zatem
zasadne jest umożliwienie gminom dopłacania z innych środków własnych do systemu
gospodarowania odpadami komunalnym. Oznajmiła, że po analizie wymiaru opłaty za
gospodarowanie, dochodów oraz zaległości w konfrontacji z kosztami i wydatkami, szacuje się,
iż uzyskane dochody nie zrównoważą koniecznych do poniesienia wydatków. W takim stanie
rzeczy, aby pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych gminy, zasadne jest podjęcie uchwały, o której mowa w art. 6r ust. 2da pkt 1
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
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”, 2 osoby wstrzymały się od głosu podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII/165/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt. 10
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212036
Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że Wieloletnią Prognozą Finansową
zwiększono dochody ogółem o kwotę 139.081,11 zł, w tym dotyczące zwiększenia z tytułu
subwencji oraz zmniejszenia z tytułu dotacji i dochodów majątkowych. Zwiększono wydatki o
kwotę 139.081,11 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 282.978,11 zł oraz zmniejszono
wydatki majątkowe o kwotę 143.897,00 zł. Poinformowała, że w 2022 roku zwiększono
dochody i wydatki majątkowe o kwotę 143.897,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania
z Programu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład". Po dokonanych zmianach wskaźniki spłaty
zadłużenia kształtują się zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Oznajmiła, że w związku ze
zwiększeniem dochodów i wydatków dodano przedsięwzięcie Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Regnów, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej na terenie gminy, a limit wydatków na 2021-2022 wynosi 175.897,00 z tego w
2021 r. kwota 16.000,00zł i w 2022 r. kwota 159.897,00.
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”, 2 wstrzymującymi podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII/166/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2036 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt. 11
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 bieżących o kwotę 305.600,00 zł na uzupełnienie dochodów
własnych gminy z tytułu subwencji ogólnej dla jst w 2021 roku kwota 305.600,00 zł
zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych z
Polskiego Ładu o kwotę 143.897,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na
2022 rok;

2) Zwiększeniu wydatków o kwotę 305.600 zł z przeznaczeniem na: wydatki statutowe- zakup
usług w Rozdz. 01095 kwota 10.000,00 zł, Rozdz.60016 wydatki statutowe kwota
36.000,00 zł na zakup usług, Rozdz.70005 wydatki statutowe kwota 20.000,00 zł na zakup
materiałów i usług, Rozdz.75023 wynagrodzenia i pochodne kwota 60.000,00 zł, Wydatki
statutowe 15.600 zł na zakup materiałów i usług, Rozdz.75412 wydatki statutowe kwota
10.000,00 zł na zakup materiałów i usług, Rozdz.80101 wynagrodzenia i pochodne kwota
20.000,00 zł, wydatki statutowe 50.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
rozdz.80104 kwota 40.000,00 zł na wydatki statutowe odpłatność za przedszkole w innych
gminach, rozdz.90002 wydatki statutowe - kwota 34.000,00 zł na odbiór odpadów
komunalnych, rozdz.90015 wydatki statutowe na zakup materiałów oświetleniowych
kwota 10.000,00 zł;
3) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 143.897,00 zł na modernizację
oświetlenia;
4) Dokonaniu przeniesienia planu dochodów poprzez zwiększenie dochodów w Dz.801 §
0610 za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły kwota 26,00 zł, Dz. 852 § 0970
z tytułu wpływów z różnych dochodów kwota 20,00 zł oraz zmniejszenie Dz 801 § 0660
odpłatności za przedszkole kwota 26,00 zł. I Dz.852 § 0830 wpływy z usług opiekuńczych
kwota 20,00 zł;
5) Uaktualniono tabele Nr 4 dotyczącą wydatków majątkowych, które po zmianie wynoszą
1.376.309,00 zł;
6) Uaktualniono tabelę dotyczącą 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 395.300,00 zł.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 11 głosami ,,za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII/167/21 w sprawie zmian w budżecie gmina na 2021 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt. 12
Dot. Informacja Wójta Gminy Regnów okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy
Wójt Gminy poinformował, że:
- od ostatniej sesji minął miesiąc i wszystkie podjęte uchwały zostały zrealizowane
- dobiega końca realizacja projektów z Krainy Rawki oraz 3 projektów ,, Sołectwo na plus”
- trwa rozliczenie inwestycji drogowych
- w Gminie nie ma zastępcy wójta i jego wkład pracy i zaangażowanie jest duży. Dodał, że
w czynie społecznym pełni funkcje Prezesa LGD, a od niedawna został przewodniczącym Rady
Wierzycieli w związku z wykluczeniem przez Sędzię Komisarz Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji z przewodnictwa. Zauważył, że spędza dużo pracy przy dokumentach oraz
projektach i jest dumny, że udało się pozyskać najwięcej funduszy na głowę mieszkańca z
powiatu rawskiego, co jest zarówno jego jak i Rady zasługą. Stwierdził, że mimo postrzegania
Gminy Regnów jako najmniejszej, jego zdaniem jest to jedna z lepiej rozwijających się Gmin w
okolicy
- trwa realizacja dużych projektów w Ramach Polskiego Ładu tj. termomodernizacja,
budowa drogi i oświetlenie uliczne
- trwa kompleksowa kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej
- przyszły rok będzie rokiem dużych inwestycji zarówno samorządowych jak i inwestorów
zewnętrznych. Zwrócił uwagę, że budowa elektrowni wiatrowych jak również budowa sieci
gazociągu przesyłowego będzie dużym zastrzykiem finansowym. Dodał, że dokumentacja
przejścia gazociągu przez Gminę została uzgodniona i wyraził nadzieję, że mimo wszelkich
trudności związanych z realizacją tej inwestycji przebiegnie ona sprawnie i wszyscy będą
zadowoleni
- w II naborze w ramach ,,Polskiego Ładu” planowane jest złożenie wniosku na dokończenie
infrastruktury sportowej przy obiekcie szkolnym - bieżnia
- planowane jest złożenie wniosku w ramach budowy dróg samorządowych na nakładkę
odcinka Annosław-Regnów 3.400 metrów
-w ramach naboru planowane jest złożenie wniosku na dużą inwestycję tj. budowa dwóch
boisk, który nie uzyskał dofinansowania w Ministerstwie Kultury i Sportu. Dodał, że wniosek

będzie złożony po raz drugi i wyraził nadzieję, że środków będzie na tyle dużo, że uda
inwestycję realizować
- w ramach dodatkowego naboru dla Gmin, w których funkcjonowały obszary
popegeerowskie planowane jest złożenie dwóch projektów miejscowości Rylsk tj. budowa
brakującej nitki sieci wodociągowej oraz droga
-udało się pozyskać dodatkowe środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne w wysokości
ponad 1.400.000 zł w tym 300.000,00 zł na wodociągi oraz 1.160.000 na kanalizację. Zauważył,
że z uwagi na specyfikę Gminy nie uda się oprócz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
realizować inwestycji kanalizacyjnych. Dodał, że w przypadku możliwości zamiany środków
przeznaczonych na inwestycję kanalizacyjne z środkami na inwestycję wodnościekowe
przymierzyłby się do budowy suvu. Rozważyłby również w przypadku pojawienia się środków
z Wojewódzkiego Funduszu wymianę wodociągu w Regnowie. Zauważył, że stary wodociąg
umieszczony jest w jezdniach i chodnikach, a budowa metodą przyciskową generuje koszty
-przyszły rok będzie jednym placem budowy. Dodał, że udało się wypracować stanowisko
by jak najwięcej środków pozostało u właścicieli nieruchomości. Zauważył, że jako Wójt ma
informację od firmy zajmującej się sporządzaniem protokołów o nieruchomościach gminnych,
natomiast mieszkańcy indywidualnie dostawać będą zawiadomienia i w ich gestii będzie
uwzględnienie w protokołach wszystkich istotnych aspektów.
-na następną sesje planowane jest przygotowanie uchwały o przystąpieniu do
opracowania nowej strategii. Poprosił o zaangażowanie i sporządzenie informacji w zakresie
zadań inwestycyjnych i potrzeb w poszczególnych sołectwach. Dodał, że będziemy wspólnie
szukać środków i realizować te cele po to by mieszkańcom żyło się trochę lepiej
- w tym roku planowane jest dokończenie modernizacji 1.050 metrów parkingu przy
Urzędzie Gminy. Oznajmił, że wykonawca został wyłoniony i w tym tygodniu inwestycja będzie
realizowana . Dodał, ze zostało zawarte porozumienie z Bankiem Spółdzielczym, który będzie
partycypował w kosztach modernizacji. Zauważył, że w zależności od warunków pogodowych
w tym roku bądź wczesną wiosna przyszłego pomalowane zostaną linie oraz wydzielone
zostaną miejsca parkingowe

dla osób dla niepełnosprawnych.

Poinformował, że po

konsultacjach z Panią Dyrektor Szkoły z uwagi na dowożenie od strony Urzędu dzieci do
przedszkola, wydzielone zostanie miejsce które pozwoli na
przedszkolaków do szkoły.

bezpieczne odprowadzenie

- w tym roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na termomodernizację by
w styczniu/lutym była możliwość wybrania wykonawcy. Dodał, że ma nadzieję zrealizować
inwestycję do końca wakacji. Stwierdził, że skala inwestycji jest bardzo duża i wynosi ponad 5
milionów złotych, a takich środków nie było przez 15 lat.
Radna Longina Wachowicz potwierdziła, że takich środków nie było ale zwróciła również
na wskaźnik inflacji.
Wójt Gminy zauważył, że praktycznie na wszystkie inwestycję które są realizowane
pozyskane są środki zewnętrzne.

Punkt 13.
Dot. Sprawy różne
Sołtys wsi Nowy Regnów Ryszard Szymańczyk zwrócił się z zapytaniem o oświetlenie
uliczne.
Wójt poinformował, że udało się pozyskać środki z Polskiego Ładu na wymianę istniejącego
oświetlenia ulicznego. Dodał, że planowane są do realizacji dwa nowe odcinki tj. droga
osiedlowa w Regnowie i dokończenie oświetlenia w Nowym Regnowie. Zauważył, że budowa
nowych odcinków wiążę się z uzyskaniem zgody od energetyki a także opłatą za dzierżawę
słupów. Dodał, że w przypadku zatwierdzenia dokumentacji odcinki w przyszłym roku będą
realizowane.
Sołtys wsi Sowidół Małgorzata Stępień podziękowała za wymianę lamp i dołożenie słupów.

Punkt 14.
Dot. Zakończenia obrad XXVII Sesji Gminy Regnów
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dudek
Protokolant:
Judyta Szydłowska

