
Protokół Nr XXVIII/2021 

z posiedzenia XXVIII Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 30 grudnia 2021 roku 

 

        Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

                                                                                                      a zakończono  o godz. 11.50 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 12 

  (Nieobecni: Iwona Darnowska, Katarzyna Tkaczyk, Andrzej Czerwiński) 

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 ósmą 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 XXVIII Sesji Rady Gminy Regnów.      

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXVIII Sesji, 

który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXVII/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.  



4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na rok 

2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia działań 

zapewniających bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. 

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

Gminy.  

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Wójt Gminy zabierając głos poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego podjęcia Uchwały w sprawie zmiany załącznika uchwały Nr XXVII/162/21 Rady 

Gminy Regnów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Regnów na lata 2022-2026 z powodu 

uwag, które wpłynęły od organu nadzoru. Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono 

do porządku obrad wobec czego Przewodniczący Rady Sławomir Dudek poddał pod wniosek 

pod głosowanie. Radni ,,12”głosami za wprowadzili wniosek do porządku obrad w punkcie 6.  

 

Punkt. 3  

 Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXVII/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.   

 

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

Regnów z dnia 30 listopada 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na 

rok 2022 

 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że program Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na rok 2022 

przekazany został wraz z materiałami na Sesję. Dodał, że cały program określa procedury 

jakie muszą zostać przeprowadzone by edukować  nasze społeczeństwo i ograniczyć 

spożywanie alkoholu. Zauważył, że  powołana jest komisja alkoholowa, która  działa na jego 

podstawie i pilnuje zapisów w nich zawartych i która do końca marca przedstawi 

sprawozdanie z działalności. Zwrócił uwagę, że na naszym terenie nie ma problemu 

z narkotykami ale problem z alkoholem jest.  Oznajmił, że wspólnie z Policją realizowany jest 

program profilaktyczny dla młodzieży. Poprosił o zadawanie pytań na które wspólnie 

z Przewodniczącą udzielą odpowiedzi.  

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 XXVIII/168/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na rok 2022 

wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 5. 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia działań 

zapewniających bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek poinformował, że pismo zostało przekazane 

wraz z materiałami na Sesję, a następnie przeczytał stanowisko. 

Do przedstawionego tematu nikt nie zabrał głosu wobec czego 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 XXVIII/169/21 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia działań 

zapewniających bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 6 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXVII/162/21 Rady 

Gminy Regnów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Regnów na lata 2022-2026 

Sekretarz Gminy poinformowała, że na sesji w dniu 30 listopada 2021 roku podjęta została 

uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Regnów na lata 2022-2026.  Po przeprowadzeniu kontroli legalności uchwały 

organ nadzoru stwierdził, że treść § 7 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami tj. z art.9 

ust.6  ustawy o ochronie praw lokatorów. W związku z powyższym zasadnym jest uchylenie § 

7  omawianej uchwały.  

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 XXVIII/170/21 w zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXVII/162/21 Rady Gminy 

Regnów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu wraz 

z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 7 

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

 

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła zmiany w budżecie na 2021 rok, które 

polegają na: 

1) Zwiększeniu dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1.409.255 zł  w tym 

dochodów bieżących na realizację projektu ,,Laboratoria przyszłości” realizowanego 

przez Szkołę Podstawową na zakup pomocy dydaktycznych kwota 60.000,00zł oraz 

dochodów majątkowych o kwotę 1.349.255 na uzupełnienie subwencji ogólnej 

z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i 



zaopatrzenia w wodę i kanalizację zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów oraz 

zmniejszeniu dochodów o kwotę 46.255,00 zgodnie z umowami z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na plan niskoemisyjny 

i usunięcie azbestu w związku z przeniesieniem dochodów na 2022 rok; 

2) Zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach projektu  ,,Laboratoria przyszłości” i zmniejszeniu się o kwotę 

46.255,00 zł na plan niskoemisyjny i usunięcie azbestu; 

3) Przeniesieniu planu wydatków bieżących poprzez zmniejszenie Rozdziału 60016 wydatki 

statutowe kwota 28.105,00 na zakup usług, Rozdziału 80101 wydatki statutowe kwota 

21.000,00 na zakup materiałów oraz zwiększenie Rozdziału 75022 świadczenia na rzecz 

osób fizycznych – diety radnych kwota 2.000,00, Rozdziału 75095 świadczenia na rzecz 

osób fizycznych – diety sołtysów kwota 850,00 oraz Rozdziału 90095 wydatki statutowe 

na zakup usług kwota 46.255,00 na zapłatę za usuniecie azbestu w związku z otrzymaną 

fakturą; 

4) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu 

w wysokości 811.272,84, którą przeznacza się na utworzenie lokaty terminowej. 

5) Zwiększeniu rozchodów § 994 przelewy na rachunki lokat kwotę 1.449.255,00 i są to 

środki otrzymane na wodociągi i kanalizację, które musza być zabezpieczone na przyszłe 

lata. Przychody wynoszą 713.782,16 , rozchody po zmianie wynoszą 1.525.055,00. 

6) Uaktualnieniu dochodów i wydatki związanych z ochroną środowiska, które po zmianie 

wynoszą  dochody 5.000,00, wydatki 65.304,00 

7) Dochody po zmianach wynoszą 11.828.439,71 zł, wydatki po zmianach wynoszą 

11.017.166,87 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 XXVIII/171/21 w zmian w budżecie gminy na 2021 rok wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 8 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 roku 

 



Skarbnik Gminy poinformowała, że dzisiaj przekazane zostały materiały, które zmieniły się 

w porównaniu do dokumentów przekazanych na Sesję.  Przedstawiła dokonane zmiany 

w porównaniu do projektu budżetu, które omawiany były na Komisjach, a które będą 

w budżecie i polegają na : 

1) Zwiększeniu dochodów o kwotę 200.152,00 zł w tym dochodów z tutułu podatku od 

środków transportowych kwota 5.000,00, podatku od czynności cywilnoprawnych 

kwota 5.000,00 zł, kwota 143.897,00 z Polskiego Ładu na Modernizację oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Regnów, kwota 8.081,00 zł na plan niskoemisyjny oraz 

kwota 38.174,00 zł na usuniecie azbestu z terenu gminy Regnów w związku 

z podpisaną umową z WFOŚ i GW w Łodzi; 

2) Zwiększeniu wydatków o kwotę 200.152,00 zł w tym na zakup oleju opałowego 

do Szkoły Podstawowej kwota 46.000,00 zł, na  modernizację oświetlenia ulicznego 

na terenie gminy Regnów kwota 159.897,00 oraz na plan niskoemisyjny  gminy 

Regnów kwota 13.255,00zł. 

3) Dokonaniu przeniesień planu wydatków poprzez zwiększenie Rozdziału 71004 

wynagrodzenia i pochodne kwota 2.500,00 zł i  wydatków statutowych na olej 

opałowy w Ośrodku Zdrowia kwota 10.000,00 oraz zmniejszenie wydatków 

statutowych w rozdziale 710004 kwota 2.500,00 zł, wydatków bieżących 

na utrzymanie dróg kwota 5.000,00 zł, wydatków statutowych w Urzedzie Gminy 

kwota 8.000,00zł, wydatków statutowych w przedszkolu kwota 10.000,00 zł oraz 

wydatków statutowych na oświetlenie uliczne kwota 6.000,00 zł. 

Dodała, że dochody po zmianie wynoszą 11.059.643,00zł, a wydatki po zmianie wynoszą 

11.764.643,00zł oraz poinformowała, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi 

deficyt budżetu w wysokości 705.000,00zł., który zostanie pokryty zaciagniętym kredytem. 

Oznajmiła, że przychody budżetu ustala się w łącznej wysokości 860.100,00 zł i rozchody 

budżetu w łącznej wysokości 155.100,00zł oraz że pozostałe dane pozostają bez zmian. 

Dodała, że wprowadzony został zapis dotyczący upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i 

pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 705.000,00 zł  oraz 

na spłate wczesniej zaciągnietych zobowiązań w wysokości 155.100,00 zł. Poinformowała, 

równiez o korekcie w § 19. 

Radny Bartłomiej Rzeźnicki poprosił Panią Skarbnik o przypomnienie na jakie cele będą 

zaciągnięte kredyty w 2022 roku w wysokości 590.000,00 zł oraz 705.000,00 zł.  



Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota 705.000,00 zł zostanie przeznaczona na planowany 

deficyt budżetowy oraz inwestycje tj. droga Annosław- Sławków oraz termomodernizację 

kompleksu Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy, kwota 155.100,00 zł na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań natomiast kwota 560.000,00 zł na przejściowy deficyt 

w przypadku, gdy braknie środków na koncie który spłacony będzie do końca roku. 

Przewodniczący Rady zwrócił się o zadawanie pytań, wobec ich braku poprosił Komisje 

Budżetu o przedstawienie opinii.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu Honorata Cybulska przedstawiła opinię w 

sprawie budżetu na 2022 rok oraz wieloletniej Prognozy Finsansowej.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr V/320/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w łodzi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Regnów na 2022 rok oraz możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Regnów w 2022 roku. 

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 XXVIII/172/21 w uchwalenia budżetu na 2022 rok wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 9 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. 

 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że w opisówce do Wieloletniej Prognozy Finansowej  

zmianie uległy dochody do wysokości ustalonych w budżecie i wynoszą 11.059.643,00zł w 

tym dochody bieżące w wysokości 8.041.805,26 zł i dochody majątkowe w wysokości 

3.017.837,74 zł. Wydatki po zmianie wynoszą  11.764.643,00 zł w tym wydatki bieżące w 

wysokości 7.794.226,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 3.970.417,00 zł. Przychody I 

rozchody pozostają bez zmian.  Poinformowała, że  przekazany zostało zarządzenie 

określające z jakiego okresu będą ustalane wskaźniki spłaty. Wyjaśniła, że  do ustalenia relacji 

określonej w art 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się 

okres siedmiu lat który jest korzystniejszy niż okres trzyletni do wyliczenia średniej 

arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 



oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. tj. z lat 2015-2021. 

Oznajmiła, że wyboru dokonał Wójt, a zarządzenie zostało przyjęte 28 grudnia 2021 roku. 

Przedstawiła również wskaźniki, które uległy zmianie oraz  poinformowała, że pozostałe dane 

pozostają bez zmian. 

Przewodniczący Rady Slawomir Dudek wobec braku uwag I zapytań przedstawił Uchwałę 

Nr V/319/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 

grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Regnów. 

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 XXVIII/173/21 w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 10  

Dot. Informacja Wójta Gminy Regnów okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy 

 

Wójt Gminy poinformował, że: 

- podziękował za przyjęcie budżetu na 2022 rok który jest potężnym wyzwaniem, a realizacja 

zamierzonych zadań będzie trudna. Wyraził nadzieję, że przy dobrej koniunkturze oraz 

współpracy pieniędzy nie zabraknie i nie będzie potrzeby zaciągania kredytów. Podziękował 

za rok 2021 i  oznajmił, że wykonanych zostało wiele inwestycji przede wszystkim drogowych 

oraz przygotowana jest dokumentacja na inwestycję w 2022 roku. Odniósł się do wypowiedzi 

Pani Skarbnik oraz Przewodniczącego Rady w sprawie 1.400.000,00 na gospodarkę wodno-

ściekową, które do 2024 roku musimy wydatkować na ten cel. Dodał, że  

- Wczoraj podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania sieci wodociągowej 

w Podskarbicach Szlacheckich. 

- Sfinalizowano zakup działki w Podskarbicach Szlacheckich. 

- Rozliczone zostały inwestycje drogowe, a środki z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 

przedwczorajszym wpłynęły na konto. 



- Zbiórka azbestu została zakończona w dniu wczorajszym zapłacona została faktura ale 

zgodnie z podpisana umową środki wpłyną na konto do końca lutego. 

- 13 grudnia podpisano umowę i aneks do programu gospodarki niskoemisyjnej i środki 

przechodzą na przyszły rok. 

- Inwestycje które należy zrealizować w 2022 roku to przede wszystkim projekty złożone 

w ramach Polskiego Ładu, tj. droga w Rylsku Małym oraz termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej i Urzędu Gminy - dzieki termometoreniacji prawdopodobnie uda się 

zaoszczedzić przy aktualnych podwyzszonych cenachy oleju opałowego. 

- Przedwczoraj ogłoszony został kolejny nabór na Polski Ład w ramach którego planowane jest 

złożenie 3 wniosków w tym min. na kompleksową modernizację obiektów sportowych,  

zakwalifikowanie tego projektu pozowliło by za całkowite sfinansowanie go.  

- Do końca stycznia będą zrobione piłko chwyty, a oprócz tego z funduszy z LGD będzie 

zmodernizowana bieżnia. Małe projekty pozwoliły na pozyskanie 250.000,00 zł.  

- Zakończona została realizacja inwestycji w Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozostała 

do zmodernizowana jedna ściana ale są nadzieje, że da się sfinalizować ją do końca. Istotne 

jest zadbanie o jedną posiadaną przez Gmine Regnów jednostkę, będącą dodatkowo 

w  Krajowym Systemie, gdyż bezpieczeństwo i życia mieszkańców jest najważniejsze.  

- Rok 2022 będzie obfirował w duże inwestycje jak również w budowe gazociągu i wiatrowni. 

W obecnej chwili podpisywane są protokoły tzw. ,,zerowe” i wszyscy maja nadzieję, że od 

tego momentu prace będą postepować szybko I sprawnie.  

- Została rozpoczęta budowa chodnika w Regnowie, koło Ośrodka Zdrowia. Dotychczas 

zrealizowano pierwszy etap, natomiast drugi ma zostać wykonany do połowy roku. 

Jednocześnie jest już przygotowana dokumentacja na wymianę wodociągu, którą najlepiej 

byłoby wykonać przed położeniem nowej nawierzchni w stronę Podskarbic Królewskich.  

     Sołtys Albina Krzemińska zwróciła się z zapytaniem czy przez Podskarbice Szlacheckie 

również będzie szła nowa nawierzchnia.  

    Wójt oznajmił, że jest to inwestycja powiatowa i nie chce się w tym temacie wypowiadać, 

a wszystko zależy od cen jakie będą obowiązywały.  

- Postepowania przetargowe trwają bardzo długo. W ramach Polskiego Ładu na ogłoszenie 

przetargu I wyłonienie wykonawcy jest pół roku. Nie wiadomo jakie kwoty będą w przetargu i 

czy nie będziemy zmuszeni dołożyć do realizowanych inwestycji więcej środków. 



- W pierwszej kolejności sugeruje wykonać budowę 1,5 km sieci wodociągowej 

w Podskarbicach Szlacheckich, od Pana Grzyba do Tadzinka. W ciągu roku powstało 

tam 6 nieruchomości zabudowanych. Istnieje szansa, że te osoby zostaną mieszkańcami 

gminy na stałe. Jednak w tym momencie ustawa o obowiązku meldunkowym nie nakłada 

sankcji finansowych na brak zameldowania, co powoduje brakiem subwencji na takie osoby. 

- Na przyszłą Sesję postara się przygotować szczegółowy plan inwestycji, które chciałby 

realizować w przyszłym roku. Udało się poprzesuwać środki z LGD i istnieje szansa pozyskać 

jeszcze ok. 200.000,00 zł na realizację mniejszych zadań. Teraz wystarczy tylko spróbować 

pozyskać fundusze w kadym naboze, o co będzie sie starał.  

- W przyszłym roku planowana jest duża inwestycji tj. nakładka Annosław-Regnów na ponad 

3 km drogi.  Wyraził nadzieję, że lista rankingowa szybko zostanie przedstawiona, gdyż jej 

brak uniemożliwia aplikowanie o środki na ten cel w innych źródłach. 

- Rozliczone zostały granty sołeckie na kwotę 30.000 zł. 

- Poprosił radnych i sołtysa wsi Annosław o pozostanie na Sesji i omówienie pewnych spraw.  

 

Punkt 11.  

Dot. Sprawy różne 

     Radna Honorata Cybulska poruszyła temat śliskiej nawierzchni drogi betonowej. Dodała, 

że temat ten został zgłoszony do Powiatu ale został tylko postawiony znak, a droga niczym nie 

została posypana.    

     Wójt Gminy poinformował, że jest po rozmowie z Panem Idzikowskim który w dniu 

dzisiejszym pojechał po specjalistyczny sprzęt do posypywania dróg betonowych, których 

przybywa. Zauważył, że beton nie może być posypywany solą z domieszką żwiru, gdyż będzie 

się kruszył. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że drogi są śliskie i ma nadzieje, że problem ten 

rozwiąże się szybko.  

     Sołtys Ryszard Szymańczyk chciał sie dowiedzieć kto był szefem rysowania przejścia 

gazociągu.  

     Wójt Mariusz Cheba poinformował, że radni którzy byli w poprzedniej kadencji wiedzą jak 

koncepcja przejścia gazociągiem wyglądała. Poinformował, że opracowaniem projektu 

zajmowała się firma ILF, która na zlecenie operatora GAZ SYSTEMU była odpowiedzialna 

za opracowania projektu. Dodał, że była możliwość konsultowania tego projektu i dołożono 

wszelkich starań i pracy by koncepcja była jak najmniej kolizyjna. Zauważył, że w Nowym 



Regnowie nie było możliwości innego usytuowania, a restrykcje poprowadzenia gazociągu są 

bardzo duże. Dodał, że na terenie Gminy Regnów są 3 kolizje  budowy gazociągu, które będą 

blokować możliwość zabudowy. Zauważył, że jest to inwestycja rządowa, a  gmina Regnów 

była jedynym samorządem, który na spotkaniach zabierał głos zle nie wszystko dało się 

wynegocjować.  

     Sołtys Ryszard Pawlak stwierdził, że bardzo dobrze, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

oraz stwierdził, że komisja, która sporządzała protokoły była pomocna przez co uświadomiła 

dużo mieszkańcom.  

     Sołtys Ryszard Szymańczyk nie podzielił tego zdania i stwierdził, że chciałby przesunięcia 

gazociągu. 

     Wójt Gminy poinformował, że rury to nie plastelina i nie wszystko da się zrobic pod gust 

jednostki. Stwierdził, że jeśli każdy na swojej nieruchomości dopilnuje by rzetelnie wszystko 

zostało wykonane to szybko o niej zapomnimy. Dodał, że zależało inwestorą by prace przy 

budowie gazociagu zlokalizowane w sadach zaczynały się późną jesienią, zimą bądź wczesną 

wiosną z uwagi na możliwość wykonania zabiegów chemicznych oraz, że w przypadku 

pozyskania więcej informacji zostaną one przekazane Państwu. 

    Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytaniem czy chodnik budowany przez Starostwo 

zostanie poprawiony. 

     Wójt stwierdził, że nie chce wypowiadać się za starostwo. I nie ma wiedzy jak jest 

z protokołem odbioru ale wie, że zaleceń jest bardzo dużo i wykonawca ma wiele rzeczy do 

poprawienia. Dodał, że nakładka na drogę będzie wykonana  do końca września w 2022 roku, 

dlatego chodnik jest troszkę wyżej usytuowany. Ma nadzieje, że inwestycja zostanie 

naprawiona i wszyscy w przyszłości będziemy z niej zadowoleni. Zauważył, że na chwile 

obecną zależy na wymianie wodociągu przed położeniem nakładki i drugiej części chodnika. 

Dodał, że z uwagi za niską strefę położenia wodociągu są obawy, że przy wysokich mrozach 

może on zamarznąć.  

    Radna Honorata Cybulska zapytała o to kto odśnieża takie chodniki. 

    Wójta poinformował, że właściciel posesji ma obowiązek odśnieżania chodników.  

    Radna Małgorzata Biedrzycka zwróciła się do Pana Przewodniczącego Rady i odniosła się 

do ostatniej Sesji. Stwierdziła, że jeśli na komisjach wypracowane zostaje stanowisko, a na 

Sesji Przewodniczący Rady przedstawia swoje zupełnie inne a Rada za tym głosuje nie widzi 



sensu odbywania posiedzeń komisji, ustalania czegokolwiek a także przychodzenia na Sesję. 

Wyraziła nadzieję, że więcej takich sytuacji nie będzie. 

    Radny Bartłomiej Rzeźnicki podzielił zdanie przedmówczyni.  

   Przewodniczący Rady Sławomir Dudek poinformował, że nie będzie więcej takich sytuacji 

oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne.  

 

Punkt 12. 

 Dot. Zakończenia obrad XXVIII Sesji Gminy Regnów 

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

powyższym została zakończona. 

            

       Przewodniczący Rady Gminy 

             Sławomir Dudek 

Protokolant:  

Judyta Szydłowska 

 


