
Protokół Nr XXIX/2022 

z posiedzenia XXIX Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 27 stycznia 2022 roku 

 

        Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

                                                                                                      a zakończono  o godz. 11.50 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 14 

  (Nieobecni: Katarzyna Tkaczyk) 

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. Józef Matysiak            - Starosta Rawski 

 

Punkt 1. 

 Dot. Otwarcie Sesji.  

Dwudziestą dziewiątą 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 XXIX Sesji Rady Gminy Regnów.      

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXIX Sesji, 

który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad  XXIX Sesji Rady Gminy Regnów.                



3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXVIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Regnów w 2022 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2022 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu dla 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu dla 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

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

Rady Gminy.  

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Punkt. 3           

 Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXVIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.   

 

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

Regnów z dnia 30 grudnia 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 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Regnów w 2022 r. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka-Bednarek. 

Poinformowała, że finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego  nauczycieli 

zostało przez ustawodawcę uregulowane w rozdziale 7a ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z 

ustawą organ prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na ten cel w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych  środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 

2022 roku zaplanowano kwotę  11.057,00 zł. Stosownie do treści § 5 i 6  Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 219 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia 



zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 

kierowania nauczycieli  na szkolenia branżowe organ prowadzący do 31 stycznia danego roku 

zobowiązany jest opracować na dany rok kalendarzowy plan  dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. W proponowanym planie na bieżący rok 25% 

środków przeznacza się na dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w formach 

kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, 

natomiast 75% środków przeznacza się na dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w 

seminariach, szkoleniach i  konferencjach. Dodała, że organ prowadzący w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych 

przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli jak również ustala specjalności oraz 

formy kształcenia nauczycieli. Na podstawie porozumienia z Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Regnowie proponuje się  maksymalne dofinansowanie opłat za studia 

wyższe i studia podyplomowe w wysokości 1.500,00 zł za 1 semestr oraz 400,00 zł za udział  

w szkoleniach oraz seminariach. Oznajmiła, że  obecnie w Szkole w Regnowie na studiach 

podyplomowych kształci się dwóch nauczycieli na 3 kierunkach tj. kształcenie uczniów z 

niepełnosprawnością, bibliotekarstwo i edukacja i terapia osób z autyzmem. Wyjaśniła, że 

dotychczas kwestia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

rozstrzygana była w drodze zarządzenia wójta, jednakże ostatnie orzecznictwo wykazało, że 

właściwą formą jest uchwała rady Gminy. Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez związek nauczycielstwa polskiego. 

W związku z bakiem zapytań Przewodniczący rady gminy przedstawił projekt uchwały. 

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

jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXIX/173/21 w planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Regnów w 2022 r. wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

 

 

 



Punkt 5. 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

 Przewodniczący poinformował, że petycja rozpatrywana była na Komisji skarg, 

wniosków i petycji, a następnie poprosił przewodniczącą o przedstawienie opinii w tym 

zakresie.  

 Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji Izabela Kornacka przedstawiła 

opinię. 

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 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXIX/175/21 w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 6 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2022 roku 

 

 Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła zmiany w budżecie na 2022 rok, które 

polegają na: 

1) Zwiększeniu dochodów  o kwotę 1.459,00 zł wg tabeli Nr 1, w tym za wydawanie duplikatu 

świadectw szkolnych kwota 26,00 zł, zwrot zasiłku stałego z 2021 roku zgodnie z decyzją 

GOPS kwota 433,00, zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami zgodnie z decyzjami 

GOPS kwota 1.000,00 zł; 

2) Zwiększeniu wydatków o kwotę 181.459,00 zł wg tabeli Nr 2, w tym na drogę w Rylsku 

Dużym kwota 5.000,00 zł, drogę w Podskarbicach Szlacheckich kwota 165.000,00 zł, wydatki 

statutowe w Szkole Podstawowej kwota 26,00 zł, rozdz.85216 kwota 433,00 zł zwrot zasiłku 

stałego, kwota 1.000,00 zł zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, kwota 10.000,00 zł 

na rozbudowę świetlicy w Rylsku Dużym; 

3) Dokonaniu przeniesień planu dochodów dotyczących odpadów komunalnych w związku ze 

zmianą orzecznictwa poprzez zwiększenie Dz.756 § 0640 koszty upomnień kwota 2.000,00  zł 

oraz zmniejszenie Dz.900 § 0640 koszty upomnień kwota 2.000,00 

4) Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z tabelą Nr 4 wynoszą 4.150.417,00 zł; 



5) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 

885.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 

180.000,00 zł i przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 705.000,00 zł. 

6) Ustala się przychody w łącznej wysokości 1.040.100,00 zł i rozchody budżetu w łącznej 

wysokości 155.100,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

7)  Dostosowano tabelkę dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi do dokonanych zmian 

poprzez zmniejszenie §  0640 kwota 2.000 zł. 

8) Dochody po zmianach wynoszą 11.061.102,00 zł, wydatki po zmianach wynoszą 11.946.102,00 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 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXIX/171/21 w zmian w budżecie gminy na 2022 rok wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 7 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

 Skarbnik gminy poinformowała, że zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych 

z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc finansowa innym 

jednostką samorządu terytorialnego, którą organ stanowiący określa odrębną uchwałą.  W 

dniu 3 stycznia 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej wystąpił z prośbą  o 

wsparcie finansowe poradnictwa zawodowego w celu wsparcia i realnej pomocy w 

poszukiwaniu zatrudnienia. W ramach dofinansowania planuje się kupić urządzenie 

wielofunkcyjne oraz materiały eksploatacyjne które umożliwią dystrybucję plakatów i 

materiałów edukacyjnych wśród osób mających utrudniony dostęp do nowoczesnej 

technologii. Dodała, że dotacja  będzie udzielona w budżetu Gminy Regnów w 2022 roku w 

wysokości 1.000,00 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 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 



Uchwała Nr XXIX/177/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rawskiemu 

wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 8 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że  zgodnie z pismem z 14 października 2021 roku  

Starostwa rawski wystąpił z prośbą o dofinansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

w celu kontynuowania działania związanego ze zdrowiem psychicznym wśród  dzieci i  

młodzieży polegającego na finansowaniu przez samorządy powiatu rawskiego wizyt lekarza 

psychiatry. Stawka lekarza psychiatry na 2022 rok będzie wynosić jak w poprzednich latach 

100,00 zł, a lekarz będzie przyjmować 4 razy w miesiącu. Dodała, że  proponowana przez 

Gminę Regnów wysokość dotacji wynosi 600,00 zł i wynika z kalkulacji procentowego udziału 

liczby dzieci które skorzystały z pomocy w roku ubiegłym, a wskaźnik dla Gminy Regnów 

wynosi 2%. 

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

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

jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXVIII/177/21 w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 9 

Dot. Informacja Wójta Gminy Regnów okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy 

 

Wójt oddał głos Panu Staroście Józefowi Matysiakowi, który chciałby poinformować o 

inwestycjach które dzieją się a naszym terenie. 

Starosta zabierając głos podziękował za zaproszenie oraz od władz powiatu rawskiego 

złożył życzenia na 2022 rok. Poinformował, że budżet powiatu rawskiego został przyjęty w 

ubiegłym roku i zaplanowanych zostało 38 milionów na realizację inwestycji powiatowych, z 



których największą jest wspólnie realizowana rozbudowa szpitala w Rawie Mazowieckiej. 

Dodał, że 6 stycznia Pan Wójt wraz z  Przewodniczącym Rady uczestniczyli w uroczystym 

wbudowaniu kamienia węgielnego oraz podziękował za udzielone wsparcie. Oznajmił, że 

prace są intensywnie realizowane a wykonawca zapowiada, że na początku lutego zostanie 

wykonany strop nad parterem. Dodał, że jest brana pod uwagę koncepcja poszerzenia 

działalności szpitala poprzez opiekę długoterminową i oddział geriatryczny i na te cel jest 

planowane zwrócenie się o wsparcie zewnętrzne. W dalszej części wypowiedzi 

poinformował, że z 3 złożonych wniosków w ramach Polskiego Ładu przeszedł jeden 

najmniejszy na dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych. Z planowanego 

dofinansowania planowane jest wykonanie 5 odcinków dróg tj. przebudowa drogi Kurzeszyn- 

Rogówiec, Gułki-Grabice, Stara Wieś-Biała rawska, Biała Rawska-Babsk oraz Rylsk Duży- Rylsk 

na który przeznaczona jest kwota 1.000.000 zł. Zwrócił uwagę, że kolejnym wyzwaniem jest 

przebudowa drogi Rylsk Duży- Zofiów-Biała Rawska na odcinku 7 km, droga Pukinin -Regnów 

oraz Huta Błędowska-Lubania. Poinformował, o trwającej przebudowie odcinka drogi w 

Regnowie na który pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 80% w ramach programu 

polepszenia bezpieczeństwa na przejściach drogowych dla pieszych. Dodał, że w ramach 

projektu jest możliwość wykonania przejścia oraz 200 metrów drogi.  W grudniu 

zrealizowana została część chodnika w Regnowie, który wykonany będzie do drogi 

osiedlowej i z uwagi na drastyczny wzrost cen został podzielony. Poinformował o 

zakończeniu przebudowy drogi Biała Rawska-Pągów oraz o złożonym wniosku na realizację 

drugiej części inwestycji przebudowy odcinka 6,5 km od Pągowa do Komorowa przez 

Regnów na kwotę 5.000.000 zł. Starosta zwrócił uwagę, że w budżecie zaplanowane zostały 

środki na drogi betonowe, których  wadą jest śliska nawierzchnia.  Na chwilę obecną 

stawiane są znaki bezpieczeństwa ale w przyszłości należy szukać środków na pokrycie tej 

nawierzchni. Oznajmił, że w nowym naborze w ramach Polskiego Ładu składane będą 

wnioski na 2 drogi oraz przygotowana jest dokumentacja na salę gimnastyczną przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. W dalszej części podziękował za wsparcie i 

poprosił o dalsze wspólne działanie na rzecz społeczności. 

 

 

 

 



Punkt 10.  

Dot. Sprawy różne 

Wójt podziękował Staroście za wsparcie, a następnie odniósł się do zapytania Radnej 

Honoraty Cybulskiej i oznajmił, że osobiście uczestniczył w rozmowach z firmą dzierżawiącą 

bazę. Dodał, że porozumienie z zarządem dróg a firmą ma zostać wypracowane. Ma 

nadzieję, że uda się zrealizować to dość szybko i dodał, że nie chciałby być pośrednikiem w 

tej sprawie, gdyż nie należy to do jego kompetencji. 

W dalszej części poinformował o realizacji następujących zadań: 

- zlecaniu aktualizacji kosztorysu starego cementowego-azbestowego wodociągu. 

Dodał, że wymiana wodociągu na części Regnowa powinna zostać wykonana przed 

modernizacją chodnika i jezdni, by nie naruszać nowo położonych nawierzchni; 

- uchwalony w grudniu budżet jest największy w historii gminy z uwagi na bardzo 

dużo zawartych inwestycji zarówno gminnych jak i zewnętrznych; 

- nie ma rozstrzygnięcia na drogę  Annosław- Regnów odcinek 3.100 metrów 

złożonego w ramach budowy dróg samorządowych; 

- ogłoszony zostanie przetarg na budowę odcinka drogi Zuski-Rylsk Mały; 

- w ramach dróg dojazdowych do pół do 31 stycznia zostanie wniosek na podbudowę 

betonową odcinka 650 metrów w Podskarbicach Szlacheckich; 

- w ramach Polskiego Ładu zostaną złożone 3 wnioski gminne tj. budowa kompleksu 

boisk sportowych, który nie przeszedł w roku ubiegłym w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 

remont ośrodka zdrowia poprzez wymianę dachu, pieca i położeniu paneli fotowoltaicznych 

oraz remont 360 metrowego odcinka w Rylsku Dużym. Koło dyskoteki. Złożone zostaną 

również dwa projekty z tytułu PGR-u tj. remont 4 odcinków dróg w Rylsku- koła Pana 

Jędrzejczaka odcinek 500 metrów, koło Gorzelni odcinek 550 metrów, 350 metrowy odcinek 

w stronę Pana Michalika oraz droga koło Pana Rosiaka. Drugą inwestycją w Rylsku będzie 

budowa stacji uzdatniania wody. Dodał, że są dwie lokalizację i jest w kontakcie z geologiem i 

wydziałem architektury. Zauważył, że termin na złożenie tych wniosków jest do 15 lutego i 

chciałby je złożyć jak najszybciej; 

- w ramach wniosków grantowych zostanie wykonane 100 metrów bieżni. Na 

pozostałą część planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego; 



- sytuacja z Roją nie została wyjaśniona ale KOWR w dalszym ciągu zainteresowany 

jest tą inwestycją. Dodał, że jest po rozmowach z Dyrektorem regionalnym, który czeka na 

opinię z instytutu ze Skierniewic o możliwości i przydatności tego obiektu pod kątem 

dystrybucji i przechowywania owoców oraz opinie w zakresie technicznym dotyczącym 

branży budowlanej. Wyraził nadzieję, że inwestycja ta dojdzie szybko do skutku ci pozwoli 

nam na pozyskanie stałego podatnika. Oznajmił, że Syndyk obiecał uregulowanie zaległości 

za zeszły rok oraz bieżącą płatności należności; 

- dobiega końca inwestycja związana z budową piłko chwytów; 

- zwrócił uwagę na kwestię udzielonych dofinansowań , które zwracają się w postaci 

dopłat do pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych czy interwencyjnych; 

- wczoraj wpłynęło pismo w sprawie wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup 

samochodu w kwocie 5.000,00 zł nad którym będziemy musieli się zastanowić. Dodał, że 

udało się pozyskać samochód lekki z Państwowej Straży Pożarnej, którego koszt to 

300.000,00 zł. Podziękował za wsparcie Starostwu oraz oddał głos Sołtysowi wsi Regnów 

Ryszardowi Pawlakowi, który pełni również funkcję prezesa OSP. 

Sołtys Ryszard Pawlak podziękował Powiatowi za system krajowego powiadamiania. 

Dodał, że 3 lutego o godzinie 13 odbędzie się odbiór samochodu, Zauważył, że jednostka 

będzie posiadała 3 pojazdy z czego jest bardzo dumny, bo wszystko idzie w dobrym kierunku. 

Wójt złożył podziękowania prezesowi za zaangażowanie i wkład pracy oraz wyraził 

dumę z posiadania jednostki, którą musimy wspierać; 

- zauważył, że w przypadku wykonania 3 ciągów dróg będziemy zastanawiać się co 

robić dalej, gdyż drogi gminne i powiatowe będą w dobrym stanie. Dodał, ze ciągi 

komunikacyjne, które zostaną naruszone przez samochody ciężkie przy okazji budowy 

gazociągu mają zostać naprawione do stanu nie gorszego niż przed oddaniem w 

użytkowanie. 

Sołtys Małgorzata Stępień zwróciła uwagę na bezpieczeństwo na drodze Regnów-

Rylsk. Dodała, że postawione znaki z ograniczeniem prędkości do 40 km/h, ale nie są 

przestrzegane. Zwróciła się z zapytaniem do Starosty Rawskiego o możliwość zamontowania 

progów zwalniających oraz poprosiła Wójta o nakładkę. 

Sołtys Magdalena Dudek  zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość zamontowania 

progu zwalniającego na krzyżówkach w Rylsku przy okazji remontu nawierzchni. 



Radny Bartłomiej Rzeźnicki poruszył kwestię studzienki koło ośrodka zdrowia, gdzie 

wystawał drut, a teraz pozostała dziura. Zauważył, że sprawa była zgłaszana rok temu i do 

tego czasu nic nie zostało zrobione.  

Radna Jolanta Staszewska również poprosiła  próg zwalniający w Wólce Strońskiej, 

gdzie znajduje się przystanek.  

Radna Izabela Kornacka zwróciła uwagę na drogę w Podskarbicach Szlacheckich koło 

przystanków i torów, gdzie samochody nawet się nie zatrzymują.  

Radna Małgorzata Biedrzycka wspomniała o znaku koło Zofianowa postawionym na 

polu koło Pana Pakuły. Zauważyła, że pozostała tylko oblamówka która leży w lesie. 

Zaproponowała przestawienia znaku na granice lasu i pola Pana Bachury. Zwróciła się 

również z zapytaniem o żłobek i odniosła się do artykułu opublikowanego w Głosie Rawy i 

okolic dotyczącego żłobka TUPTUŚ. 

Wójt stwierdził, że widzi problem wyrywania znaków jak również tablic 

informacyjnych. Odnosząc się do kwestii żłobka poinformował, że analizowany był ten temat 

i  można pozyskać środki na ten cel w wysokości 95%, ale należy wziąć pod uwagę ile 

pieniędzy należy dołożyć. Poprosił o rozważenie każdego aspektu.  

Sołtys Ryszard Pawlak zapytał, kiedy będzie budowana druga część chodnika.  

Starosta Józef Matysiak poinformował, że najprawdopodobniej chodnik zrealizowany 

zostanie do połowy roku. Oznajmił, że podchodzi z dużą powagą do sygnałów w 

szczególności tych które dotyczą bezpieczeństwa mieszkańców i zostaną one zgłoszone do 

Komendanta. Zauważył, że umieszczenie progu zwalniającego jest obwarowane przepisami, 

a za organizację ruchu odpowiada zarządca drogi. Odnosząc się do kwestii znaków 

poinformował,  że corocznie na naprawę i renowację znaków na terenie powiatu rawskiego 

dokłada się 30.000,00 zł- 50.000,00 zł.   

Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o znak kierujący w stronę Annosławia od 

strony Pągowa. Zwróciła również uwagę na znak stojący   przy sadzie Pana Koczywąsa 

którego stoi pod drzewem i którego nikt nie zauważa. 

Wójt oznajmił, że jest to kwestia Gminy i dodał, że do połowy lutego będzie oddanych 

kilka znaków kierunkowych na które dostaliśmy dofinansowanie. Kwestia poruszona przez 

Radną Małgorzatę Biedrzycką zostanie przeanalizowana.  

Radna Longina Wachowicz zwróciła się z zapytaniem do Pana Przewodniczącego o 

podwyżki dla radnych, o których pisano w Głosie Rawy Mazowieckiej i okolic.  



Przewodniczący Rady Sławomir Dudek odnosząc się do wypowiedzi Radnej Longiny 

Wachowicz poinformował, że temat ten będzie omawiany na komisjach. Następnie 

podziękował Staroście za udział w Sesji i wsparcie, złożył życzenia oraz wyraził przekonanie, 

że Rada wspomoże działania Powiatowe.  

Punkt 11. 

 Dot. Zakończenia obrad XXIX Sesji Gminy Regnów 

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

została zakończona. 

            

       Przewodniczący Rady Gminy 

             Sławomir Dudek 

Protokolant:  

Judyta Szydłowska 

 


