
Protokół Nr XXX/2022 

z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 1 marca 2022 roku 

 

            Obrady rozpoczęto o godz. 9.00 

                                                                                                     a zakończono  o godz. 10.50 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 12 

  (Nieobecni: Andrzej Czerwiński, Bartłomiej Rzeźnicki, Dariusz Woszczyk) 

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.  

Trzydziestą 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 XXX Sesji Rady Gminy Regnów.      

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXX Sesji, 

który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy Regnów.     

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXIX/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku.   

4. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  



5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2021 r. oraz                      

przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów            Alkoholowych za rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz określenie szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-

2027. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia,, Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz  zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na 

2022”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Regnów na lata 2022-2025. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego w budynku gminnym w Regnowie na czas oznaczony do 3 lat z 

dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym. 

12. Podjęcie uchwały funduszu sołeckiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Rady Gminy Regnów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy 

Regnów.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Regnów na 2022 rok. 

17. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2022 rok.  

18. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2022 rok.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z 



przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej na zakup sprzętu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

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

Rady Gminy.  

22. Sprawy różne. 

23. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Wójt Gminy zabierając głos poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 20 

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

project uchwały do porządku obrad w punkcie 20.  

 

Punkt. 3           

 Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXIX/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku.   

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXIX/2022 z Sesji Rady Gminy 

Regnów z dnia 27 stycznia 2022 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.  Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

 Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że corocznie Wójt Gminy ma 

obowiązek przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie  z wysokości średnich nauczycieli. 

Dodała, że kwota bazowa na rok 2022 rok wynosiła 3.537,80 zł. W dalszej części przedstawiła 

stawki na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.  

 

 

 



Punkt 5. 

 Dot. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2021 r. oraz                      

przedstawienie potrzeb w tym zakresie 

 Sprawozdanie przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Regnowie.  Poinformowała, że zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej, do 31 marca każdego roku wójt gminy składa radzie sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny. W dalszej części przedstawiła realizację poszczególnych 

zadań nałożonych na samorząd gminny. Oznajmiła, że Program wspierania rodziny przyjęty 

został Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XIV/88/20 w dniu 16 marca 2020 roku. W ubiegłym 

roku zatrudniony był 1 asystent rodziny na ½ etatu z którego wsparcia korzystały 3 rodziny. 

Dodała, że jedna rodzina objęta była pracą asystenta zgodnie z postanowieniem sądu 

rodzinnego i opiekuńczego, natomiast dwie rodziny wyraziły zgodę na jego pomoc. Łączny 

koszt zatrudnienia asystenta wyniósł 18.808,50 zł. Poinformowała, że w pieczy zastępczej w 

ubiegłym roku przebywało 7 dzieci, w tym 1 dziecko w rodzinie zastępczej niespokrewnionej, 

1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka.  

Dodała, że w 2021 troje dzieci powróciło z domu dziecka do rodzin biologicznych. Koszty na 

utrzymanie pieczy zastępczej w roku ubiegłym wynosiły 93.873,69 zł. Zwróciła również 

uwagę, że pracownicy socjalni współpracują w zakresie monitoringu sytuacji dziecka z 

rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej w szczególności z pedagogiem szkolnym, służbą zdrowia, kuratorami 

sądowymi oraz policją. 

Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.  Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Punkt 6. 

 Dot. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych za rok 2021 

Wójt Gminy poinformował, że sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021  zostało przekazane wraz z 

materiałami na sesję. Szczegółowe sprawozdanie zawiera min. zadania i obowiązki gminnej 

komisji alkoholowej, która w roku ubiegłym odbyła 17 posiedzeń.  Oznajmił, że podpisana 

jest umowa  z psychologiem, który wspiera te osoby, a z uwagi na coraz więcej pracy 

zwiększona została liczna godzin konsultacji.  Zwrócił uwagę, że Gminna Komisja 



Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera różne inicjatywy min. wyjazd dzieci na 

basen. Nawiązując do punktów sprzedających alkohol ich poziom jest stały z uwagi, iż 

doszedł nam jeden punkt jakim jest DINO oraz odeszła stacja paliw, która posiadała koncesję 

na piwo. 

Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. Do przedstawionego sprawozdania nikt nie 

zabrał głosu. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz określenie szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka-Bednarek. 

Poinformowała, że strategia rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 jest podstawowym i 

najważniejszym dokumentem samorządu  lokalnego diagnozującym podstawowe 

uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy określający obszary, cele i 

kierunki interwencji polityki rozwoju prowadzonym w przestrzenni gminy w perspektywie 

najbliższych lat. W systemie zarzadzania polityką rozwoju strategia pełni kluczowa rolę jako 

generalny plan postępowania władz samorządu gminnego. Pełni rolę nadrzędną nad różnymi 

planami i programami gminnymi. Zauważyła, że strategia nie jest dokumentem o charakterze 

obowiązkowym, jednak posiadanie tego dokumenty umożliwia pozyskiwania środków 

zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy. Ze względu na wprowadzone w 2020 roku  

zmiany w ustawie o zasadach planowania polityki rozwoju oraz szeregu innych ustaw 

konieczne jest zainicjowanie procesów  tworzenia strategii poprzez podjęcie stosownej 

uchwały. Dokument ten musi być zgodny z zasadami planowania zrównoważonego rozwoju i 

spójnej z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i 

regionalnym. Zadania przy określaniu strategii obejmują min. powołanie gminnego zespołu 

do opracowania strategii, przygotowanie założeń strategii, opracowanie projektu strategii, 

przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie wymaganych przepisami prawa 

opinii i uzgodnień, przekazanie strategii do zarządu województwa w celu wydania stosownej 

opinii, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie 

działań informacyjno-promocyjnych. 

Wójt zabierając głos poprosił o pochylenie się nad strategią z uwagi, iż każda 

inwestycja w niej zawarta pozwoli na łatwiejsze pozyskanie środków zewnętrznych na 



realizację tego zdania. Dodał, że strategia będzie wyznacznikiem na przyszłość kierunków 

działania oraz zadań priorytetowych.  Oznajmił, że Chciałbym by w skład zespołu roboczego 

weszły osoby które będą zbierały wszystkie informację. Zwrócił uwagę, że przy opracowaniu 

strategii będzie brała udział firma zewnętrzna z uwagi, że  jest to najważniejszy dokument w 

naszym rozwoju i planowaniu, który ukazywać będzie przebieg naszej pracy oraz rozwój 

gminy. Wyraził, nadzieje, że zadania ujęte w strategii będą  zrealizowane jak uprzednio. 

Do przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu i 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 XXIX/179/22 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz określenie szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 8. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-2027. 

 Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Regnowie i poinformowała że program jest obszernym dokumentem przygotowanym przez 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oznajmiła, że konieczność 

podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika bezpośrednio z ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa ta definiuje 

przemoc jako jednorazowe lub powtarzające się działanie na szkodę bliskiego bądź 

zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych.  Program 

określa cel główny jak również trzy cele szczegółowe. Celem głównym programu jest 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie i ochrona osób doznających przemocy 

oraz rozwój skutecznego systemu oddziaływania na osoby stosujące przemoc.  Dodała, że 

celami szczegółowymi są: wzrost świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w 

rodzinie oraz zwiększenie wrażliwości społecznej poprzez działania profilaktyczne, 

informacyjne oraz edukacyjne,  wsparcie rodzin w których stosowana jest przemoc oraz 

zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób ją stosujących, podniesienie dostępności i 

jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie poziomu kompetencji instytucji i 

podmiotów realizujących zadania z zakresy przeciwdziałania przemocy. Oznajmiła, że 



realizatorami programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół 

Interdyscyplinarny, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, 

policja oraz organizacje pozarządowe. Dodała, że program realizowany będzie zarówno ze 

środków własnych gminy jak i zewnętrznych. 

Do przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu i 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 XXX/180/22 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-2027. wraz 

z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

  

Punkt 9. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia,, Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz  zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na 

2022”. 

 Wójt poinformował, że zgodnie z art. 11a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o 

ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek, określa corocznie w drodze uchwały 

do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania do Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 

Wojewódzkiego Koła Łowieckiego nr 287 ,,Sarna” oraz Koła Łowieckiego nr 11 ,,Żubr”. Po 

drobnych poprawkach kosmetycznych program został pozytywnie zaopiniowany i taki 

program został przedstawiony do przyjęcia w drodze uchwały. Dodał, że corocznie wydajemy 

coraz więcej środków na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku jak również na 

sterylizację i kastrację. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostało 40.000,00 zł. Poruszył 

kwestię obowiązkowego chipowania psów, bez którego problem bezdomnych zwierząt 

będzie narastał.  Oznajmił, że pracownicy urzędu w pierwszej kolejności na własna rękę 

szukają domu bezdomnym psom celem zniwelowania kosztów.  

 Radny Włodzimierz Nosek  zwrócił się z zapytaniem o liczbę psów przebywających w 

schronisku. 

 Wójt odpowiadając na pytanie radnego poinformował, że jest ich 6-7. Dodał, że był 

moment, że było ich 2. 



W związku z brakiem pytań 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 XXX/181/22 w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz  zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na 

2022”wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

  

Punkt 10. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Regnów na lata 2022-2025 

 Sekretarz oznajmiła, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na lata 2022 uchwalony 

został na Sesji grudniowej. Poinformowała, że w miedzy czasie pojawiła się nowelizacja 

ustawy o zdrowiu publicznym, która zobligowała do 31 marca podjęcie wspólnie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie. W przedstawionym programie nie ma istotnych zmian. Dodała, że 

nowym elementem programu stają się zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom 

behawioralnym, wydłużony został okres do 4 lat na jaki mogą zostać przyjęte Gminne 

Programy oraz zmieniony został termin przedłożenia przez wójta sprawozdania z działalności 

programu tj. do 30 czerwca. Dodała, że kwestia finansowania nie uległa zmianie i następuje 

ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń za sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

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 XXX/182/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Regnów na lata 2022-2025 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

  

 

 



Punkt 11. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego w budynku gminnym w Regnowie na czas oznaczony do 3 lat z 

dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym 

 Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że wpłynął wniosek dotychczasowego 

najemcy lokalu  o kontynuowanie najmu pomieszczenia przeznaczonego na aptekę, który 

kończy się 31 marca. Dodał, że dzisiaj jest ostatni dzień na podjęcie uchwały i przekazanie 

ogłoszenia w prasie oraz podpisanie umowy w terminie.  

 Radna Longina Wachowicz oznajmiła, że o ile dobrze pamięta lokal ten miał być 

wynajmowany tylko pod aptekę, nie pod żadną inna działalność. 

 Wójt odnosząc się do wypowiedzi Radnej poinformował, że lokal został 

przystosowany pod działalność apteki z uwagi, iż jest położony przy Ośrodku Zdrowia, a 

następnie poprosił o przyjęcie tejże uchwały w związku z wolą dotychczasowego najemcy. 

 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 XXX/183/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego w budynku gminnym w Regnowie na czas oznaczony do 3 lat z 

dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 12. 

 Dot. Podjęcie uchwały funduszu sołeckiego 

 Wójt zabierając głos poinformował, że stanowisko zostało wypracowane na komisja, 

a następnie poprosił Przewodniczącego o przedstawienie i przyjęcie uchwały w 

przedstawionej formie. 

 Przewodniczący Rady dodał, że na Komisję zaproszeni zostali sołtysi, którzy wyrazili 

wolę nie wyodrębniania funduszu a następnie przedstawił projekt uchwały. Wobec braku 

uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 12 

głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXX/184/22 w sprawie funduszu sołeckiego wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 



Punkt 13. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie.  

 Wójt Gminy Mariusz Cheba przypomniał, że stanowisko wypracowane zostało na 

komisjach, które różni się od tego które zostało wysłane z materiałami na Sesję. Następnie 

poprosił o podjęcie proponowanych stawek. 

 Sekretarz Agnieszka Rokicka-Bednarek zabierając głos, poinformowała, że ustawa z 

17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie z dniem 1 

stycznia 2022 roku wprowadziła obowiązek wprowadzenia do 30 czerwca uchwały w sprawie 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika za udział w działaniu ratowniczym bądź 

akcji ratowniczej oraz  za uczestnictwo w szkoleniu bądź ćwiczeniach. Ustawa zmieniła min. 

sposób naliczania ekwiwalentu co spowoduje wzrost wypłacanych ekwiwalentów 

pieniężnych. Dotychczasowe uchwały utraciły moc z dniem 1 stycznia i nie zostały 

wprowadzone przepisy przejściowego co spowodowało  zagrożenie ze do momentu podjęcia 

nowych uchwał strażacy nie będą mieli podstawy do wypłaty ekwiwalentu, stąd tez 

konieczność uchwalenia nowego ekwiwalentu z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. 

Zgodnie z propozycjami ustalonymi na komisji przyjęliśmy w projekcie uchwały 23 zł za każdą 

rozpoczęta godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP  z tytułu udziału w działaniu 

ratowniczym bądź akcji ratowniczej oraz 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę z tytułu 

uczestnictwa w szkoleniu.  

 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 XXX/185/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 14. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych Rady Gminy Regnów. 

 Przewodniczący poinformował, że było to omawiane na komisjach i przystąpił do 

przedstawienia projektu uchwały  



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 XXX/186/22 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Rady Gminy Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 15. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów 

Gminy Regnów.  

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek oznajmił, że uchwała ta również omawiana 

była na komisjach Rady Gminy i przystąpił do przedstawienia projektu uchwały.  

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 XXX/187/22 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy 

Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 16. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Regnów na 2022 rok. 

 Przewodnicząca Komisja Rewizyjnej Jolanta Staszewska  przedstawiła plan pracy 

Komisji na 2022 rok.  

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 XXX/188/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Regnów na 2022 rok. 

 

Punkt 17. 

 Dot. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2022 

rok.  



 Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Tkaczyk przedstawiła plan pracy Komisji 

na 2022 rok. 

 Przewodnicząca Komisji Społecznej Longina Wachowicz przedstawiła plan pracy 

Komisji na 2022 rok. 

Do przedstawionych planów radni nie zgłosili uwag. Plany pracy Komisji Budżetu i Komisji 

Społecznej stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 18. 

 Dot. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2022 rok.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że każdy harmonogram dostał z materiałami na 

sesji i zwrócił się z zapytaniem czy może nie czytać przedstawionego harmonogramu.  

Radni wyrazili taką wolę. Harmonogram pracy Rady Gminy na 2022 rok stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Punkt 19. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup 

sprzętu. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Alina Szczegulska. Poinformowała, że w 

dniu 27 stycznia wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej o dofinansowanie zakupu w 2022 roku lekkiego samochodu operacyjnego. W 

związku z zabezpieczeniem przez Komendę środków własnych wystąpiono do samorządów o 

wsparcie zakupu. Całkowita  wartość samochodu to koszt ok. 140.000 zł.  Środki będą 

przeznaczone na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na 

zadnie pn. ,,Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych i 

wyposażenia” z przeznaczeniem dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 

Kwota proponowanego wsparcia wynosi 5.000,00 zł.  

 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 XXX/189/22 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem 



dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup 

sprzętu. 

 

Punkt 20. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2022-2036. 

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że opis do Wieloletniej Prognozy 

Fnansowej przekazany był na komisjach. Następnie poinformowała, że niniejszą uchwałą 

zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych 

elementach. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 505.333,00zł w tym dochody bieżące 

kwota 63.003,00 zł dotyczące zwiększenia pozostałych dochodów, z tytułu dotacji na zadania 

z udziałem środków europejskich oraz dochody majątkowe kwota 442.330,00zł. Zwiększono 

wydatki o kwotę 441.333, 00 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 57.333,00 zł w tym na 

obsługę długu kwotę 7.392,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 384.000,00 zł. 

Dochody po dokonanych zmianach wynoszą 11.566.435,00 zł, a wydatki po zmianie wynoszą 

12.387.435,00 zł. Poinformowała, że po dokonanych zmianach zmniejszono przychody 

budżetu o kwotę 64.000,00 zł i wynoszą po zmianie 976.100,00 zł  w tym nadwyżka 

budżetowa z lat ubiegłych kwota 180.000,00zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych 

kredytów 796.100,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 155.100,00zł. Po 

dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2022 roku będzie wynosił 1.505.000,00 zł, co 

daje 13,01 % planowanych dochodów. W latach 2023 do 2036 dług jest malejący aż do 

całkowitej spłaty w 2036. Oznajmiła, że w 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i 

pożyczek w wysokości 155.100,00 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 21 .392,00 

zł, co stanowi wskaźnik 2,89% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o 

dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik wynosi 7,44%. W latach 

2023 do 2036 wszystkie wskaźniki są mniejsze od dopuszczalnego. Pozostałe dane pozostają 

bez zmian.  

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 XXX/190/22 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-

2036 wraz z imiennym głosowaniem stanowi załącznik do protokołu. 

 



Punkt 21. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła zmiany w budżecie, które polegają na:  

1) Zwiększeniu dochodów budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 544.169,00 zł   z 

przeznaczeniem na: Dz.855 § 2010 kwota 948,00 zł składki na ubezpieczenia 

zdrowotne od świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, Dz.600 

§ 6350 kwota 411.330,00 zł na finansowanie inwestycji z Rządowego funduszu 

rozwoju dróg na drogę Nowy Regnów- Annosław, Dz 700 § 0750 kwota 14.000,00 zł 

wpływy z tytułu czynszów, § 0640 kwota 670,00 zł koszty upomnień, § 0970 kwota 

1553 wpływy z różnych dochodów, Dz 750 § 2057 kwota 69.000,00 zł  dochody 

bieżące -dotacja celowa na programy z udziałem środków z UE Cyfrowa Gmina, Dz. 

750 § 6257 kwota 31.000,00 zł  dochody majątkowe -dotacja celowa na programy z 

udziałem środków z UE Cyfrowa Gmina, Dz.756 kwota 10,00 zł odsetki, Dz. 758 § 

0920 kwota 150,00 zł pozostałe odsetki, § 0940 kwota 5.645,00 zł wpływy z rozliczeń 

podatku vat z lat ubiegłych, Dz.852 § 0940 kwota 5.089,00 zł wpływ z rozliczeń z lat 

ubiegłych- zwrot zasiłku stałego, §2030 kwota 4.740,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi zasiłki okresowe 4.728,00 zł  i dożywianie 12,oo zł; 

2) Zmniejszeniu dochodów bieżących na: Dz.750 §2010 kwota 609,00 zł zgodnie z 

decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na sprawy obywatelskie, Dz855 

§2010 kwota 22.900,00 zł na świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Dz 758 § 2920 kwota 14.008,00 zł zmniejszenie subwencji 

oświatowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, Dz 852 § 2030 kwota 

1.319,000 zł z tytułu składki zdrowotnej 196,00 zł i zasiłków stałych 1.123,00 zł 

zgodnie z decyzja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 

3) Zwiększeniu wydatków budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 544.169,00 zł na   

Rozdz.85513 kwota 948,00zł  wydatki statutowe składka zdrowotna,  Rozdz.01095 

kwota 14.000,00 zł wydatki statutowe utrzymanie zwierząt w schronisku, 

Rozdz.60016 kwota 412.000,00 zł na wydatki inwestycyjne- droga Nowy Regnów- 

Annosław, Rozdz.75077 kwota 100.000,00 zł wydatki majątkowe i bieżące z udziałem 

środków z UE Cyfrowa Gmina, Rozdz.75702 kwota 7392,00 zł wydatki na obsługę 

długu, Rozdz.85214 kwota 4728,00,00 zł zasiłki okresowe świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, Rozdz.85216 kwota 5.08900,00 zł zwrot zasiłku stałego,Rozdz.85230 

kwota 12,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych dożywianie; 



4)  Zmniejszeniu wydatków budżetu o kwotę 102.836,00 na rozdz.75011 kwota 609,00 

zł wynagrodzenia i pochodne urzędy wojewódzkie, Rozdz.85502 kwota 22.9000,00 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych-świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 

Rozdz.60016 kwota 64.000,00 zł wydatki inwestycyjne, Rozdz.80101 kwota 14.008,00 

zł wynagrodzenia i pochodne, Rozdz.85213 kwota 196,00 zł składki zdrowotne, 

Rozdz.85216 kwota 1.123,00 zł zasiłki stałe; 

5) Dokonaniu przeniesień planu wydatków poprzez zwiększenie rozdz.01095 wydatki 

statutowe kwota 6.000,00 zł, Rozdz.75411 Komendy powiatowe straży pożarnej na 

zakup lekkiego samochodu operacyjnego kwota 5.000,00 zł, Rozdz.75421 zarządzanie 

kryzysowe kwota 10.000,00 zl oraz zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe 

kwota 10.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej i celowej kwota 11.000,00 zł; 

6)  Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 4.534.417,00 zł; 

7) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w 

wysokości 821.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w kwocie 180.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w 

kwocie 641.000,00 zł; 

8) Ustaleniu przychodów w łącznej wysokości 976.100,00 zł i rozchodów budżetu w 

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

9) Zmianie Tabeli nr 6 dotyczącej wydatków na programy z udziałem środków z UE 

poprzez wprowadzenie programu Cyfrowa Gminę kwota 100.000 

10) Zmianie Tabela Nr 7 poprzez zmniejszenie dochodów z budżetu państwa  o kwotę 

1.500 z tytuły funduszu alimentacyjnego; 

11) Dochody po zmianach wynoszą 11.566.435,00 zł, a wydatki po zmianach wynoszą     

12.387.435,00 zł. 

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 XXX/191/22 w sprawie  zmiany budżecie gmina na 2022 rok wraz z imiennym 

głosowaniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 22. 

Dot. Informacja Wójta Gminy Regnów okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy 



Wójt podziękował na sprawna sesję oraz poinformował, że:. 

- na dzień dzisiejszy złożone zostały 4 wnioski w ramach Polskiego Ładu tj. wymiana dachu, 

źródła ciepła i fotowoltaika w Ośrodku Zdrowia, budowa boisk wielofunkcyjnych, budowa i 

modernizacja drogi w Rylsku Dużym koło dyskoteki i w ramach wsi popegeerowskich remont 

4 odcinków w Rylsku (odcinek koło gorzelni, brakujący odcinek koło Michalika, odcinek w 

kierunku Pana Ciupy i brakujący odcinek za panem Jędrzejczakiem)  

- w tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na drogę Annosław–Regnów odcinek 3.064 m 

oraz na budowę drogi w Rylsku Małym  

- w przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na termomodernizację szkoły oraz 

urzędu gminy 

- ukończone zostały prace na stacji w Kazimierzowie. Wydobyty gruz wykorzystany zostanie 

na drogi w Rylsku, dwie drogi w Rylsku Dużym na Krzywku i Dębach oraz wszystkie 

nefralgiczne odcinki. Dodał, że by wykonywać roboty drogowe i je utwardzać musi być 

pogoda  

- na dzień jutrzejszy zaplanowane jest spotkanie robocze w sprawie wykonania rowu na 

odcinku drogi Annosław-Regnów 

- w tym tygodniu planowane są rozmowy w sprawie czyszczenia kanału Ossowice- Regnów z 

uwagi na poziom dnia koryta cieku, który podniósł się znacząco 

- w związku  z sytuacją która ma miejsce na Ukrainie poinformował, że przygotowywane 

zostanie pismo w sprawie zbiórek żywności, a także w sprawie zgłaszania gdzie takie osoby 

przebywają. Dodał, że jest nowelizacja rozporządzenia gdzie opieka lekarska dla uchodźców  

będzie refundowana i świadczona przez NFZ. Stwierdził, że chciałby by społeczeństwo 

lokalne wspierało tych ludzi. Dodał, że na dzień dzisiejszy na terenie naszej Gminy przebywa 

około 50 osób. W piątek odbył się zespół roboczy w sprawie zarządzania kryzysowego. W 

dalszej części poprosił o informacje na temat przebywających na naszym terenie uchodźców 

oraz poinformował, że na stronę przygotowywana jest informacja w tej sprawie.  

- otrzymane zostało pismo z Urzędu Marszałkowskiego o przystąpieniu do stowarzyszenia 

które będzie opierało się na pomocy samorządom których dotknęła klęska żywiołowa. Dodał, 

że proponowana jest stawka 0,50 zł od mieszkańca co w przypadku naszej gminy  wynosić 

będzie ok. 900,00 zł.  Dodał, że chciałby przystąpić do takiego stowarzyszenia, gdyż nigdy nie 

wiadomo co może się wydarzyć. Przypomniał, sytuację z 2014 roku gdzie przeszła trąba 

powietrzna która dotknęła kilka domów z terenu naszej gminy. Poprosił o dyskusję oraz 

wyrażenie stanowiska.  



Radni wyrazili wole przystąpienia do takiego stowarzyszenia.  

Wójt poinformował, że zostanie przygotowany projekt uchwały.  

 

Punkt 23.  

Dot. Sprawy różne 

 Przewodniczący Rady Sławomir Dudek powrócił do tematu uchodźców oraz zwrócił 

się z zapytaniem kierowanym od mieszkańców w sprawie ubezpieczenia Ukraińców, które 

zgłaszają się bezpośrednio do rolników oraz pomocy dla nich.  

Wójt oznajmił, że cały czas jest nowelizacja rozporządzeń i sukcesywnie się to zmienia 

i nie znana chwile obecną odpowiedzi.  Ma nadzieje ze Państwo stanie na wysokości 

działania i będzie wiadomo co robić, gdyż w ustawie o pomocy społecznej jest zapis 

dotyczący cudzoziemców, nie ma jednak słowa o uchodźcach. Oznajmił, że wszelkie 

informację przekazywane będą na bieżąco przez strony internetowe.  

 

Punkt 24. 

 Dot. Zakończenia obrad XXX Sesji Gminy Regnów 

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

została zakończona. 

         

    

       Przewodniczący Rady Gminy 

             Sławomir Dudek 

Protokolant:  

Judyta Szydłowska 

 


