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I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Wypełniając dyspozycję art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, przedstawiam Państwu czwarty raport o stanie Gminy Regnów. Opracowanie w
sposób obiektywny prezentuje i podsumowuje działalność organu wykonawczego – Wójta
Gminy w 2021 roku.
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym dokument ten, obejmuje
podsumowanie działalności z roku poprzedniego i zawiera informacje dotyczące stanu
realizacji polityk, programów, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Gminy Regnów jak
również informacje o realizowanych inwestycjach, gospodarce przestrzennej, mieniu,
edukacji, pomocy społecznej, działalności kulturalnej i sportowej, bezpieczeństwie, a także o
innych działaniach podejmowanych na rzecz naszej gminy.
Przygotowując niniejszy dokument jednocześnie pokładam ogromną nadzieję, że informacje
w nim zawarte, dotyczące sytuacji finansowej i społecznej gminy, pozwolą Mieszkańcom
Gminy Regnów jednocześnie zwiększyć wiedzę na temat funkcjonowania naszego samorządu,
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Regnów.
Bowiem, tylko dialog, może wypracować właściwy kierunek rozwoju, aby w przyszłości Gmina
Regnów była miejscem otwartym, przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo
i seniorów.
Serdecznie zachęcam Państwa Radnych oraz Mieszkańców Gminy Regnów do wzięcia udziału
w debacie nad przedstawionym raportem o stanie gminy. Debata odbędzie się w czasie
czerwcowej sesji Rady Gminy i będzie poprzedzała udzielenie wotum zaufania i absolutorium
wójtowi gminy.

Wójt Gminy Regnów
Mariusz Cheba
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY REGNÓW
1. POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA GMINY
Gmina Regnów została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib
władz w niektórych województwach oraz nadania niektórych gminom statusu miasta (Dz. U.
Nr 132, poz.671). Do tego momentu tereny wchodzące dziś w skład Gminy Regnów należały
do Gminy Cielądz. Obecnie Gmina Regnów jest najmniejszą gminą pod względem powierzchni
w województwie łódzkim.
Gmina Regnów położona jest w środkowo – południowej części powiatu rawskiego oraz
środkowo- wschodniej części województwa łódzkiego. Powierzchnia gminy wynosi 46,4 km2
co stanowi prawie 7.2 % powierzchni powiatu. Znikomy odcinek południowej granicy
administracyjnej gminy jest zarazem fragmentem wschodniej granicy województwa łódzkiego.

Rysunek 1. Położenie Gminy Regnów na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Łódzkiego
Sąsiednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Regnów są:
-od północy Gmina Biała Rawska i Gmina Rawa Mazowiecka,
- od wschodu Gmina Sadkowice,
- od zachodu Gmina Cielądz,
- od południa Gmina Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie)
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Rysunek 2. Położenie Gminy Regnów na tle sąsiadujących gmin
Gmina posiada dobry układ komunikacyjny, który tworzą drogi powiatowe, gminne oraz
lokalne. Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 43,3 km, natomiast
długość dróg gminnych 58,6 km. Podstawowy układ komunikacyjny uzupełniają drogi
gruntowe o długości około 92 km. Odległości między Gminą Regnów, a największymi miastami
regionu przedstawiają się następująco:
1. 10 km od Rawy Mazowieckiej
2. 75 km od Łodzi
3. 90 km od Warszawy
Gmina Regnów jest gminą typowo rolniczą. Podstawową działalnością mieszkańców jest
prowadzenie własnych gospodarstw rolnych. Powierzchnia użytków rolnych na podstawie
informacji z Banku Danych Lokalnych wynosi 4 058 ha (87,6 % pow. gminy).
2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Według danych Urzędu Gminy w Regnowie na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy
Regnów w 12 miejscowościach zamieszkiwało 1.795 osób, w tym: 1.770 osób zameldowanych
było na pobyt stały, natomiast 25 osób zameldowanych było na pobyt czasowy. Średnia
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gęstość zaludnienia w gminie wynosi 39 osób na 1 km2 i jest niższa od średniej powiatowej
wynoszącej 77 osób na km2.
Podstawowe

wielkości

opisujące

przebieg

procesów

demograficznych

w

gminie

przedstawiono poniżej:

Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Regnów na przestrzeni lat 2010-2021

Wyszczególnienie

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Liczba ludności na
dzień 31 grudnia
(pobyt stały)
1.873
1.888
1.868
1.860
1.862
1.856
1.824
1.826
1.820
1.806
1.798
1.770

Liczba ludności na
dzień 31 grudnia
(pobyt czasowy)
29
23
24
23
22
16
18
16
18
22
22
25

RAZEM
Liczba ludności na
dzień 31 grudnia
1.902
1.911
1.892
1.883
1.884
1872
1.842
1.842
1.838
1.828
1.820
1795

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Jak pokazuje powyższa tabela zaznacza się tendencję do spadku liczby ludności. Liczba
mieszkańców od 2011 roku ulega systematycznemu zmniejszaniu.
Stopień koncentracji ludności w gminie jest nierównomierny. Do najludniejszych miejscowości
należą:
- Regnów
- Annosław
- Rylsk Duży
- Rylsk

(355 mieszkańców),
(255 mieszkańców),
(221 mieszkańców),
(178 mieszkańców).

Najmniejszymi pod względem zaludnienia miejscowościami w gminie są:
- Rylsk Mały
(46 mieszkańców),
- Sowidół
(68 mieszkańców).
- Wólka Strońska
(56 mieszkańców),
- Podskarbice Królewskie (86 mieszkańców),
- Sławków
(96 mieszkańców)
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Tabela 2. Liczba ludności w Gminie Regnów w 2021 roku (zameldowani na pobyt stały i pobyt
czasowy)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa miejscowości
Regnów
Nowy Regnów
Kazimierzów
Podskarbice Królewskie
Podskarbice Szlacheckie
Rylsk
Rylsk Duży
Rylsk Mały
Sławków
Sowidół
Annosław
Wólka Strońska
RAZEM:

Liczba mieszkańców
355
172
117
86
145
178
221
46
96
68
255
56
1.795

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Wykres 1. Urodzenia w Gminie Regnów w latach 2014-2021 roku
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* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Wykres 2. Zgony w Gminie Regnów w latach 2014-2021
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* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie
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Tabela 3. Urodzenia w Gminie Regnów według miejscowości według stanu na dzień 31.12. 2021 r.
Nazwa miejscowości
Liczba urodzeń
Annosław
Kazimierzów
Nowy Regnów
Podskarbice Królewskie
Podskarbice Szlacheckie
Regnów
Rylsk
Rylsk Duży
Sławków
Wólka Strońska
Rylsk Mały
Sowidół

0
0
2
0
0
3
2
5
0
1
1
0

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Tabela 4. Zgony w Gminie Regnów według miejscowości według stanu na dzień 31.12. 2021 r.
Nazwa miejscowości
Liczba zgonów
Annosław
3
Kazimierzów
2
Nowy Regnów
2
Podskarbice Królewskie
2
Podskarbice Szlacheckie
2
Regnów
6
Rylsk
1
Rylsk Duży
1
Sławków
1
Wólka Strońska
3
Rylsk Mały
1
Sowidół
1
* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

3. BEZROBOCIE W GMINIE REGNÓW
Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Regnów zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 9 osób, w tym 5 kobiet.
W porównaniu do grudnia 2020 r. liczba bezrobotnych zmalała o 9 osób.
Strukturę osób bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego według wybranych kategorii
przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej przedstawia poniższy
wykres.
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Wykres 3. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy

*
Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Tabela 5. Liczba bezrobotnych w gminach powiatu rawskiego w latach 2018-2021

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021
ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

Ogółem powiat rawski

823

421

673

349

818

418

659

349

Miasto Rawa Mazowiecka

348

163

274

139

364

181

295

151

Miasto i Gmina Biała Rawska

176

95

155

76

178

91

141

71

Gmina Rawa Mazowiecka

151

87

125

70

148

72

114

65

Gmina Cielądz

66

38

52

34

61

38

55

36

Gmina Regnów

13

7

13

8

18

12

9

5

Gmina Sadkowice

66

31

54

22

49

24

45

21

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie przekazanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Rawie Mazowieckiej

4. WŁADZE LOKALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY REGNÓW
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, mające
na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Organem wykonawczym gminy jest Wójt
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Gminy Regnów, który realizuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Regnowie oraz
gminnych jednostek organizacyjnych, takich jak:
- jednostki budżetowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Podstawowa w Regnowie;

w Regnowie, Szkoła

- samorządowe instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie, Dom Kultury
w Rylsku
Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Rada Gminy Regnów składa się z 15 radnych, stanowi reprezentację zbiorowych interesów
wspólnoty samorządowej mieszkańców. Jest organem stanowiącym i kontrolnym – podejmuje
uchwały w zakresie swojej działalności oraz kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Do kompetencji Rady Gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
W celu sprawnego wykonywania zadań Rada Gminy powołała cztery komisje (komisję skarg,
wniosków i petycji, komisję rewizyjną, komisję budżetu i komisję społeczną), które są
pomocniczymi organami wewnętrznymi Rady o charakterze opiniodawczo-doradczym.
Skład Rady Gminy Regnów VII kadencji (lata 2018-2023) w stosunku do danych za rok
poprzedni nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

Tabela 6. Wykaz radnych Gminy Regnów kadencja 2018-2023

KADENCJA RADY GMINY REGNÓW 2018-2023
L.p.

Imię i nazwisko radnego

Pełniona funkcja

1.

Dudek Sławomir

Przewodniczący Rady Gminy

2.

Matyjaszczyk Anna

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Członek komisji rewizyjnej
Członek komisji budżetu

3.

Nosek Włodzimierz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Członek Komisji budżetu

4.

Kornacka Izabela

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji
Członek komisji społecznej
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5.

Tkaczyk Katarzyna

Przewodnicząca Komisji budżetu

6.

Staszewska Jolanta

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

7.

Wachowicz Longina

Przewodnicząca Komisji społecznej
Członek komisji rewizyjnej

8.

Biedrzycka Małgorzata

Zastępca Przewodniczącej Komisji Skarg, wniosków i petycji
Członek Komisji Społecznej

9.

Cybulska Honorata

Zastępca Przewodniczącej Komisji budżetu
Członek Komisji skarg, wniosków i petycji

10.

Darnowska Iwona

Zastępca Przewodniczącej komisji rewizyjnej
Członek komisji skarg, wniosków i petycji

11.

Woszczyk Dariusz

Zastępca Przewodniczącej komisji skarg, wniosków i petycji
Członek komisji społecznej

12.

Czerwiński Andrzej

Członek komisji budżetu

13.

Plaskota Michał

Członek komisji rewizyjnej

14.

Rzeżnicki Bartłomiej

Członek komisji społecznej

15.

Wodnicka Renata

Członek komisji społecznej

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Wójt Gminy
Wójt Gminy stanowi jednoosobowy organ wykonawczy gminy, którego kadencja trwa 5 lat.
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta
należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, wykonywanie budżetu,
gospodarowanie mieniem komunalnym, sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami
organizacyjnymi. Wójt reprezentuje gminę na zewnątrz.
Funkcję Wójta Gminy Regnów od dnia 19 listopada 2018 r. pełni Pan Mariusz Cheba.
Wójt Gminy mając inicjatywę uchwałodawczą przedstawiał Radzie Gminy projekty uchwał
dotyczące różnych spraw publicznych, a przede wszystkim związanych z budżetem gminy
i wieloletnią prognozą finansową oraz stawkami podatków. Przedstawiał też dokumenty
strategiczne odnoszące się do różnych dziedzin życia społecznego np. program współpracy
gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii itp.
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Poniższe zestawienie ilustruje liczbę przekazanych przez Wójta do Rady Gminy projektów
uchwał w latach 2014-2021
Tabela 7. Projekty uchwał w latach 2014-2021

Rok
Liczba podjętych uchwał

2014 2015 2016 2017 2018 2019
53

56

53

44

54

58

2020

2021

45

49

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Realizując bieżące zadania Gminy, Wójt Gminy Regnów wydawał decyzje w formie zarządzeń,
przekazywanych do realizacji pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych.

Poniższe zestawienie ilustruje liczbę wydanych zarządzeń w latach 2014-2021
Tabela 8. Zarządzenia Wójta Gminy Regnów w latach 2014-2021

Rok
Liczba podjętych zarządzeń

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
54

83

58

62

80

77

81

2021
89

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Urząd Gminy
Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt realizuje zadania
wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Podstawowym
celem działalności Urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej obsługi.
Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Do zadań
własnych gminy należą m.in. sprawy: dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Zadnia zlecone przez administrację
rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy
społecznej.
Pracami Urzędu kieruje Wójt Gminy, przy współudziale Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
Sekretarzem Gminy od 01 sierpnia 2018 roku jest Pani Agnieszka Rokicka-Bednarek.
Skarbnikiem Gminy od 26 kwietnia 2008 r. jest Pani Alina Szczegulska.
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Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez
Wójta Gminy. W strukturze organizacyjnej Urzędu w 2021 roku funkcjonowały 3 referaty,
urząd stanu cywilnego i stanowisko obsługi.
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Regnowie obejmuje następujące stanowiska pracy:
- Wójt
- Sekretarz
- Skarbnik
- Referat Organizacyjny – 1 stanowisko pracy
- Referat księgowości – 5 stanowisk pracy, w tym:
- księgowość budżetowa – 3 stanowiska,
- księgowość podatkowa – 2 stanowiska,
- Referat Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych - 3 stanowiska pracy,
- Urząd Stanu Cywilnego – 1 stanowisko pracy,
- stanowisko ds. obsługi Urzędu – 1 stanowisko pracy.
Na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Regnów zatrudnionych było 13 pracowników, w tym
3 osoby kierownictwa Urzędu, z tego 77% pracowników posiada wykształcenie wyższe, a 23%
pracowników wykształcenie średnie.
Pracownicy Urzędu w 2021 roku systematycznie podnosili swoje kompetencje, uczestnicząc w
szkoleniach. W ubiegłym roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, za łączną kwotę
12.873,00 zł., z tego 3.034,40 zł. stanowią środki otrzymane z KFS.
Urząd Gminy w Regnowie w 2021 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.034,40 zł. z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników. W ramach
takiego działania 2 pracowników uczestniczyło w szkoleniach mających na celu uzyskanie lub
uaktualnienie kompetencji w zakresie: zamówień publicznych, kodeksu postępowania
administracyjnego, e-dowodu, podatku Vat, Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
zmian w

egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Całkowita wysokość wydatków na działania kształcenia ustawicznego wynosiła 3.793,00 zł.,
wysokość dofinansowania z KFS - 3.034,40 zł. (80 %), wysokość wkładu własnego – 758,60
zł.(20%).
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Jednostki pomocnicze Gminy
Jednostką pomocniczą gminy

jest lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców

części gminy. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze tj. sołectwa, dzielnice, osiedla.
Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi
strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań
publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań.

Tabela 9. Wykaz sołtysów i rad sołeckich w Gminie Regnów

L.p.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

Członkowie rady sołeckiej

1.

Annosław

Dominik Klepaczka

2.

Kazimierzów

Marianna Wojdalska

3.

Nowy Regnów

Ryszard Szymańczyk

Sylwester Gapys
Jan Piętara

4.

Podskarbice Królewskie

Albina Krzemińska

Renata Wodnicka
Beata Chrzanowska

5.

Podskarbice

Emilia Jakubowska

Remigiusz Lesiak
Marcin Kociszewski

Szlacheckie

Krzysztof Adamczyk
Sławomir Bachura
Marcin Lesiak
Honorata Cybulska

6.

Regnów

Ryszard Pawlak

Sławomir Dobrowolski
Przemysław Walczak

7.

Rylsk

Magdalena Dudek

Mariola Czerwińska
Anna Dobrowolska

8.

Rylsk Duży

Anna Cheba

Stanisław Żak
Karol Mirowski

9.

Rylsk Mały

Jan Zaręba

Daniel Kwiatkowski
Dariusz Stępień

10.

Sławków

Iwona Darnowska

Katarzyna Karpińska
Cezary Łajszczak

11.

Sowidół

Małgorzata Stępień

Wojciech Matysiak
Krystian Krawczyk

12.

Wólka Strońska

Jolanta Staszewska

Grzegorz Piątkowski
Renata Ekiel

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie
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Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Regnów to jednostki utworzone do realizacji zadań gminy,
której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie
warunków do racjonalnego oraz harmonijnego rozwoju gminy, a także warunków pełnego
uczestnictwa jej mieszkańców w życiu lokalnej wspólnoty.
Gmina Regnów posiada następujące jednostki organizacyjne:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie,
2. Szkoła Podstawowa w Regnowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie został powołany przez Radę Gminy
Regnów Uchwałą Nr 17/95 z dnia 27 kwietnia 1995 roku.
W 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie zatrudnionych było 7
pracowników:
1) kierownik – 1 etat (wyższe studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu
organizacji pomocy społecznej)
2) starszy pracownik socjalny – 1 etat (wyższe studia licencjackie oraz specjalizacja I stopnia w
zawodzie pracownik socjalny)
3) pracownik socjalny – 1 etat (wyższe studia magisterskie)
4) księgowy - 1 etat ( wyższe studia magisterskie)
5) opiekunka domowa – 2 etaty (wykształcenie zawodowe)
6) asystent rodziny – ½ etatu, oraz umowa zlecenie.
Szkoła Podstawowa w Regnowie
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Regnowie od 01.09.2002 r. jest Pani Jolanta KordelWróblewska.
Tabela 10. Zatrudnienie w Szkole Podstawowej wg stanu na 31 grudnia 2021r.

w tym:
Zatrudnienie
nauczyciele

pracownicy niepedagogiczni

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

28,42

33

20,79

25

7,63

8

* Opracowanie Szkoły Podstawowej w Regnowie
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Tabela 11. Nauczyciele Szkoły Podstawowej według stopnia awansu zawodowego na 31.12. 2021 r.

stopień awansu
zawodowego

liczba nauczycieli

w tym w trakcie awansu

dyplomowany

18

nie dotyczy

mianowany

3

1

kontraktowy

3

1

stażysta

1

1

* Opracowanie Szkoły Podstawowej w Regnowie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku:
Wydatkowano kwotę – 1705,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów
podyplomowych – 500,00 zł.

III.

INFORMACJE FINANSOWE

1. WYKONANIE BUDŻETU GMINY REGNÓW

Budżet gminy Regnów na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr
XXI/127/21 w dniu 28 stycznia 2021 roku.
W toku realizacji budżetu w 2021 roku jednostka zaplanowała dochody 11.828.439,71 zł
wykonanie wynosiło 11.182.097,49 zł, co stanowi 94,54% planu. Wydatki zaplanowano w
wysokości 11.017.166,87 zł zrealizowano w wysokości 9.914.039,50 zł tj. 89,99% ustalonego
planu. Budżet zaplanowano na początku roku z deficytem w wysokości 559.200,00 zł,
zrealizowano z nadwyżką w wysokości 1.268.057,99 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła
41.723,36zł, tym samym jednostka wypełnia postanowienia art.242 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powyższe spowoduje zwiększenie wysokości
indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia w następnych latach w stosunku
do wielkości planowanych w wieloletniej prognozie finansowej ( art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
Wynik budżetu
Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2021 roku stanowiący
różnicę między zrealizowanymi dochodami a wydatkami jest dodatni i wynosi:
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1.Wykonane dochody

-

11.182.097,49

2.Wykonane wydatki

-

9.914.039,50

=

1.268.057,99

3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)

Tabela 12. Wykonanie Dochodów
Lp.

TREŚĆ

2.

%

Udział % dochodów
własnych, dotacji i
subwencji w dochodach
ogółem

11.182.097,49

94,54

-dochody bieżące

9.782.702,71

9.118.291,13

93,21

-dochody majątkowe

2.045.737,00

2.063.806,36

100,88

Dochody własne
w tym:

3.261.506,24

2.671.784,85

81,92

PIT

862.770,00

933.889,00

108,24

CIT

72.280,00

2.938,74

4,07

podatek od nieruchomości

1.155.381,00

610.934,64

52,88

Dotacje i środki z przeznaczeniem na
cele bieżące i majątkowe ogółem,
w tym:

5.662.538,47

5.605.917,64

99,00

82.943,00

60.906,04

73,43

500.000,00

500.000,00

100

-Środki na uzupełnienie subwencji
ogólnej na wsparcie inwestycji w
zakresie kanalizacji oraz wodociągów
i zaopatrzenia w wodę

1.349.255,00

1.349.255,00

100

Subwencje ogółem

2.904.395,00

2.904.395,00

100

1.656.914,00

1.656.914,00

100

878.621,00

878.621,00

100

63.260,00

63.260,00

100

305.600,00

305.600,00

100

na realizację programów z udziałem
środków z UE
-Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

3.

Wykonanie

11.828.439,71

DOCHODY OGÓŁEM
z tego:

1.

Plan po zmianach

w tym: dochody bieżące
-

oświatowa

-

wyrównawcza UG

-

równoważąca

-

uzupełnienie subwencji ogólnej

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie
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100

23,89

50,13

25,98
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Tabela 13. Wykonanie wydatków
TREŚĆ

Wykonanie

%

Udział wydatków
bieżących i
majątkowych w
wydatkach ogółem

Plan po zmianach

WYDATKI OGÓŁEM

11.017.166,87

9.914.039,50

89,99

100

Z tego:
1.

wydatki majątkowe

1.376.309,00

837.471,73

60,85

8,45

2.

wydatki bieżące

9.640.857,87

9.076.567,77

94,15

91,55

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Tabela 14. Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku
Lp. Nazwa zadania

Plan

Wykonanie %

1.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Rylsk dł.705m)

163.310,00

162.414,50

99,45

2.

Przebudowa drogi gminnej Sławków- Annosław na odcinku 1.100m

320.400,00

320.392,32

100

3.

Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały

10.000,00

0,00

0,00

4.

Remont drogi gminnej Nowy Regnów-Annosław na odcinku 1195m

79.705,00

65.153,10

81,74

5

Remont drogi Regnów - Annosław

163.000,00

162.900,00

99,94

6.

Remont parkingu przy budynkach użyteczności publicznej w
Regnowie

66.000,00

66.000,00

100

7.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbice
Szlacheckie -zwrot kosztów budowy sieci

16.500,00

15.000,00

90,91

8.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w
Regnowie

357.382,00

12.200,00

3,41

9

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów

16.000,00

0,00

0,00

10.

Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i
Urzędu Gminy w Regnowie

141.514,00

4.000,00

2,83

11.

Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym

10.000,00

0,00

0,00

12

Remont bieżni boiska sportowego w Regnowie

3.000,00

0,00

0,00

13.

Zakup działki Nr 327 w miejscowości Podskarbice Szlacheckie

6.000,00

5.914,20

98,57

14.

Dotacja dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej – dofinansowanie zakup
sprzętu

5.000,00

5.000,00

100

15.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące
wydatków majątkowych – Budowa świetlicy środowiskowej w
miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury

518,00

517,61

99,92

16.

Dotacja nas pomoc finansową dla Powiatu rawskiego – na
rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

17.980,00

17.980,00

100

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie
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PRZYCHODY I ROZCHODY
Na dzień 31.12.2021roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów
w kwocie 175.800,00 zł i odsetek w kwocie 12.836,79 zł, co daje razem 188.636,79 zł tj. 1,69%
wykonanych dochodów dopuszczalny wskaźnik wynosił 10,25%.
Zaplanowano przychody w wysokości 713.782,16 zł wykonanie w wysokości 713.814,48 zł tj.
100,00%, na które składały się: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 505.428,38 zł, wolne
środki z lat ubiegłych w kwocie 191.534,72 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku
bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawachprzeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 16.851,38 zł.
DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Zadłużenie Gminy /kredyty i pożyczki / na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 864.000,00
zł, co stanowi 7,73% wykonanych dochodów, w tym:
Tabela 15. Kredyty i pożyczki według stanu na 31.12.2021 r.
Nazwa instytucji

Kwota pozostała do spłaty

kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów

171.900,00

kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów

97.800,00

kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów

28.200,00

kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów

341.300,00

pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi z 2016 roku

224.800,00

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu gminy zawiera „Sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2021 rok”.

2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość początkowa majątku Gminy Regnów na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosiła
18.322.645,02 zł, w ciągu roku nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 800.225,12 zł oraz
zmniejszenie o kwotę 2.060.827,60 zł. Stan na

dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi

17.062.042,54 zł. co oznacza spadek o 6,88%.
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Tabela 16. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych
Lp.
numer
1.

Grupa majątku trwałego
nazwa
Środki trwałe, w tym:

Stan na początek
roku obrotowego
18.322.645,02

Zwiększenie

zmniejszenia

800.225,12

2.060.827,60

Stan na koniec
roku obrotowego
17.062.042,54

2

0

Grunty

2.071.072,14

8.314,20

0,00

2.079.386,34

3

1

Budynki i oraz spółdzielcze prawo do
lokalu użytkowego i spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu

4.817.989,08

0,00

0,00

4.817.989,08

4

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8.457.021,24

791.910,92

0,00

9.248.932,16

5

3

Kotły i maszyny energetyczne

269.599,85

0,00

0,00

269.599,85

6

4

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

198.194,02

0,00

9.676,23

188.517,79

7

5

Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

15.199,01

0,00

0,00

15.199,01

8

6

Urządzenia techniczne

2.175.397,08

0,00

2.051.151,37

124.245,71

9

7

Środki transportu

214.003,60

0,00

0,00

214.003,60

10

8

Narzędzia , przyrządy, ruchomości i
wyposażenia, gdzie

104.169,00

0,00

0,00

104.169,00

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

1.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Planowanie przestrzenne w Polsce funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która przewiduje istnienie dwóch
dokumentów, na podstawie których gmina prowadzi politykę i gospodarkę przestrzenną. Są
to:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
dokumentem określającym zarys polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy uwzględniający uwarunkowania (czyli czynniki i ograniczenia) rozwoju
przestrzennego. Studium nie jest aktem prawnym obowiązującym mieszkańców i podmioty
gospodarcze, zatem nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych
dotyczących zagospodarowania terenu. Jako akt kierownictwa wewnętrznego stanowi zbiór
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informacji ułatwiających prowadzenie gospodarki przestrzennej. Opracowanie i uchwalenie
studium jest obowiązkowe, a jego opracowanie powinno poprzedzać sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regnów
zostało uchwalone Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr VIII/50/2011 z dnia 15 września 2011
roku. Studium objęty jest cały obszar Gminy. Podstawowe ustalenia Studium obejmują
kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy w aspekcie: kultury
przestrzennej, przeznaczenia terenów pod konkretne funkcje, ochrony środowiska, rozwoju
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, społecznej, kształtowaniu przestrzeni
rolniczej i leśnej. W roku 2021 Studium nie było zmieniane.

Wykres 4. Procentowy udział poszczególnych kierunków rozwoju Gminy Regnów
0,026 0,02
0,031
0,052

0,018
użytkowanie
rolnicze
inne

0,06
mieszkaniowe
jednorodzinne

0,061
0,732

usługowe

komunikacyjne

Zakres STUDIUM obejmuje podstawowe problemy życia gminy, w tym między innymi
dotyczące:
1) kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
2) kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
terenów wyłączonych spod zabudowy;
3) obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego;
4) obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
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6) obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym;
7) obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym;
8) obszarów,

dla

których

obowiązkowe

jest

sporządzenie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;
9) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;
10) obszarów przestrzeni publicznej;
11) obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub zmianę obowiązującego planu miejscowego, w tym obszary
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne;
12) kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
13) obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
Podstawowymi dokumentami sterującymi zagospodarowaniem przestrzennym są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. Plan ten jest aktem prawa lokalnego. Oznacza to,
że jest wiążący dla organów samorządowych gminy, instytucji publicznych, podmiotów
gospodarczych i wszystkich obywateli. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest dokumentem, który wyznacza ramy i przesądza o gospodarce przestrzennej gminy.
W Gminie Regnów sporządzonych jest 10 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, na ogólną powierzchnię 2721ha, ostatni plan został uchwalony Uchwałą Rady
Gminy Regnów Nr XII/72/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, obejmujący zmianę planu miejscowego
na terenie wsi Sowidół. Zmiana planu dotyczyła terenów przeznaczonych pod rolnicze
użytkowanie gruntów, obecnie teren ten oznaczony jest symbolem R.RM co oznacza że na
terenie tym jest możliwość oprócz rolniczego użytkowania tych gruntów, usytuowanie
zabudowy zagrodowej.
Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na
budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana
sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga ustalenia w drodze decyzji. W decyzji
tej uwzględniane są postanowienia zawarte w studium.
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W roku 2021 wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy.
Wykres 5. Przeznaczenie procentowe terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Regnów z podziałem na poszczególne rodzaje
0,036
0,045

0,033

0,01

użytków rolniczych
zabudowy usługowej
zabudowy techniczno
produkcyjnej
komunikacji

0,858
infrastruktury
technicznej

W 2021 roku podjęto 1 uchwałę w zakresie planowania przestrzennego na terenie gminy
Regnów:
- Uchwała Nr XXIII/144/21 Rady Gminy Regnów z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie.
W 2021 roku wydano 48 wypisów i wyrysów oraz 62 zaświadczenia o przeznaczeniu działek
w obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów.

2. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Mieszkaniowy Zasób Gminy Regnów obejmuje lokale mieszkalne w budynkach
stanowiących własność Gminy.
1) w budynku ośrodka zdrowia w Regnowie nr 86 – dwa lokale mieszkalne o łącznej
powierzchni użytkowej 85,14 m2,
2) w budynku „agronomówki” W Regnowie nr 86a - dwa lokale mieszkalne o łącznej
powierzchni 98,06 m2.
Stan techniczny zasobu przedstawia się następująco:
1) trzy lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralne
ogrzewanie zasilane z własnych źródeł,
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2) jeden lokal wyposażony jest w energię elektryczną oraz instalację wodociągową.
W budynkach będących własnością gminy Regnów znajdują się także lokale użytkowe
wynajmowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W budynku ośrodka zdrowia w
Regnowie znajduje się przychodnia lekarska o powierzchni 170,78 m2 oraz apteka o
powierzchni 86,40 m2. Lokal na centralę telefoniczną firmy ORANGE zlokalizowany jest w
budynku urzędu gminy i zajmuje powierzchnię 19 m2.
Łączna wartość czynszu za wynajmowania powyższych lokali w roku 2021 wynosi 52.311,36 zł.
Ponadto Gmina wydzierżawia na terenie Gminy Regnów nieruchomości położone w
miejscowości Kazimierzów, Annosław i Rylsk Duży. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawczego
wynoszą 45007,17 zł.

3. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH
W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt został opracowany i przyjęty uchwałą Rady
Gminy Regnów Nr XXII/133/21 w dniu 30 marca 2021 r. „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów w 2021
roku”.
Bezdomne zwierzęta były wyłapywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe „DREWBUD” z siedzibą w miejscowości Komorów 15, 96-214 Cielądz i oddawane do
schroniska dla zwierząt w Boguszycach Małych 25, 96-200 Rawa Mazowiecka prowadzonego
przez Fundację Ostatnia Szansa z siedzibą w Warszawie ul. Jana Blatona 3 lok 141, 01-494
Warszawa. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w przypadku konieczności
wyjazdu w celu uśpienia zwierzęcia, opiekę weterynaryjną sprawował Zakład leczniczy dla
zwierząt „LANCET” w Sadkowicach. Za zbieranie, odbiór zwłok padłych zwierząt i ptaków z
terenu gminy i zapewnienie ich utylizacji odpowiedzialny był Zakład Usług Rakarskich Mirosław
Boguszewski ul. Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka. W przypadku konieczności
zapewnienia schronienia zwierzętom gospodarskich odpowiedzialne było gospodarstwo w
Regnowie nr 79.
W celu realizacji programu w 2021 roku w Gminie Regnów zgłoszono do zabiegu sterylizacji/
kastracji 3 samice kota oraz 1 samice psa. Wszystkie zgłoszone podania zostały pozytywnie
rozpatrzone i zrealizowane. W schronisku „Fundacja Ostatnia Szansa” w Boguszycach Małych
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w roku 2021 przebywało 10 psów z terenu Gminy Regnów. Do schroniska trafiło 7 psów z
terenu naszej gminy. W schronisku dokonano 3 adopcji psów należących do naszego terenu.
W 2021 roku za przyjęcie, zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania i
opiekę weterynaryjną w schronisku gmina zapłaciła 14 798,00 zł. Za opiekę weterynaryjną,
sterylizację i kastrację zwierząt gmina poniosła koszty w wysokości 587,52 zł. Koszt odławiania
bezdomnych zwierząt wynosił 934,80 zł, natomiast za usługę zbierania zwłok padłych zwierząt
z terenu gminy i utylizację ich koszt wynosił 432,00 zł. W roku 2021 nie było konieczności
zapewnienia schronienia zwierzętom gospodarskich.
W 2021 roku do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

4. ZABYTKI GMINY REGNÓW
Na terenie Gminy Regnów zlokalizowane są następujące obiekty wpisane do rejestru
zabytków województwa łódzkiego:
Regnów
● murowany kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie, wzniesiony w
1764 roku, nr rej.: 11/7 z 30.05.1946 oraz 265/197 z 27.12.1967;
● cmentarz przykościelny, nr rej.: 940 z 19.11.1993;
● cmentarz rzymsko-katolicki, nr rej.: 899 z 22.12.1992.
Rylsk Duży
● zespół dworski, na który składają się: murowany dwór (nr rej.: 552 z 25.03.1981),
zabudowania gospodarcze (nr rej.: 553 z 25.03.1981) oraz park krajobrazowy (nr rej.: 579 z
19.05.1982).
Rylsk
● zespół dworski, na który składają się: murowany dwór wzniesiony w 1893 r. i pozostałości
parku krajobrazowego z końca XIX stulecia.
W 2021 roku wykonane zostały prace remontowe w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Regnowie polegające na rozbiórce i wymianie podsufitki, wzmocnieniu
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elementów konstrukcyjnych, oczyszczeniu i odgrzybieniu elementów konstrukcyjnych dachu.
Wykonanie prac było niezbędne gdyż dotychczasowe elementy konstrukcyjne dachu były w
opłakanym stanie i wymagały wzmocnienia i zabezpieczenia, poprzez oczyszczenie i
odgrzybienie. Celem finalnym zadania było rozebrane podsufitki i wymiana na nową, według
zaleceń konserwatora zabytków, co pozwoliło na zabezpieczenie całego zabytku przed
niszczeniem dziedzictwa, które znajduje się w środku Kościoła stanowiącego zabytki ruchome,
tak aby w przyszłości mogły cieszyć się nim następne pokolenia i można było podziwiać cały
nienaruszony zabytek kulturowy.

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie
po wykonanych pracach konserwatorskich

5. GOSPODARKA ODPADAMI
Zgodnie z artykułem 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odpady komunalne z terenu Gminy Regnów
odbierała i zagospodarowywała firma BUDMAX Grzegorz Budek, na podstawie umowy
zawartej z gminą Regnów na lata 01.01.2021-31.12.2022.
Rada Gminy Regnów ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę
„wytwarzający płaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Regnów dla nieruchomości zamieszkałych wynosiła 21 zł za
osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie.
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W przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych określono stawkę w wysokości 63 zł miesięcznie od jednej
osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Mieszkańcy zostali zwolnieni z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali kompostować bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 21,43 %
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości osobiście
deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposób gospodarowania
odpadami. Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki i worki.
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład w których wchodzi odbiór, transport,
utylizacja odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), zysk firmy
obsługującej, koszt obsługi administracyjnej informatycznej systemu itp.
Tabela 17. Koszty poniesione w 2021 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Rodzaj kosztu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników, szkolenia,
licencja oprogramowania)
Razem:

Kwota w zł.
344 147,05 zł

30 649,17 zł
374 796,22 zł

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wraz
kosztami upomnień i odsetkami wyniósł 322 845,64 zł.
Należności na dzień 31.12.2021 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– 53 742,73 zł.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Regnów
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Segregowane odpady komunalne (papier,
szkło, metale tworzywa sztuczne) są gromadzone w workach odpowiednich kolorów i
odbierane raz na miesiąc, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są w
pojemnikach i przekazywane firmie zajmującej się wywozem śmieci co 4 tygodnie a w okresie
od kwietnia do października co 2 tygodnie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
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wielkogabarytowe, oraz zużyte opony odbierane są dwa razy w roku, według ustalonego
harmonogramu odbioru i zbiorki odpadów komunalnych.
W 2021 roku od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Regnów odebrano
łącznie 314,1900 Mg odpadów komunalnych, z czego firma BUDMAX odebrała 271,9300 Mg
odpadów.
Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Gmina Regnów w roku 2021 osiągnęła następujące poziomy:
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania - 13,98 %
- Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - 37 %.
- Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania
odpadów komunalnych - 1,15 %.
6. PROGRAM USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W roku 2021 Gmina Regnów usuwała wyroby azbestowe na podstawie „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Regnów na lata 2016-2032” w ramach
zadania realizowanego przez Gminę Regnów pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2021 roku”. Koszty przedsięwzięcia były
pokrywane w następujących proporcjach: 90% dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, 10%
środki własne Gminy Regnów. Całkowita wartość zadania wyniosła 46 303,92 zł, dotacja z
WFOŚiGW w Łodzi wyniosła 38 164,00 zł. Zadanie polegało na odebraniu i unieszkodliwieniu
wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców Gminy Regnów. Unieszkodliwieniu
poddano 110,5 Mg wyrobów azbestowych z 43 posesji. W porównaniu do roku 2019 wartość
ta była wyższa o 19 213,92 zł, a ilość wyrobów azbestowych była większa o 40,63 Mg. Odpady
azbestowe zostały przekazane na podstawie kart przekazania odpadów na Składowisko BIAŁA
w: 98-350 Młynisko. Zadanie realizowała firma REVOL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w: 93-192
Łódź, ul. Senatorska 21/30-31.
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7. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na terenie gminy Regnów przebiegają drogi gminne i drogi dojazdowe, które łącznie zajmują
powierzchnię 243,2 tys.m2 . Drogi gminne publiczne o długości 15,9 km wykorzystywane są
głównie do ruchu lokalnego. Na obszarze gminy nie występują drogi wojewódzkie.
Tabela 18. Nawierzchnia oraz długość dróg gminnych na terenie gminy Regnów

Suma długości
powierzchni
Klasa dróg

Nawierzchnia utwardzona

Nawierzchnia gruntowa

Dł.
(km)

Pow.
tys. m2

bitumiczna

betonowa tłuczniowa

wzmocniona
żwirem itp.

naturalna

Lokalne

15,9

63,6

11,7

46,8

0,7 2,8

0,5

2,4

1,5

6,0

1,4

5,4

Dojazdowe

50,3

179,6

8,8

33,8

2,3 8,4

0,5

3,6

0,5

2,0

38,3

131,8

Razem

66,2

243,2

20,5

80,6

3,0 11,2

1,0

6,0

2,0

8,0

39,7

137,2

4105E
4117E
4118E
4119E
4120E
4121E
4123E
4306E

Tabela 19. Długość dróg powiatowych na terenie gminy Regnów
Drogi powiatowe na terenie gminy Regnów
Przebieg drogi
Długość (km)
Rossocha – Przewodowice – Rylsk D. - Zuski
7,500
Ossowice – Kaleń
2,450
Pukinin – (Mogielnica)
7,400
Regnów – Rylsk
3,788
Biała Rawska – Regnów – Komorów
5,500
Biała Rawska – Rylsk Duży
2,350
Cielądz – Józefów
3,220
(Wiechnowice) – Lesiew
11,400
RAZEM
43,608

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

30 | S t r o n a

Raport o stanie gminy Regnów za 2021 rok
Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych – uzupełnianie ubytków kruszywem
i równanie – w roku 2021 wyniosły 25. 988,07 zł.

8. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020r. , poz. 1057 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek
realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
cytowanej ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe").
Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na organie stanowiącym
jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Roczny Program Współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. został
uchwalony przez Radę Gminy Regnów w dniu 20 listopada 2020 r. Uchwałą nr XIX/117/20.
Program współpracy podaje katalog form współpracy Gminy Regnów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podział środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku
przedstawiał się następująco:
1) w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37 000,00 zł;
2) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – 6 000,00 zł;
3) w zakresie podniesienia jakości życia mieszkańców – 15 000,00 zł.
Uchwalenie Programu poprzedziły konsultacje z organizacjami pozarządowymi ogłoszone
Zarządzeniem nr 20/2020 Wójta Gminy Regnów z dnia 26 października 2020 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu programu.
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W dniu 27 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Regnów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje publiczne. Termin na składanie ofert wyznaczono do 10 lutego
2021 r. Ogłoszenie o naborze ofert zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Regnów, na stronie BIP Gminy Regnów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Regnów.
Program obowiązywał w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r., na jego realizację
przeznaczono kwotę 58 000,00 zł.
W ramach otwartego konkursu, oferty złożyło 4 organizacje pozarządowe. Wszystkim
organizacjom została przyznana dotacja w kwocie wnioskowanej w ofercie.
Tabela 20. Dane na temat poszczególnych zadań i środków finansowych przeznaczonych na
realizacje poszczególnych zadań
Lp

Nazwa oferenta

1.

Uczniowski Klub
Sportowy „SOKÓŁ” w
Regnowie

2.

Ludowy Klub
Sportowy „ SOKÓŁ”
w Regnowie

3.

Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych
„Dobro Dzieci”

4.

Stowarzyszenie
„ Razem dla Regnowa”

Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród mieszkańców Gminy
Regnów ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
zajęć
szkoleniowych i współzawodnictwa
sportowego w dziedzinie piłki nożnej
Upowszechnianie kultury fizycznej
I sportu wśród mieszkańców Gminy
Regnów ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
zajęć
szkoleniowych i współzawodnictwa
sportowego w dziedzinie piłki nożnej
Zwiększenie pomocy terapeutycznej
i korekcyjnej dla dzieci z terenu Gminy
Regnów

Wspieranie przedsięwzięcia w zakresie
rozwoju kulturalnego, promocji twórczości
kulturalnej
i ludowej poprzez zorganizowanie spotkań
społeczności lokalnej,
wspieranie amatorskiego ruchu
artystycznego mieszkańców Gminy
Regnów oraz wspieranie wszelkich form
edukacji kulturalnej dzieci i osób dorosłych z
terenu gminy Regnów oraz zapewnienie
obsługi
muzycznej zespołu Wielopokoleniowego
„Marzenie” z Regnowa
*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Kwota
przeznaczona na
zadanie( zł)
12 000,00 zł

Przyznana
kwota dotacji
(zł)
12 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł
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Z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotację zostały podpisane umowy na
wsparcie realizacji zadania publicznego. Zlecone zadania zrealizowane zostały zgodnie ze
złożonymi ofertami na realizacje zadań publicznych oraz zgodnie z zawartymi umowami o
udzielenie dotacji.
Sprawozdania z realizacji zadań złożone zostały z zachowaniem terminów umownych.
Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie.

9. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE REGNÓW
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Regnów, przyjęta została do
realizacji uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XV/93/16 z dnia 12 maja 2016 roku. Strategia
została przyjęta na lata 2016-2022, a jej głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom gminy
Regnów warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu oraz przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającemu
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Zostały również wskazane 4
cele strategiczne:
1. Przeciwdziałanie czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz ograniczanie ich
skutków.
2. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.
3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz ich
włączenie społeczno-zawodowe.
4. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców.
Podstawowymi zadaniami realizowanymi w gminie w ramach funkcjonowania GOPS w
Regnowie o charakterze niepieniężnym było opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej dla
1 osoby oraz świadczenie usług opiekuńczych dla 2 osób.
Wsparcie materialne, finansowe, praca socjalna, poradnictwo i interwencja były udzielane w
ramach:
•

Realizacji świadczeń z ustawy o pomocy społecznej,

•

Realizacji zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

•

Realizacja zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
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•

Realizacja zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

•

Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

•

Realizacja zadań z ustawy „ Za życiem”,

•

Realizacja zadań wynikających z programów dożywiania.

10. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
Program Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów na lata 2020-2022 został przyjęty uchwałą
nr XIV/88/20 Rady Gminy Regnów z dnia 16 marca 2020 r.
Celem programu jest wspieranie rodzin z terenu Gminy Regnów, przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Cele szczegółowe:
1. Poprawa funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym.
2. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych, koniecznych
w budowaniu i utrzymaniu systemu wspierania rodziny.
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
Program jest adresowany do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo- wychowawczej, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do
prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w
opiece i wychowaniu dzieci. Zadania programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na
całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko zostało umieszczone pozarodziną
biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. W jego realizacji uczestniczą
instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny.
W roku 2021 w pieczy zastępczej znajdowało się siedmioro dzieci. Wydatki związane z
utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej w 2021 roku wyniosły 93.873,69 zł. Asystent rodziny
w 2021 roku swoim wsparciem objął 3 rodziny. Łączny koszt wynikający z realizacji wsparcia w
formie asystentów rodziny wyniósł 18.808,54 zł.

11. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Regnów na lata 2011-2021
został przyjęty uchwałą nr V/34/2011 Rady Gminy Regnów z dnia 14 marca 2011 r.
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Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie
Regnów, wspieranie i ochrona osób doznających przemocy oraz rozwój skutecznego systemu
oddziaływania

na

osoby

stosujące

przemoc.

Został

również

powołany

Zespół

Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim:
1. pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w
przezwyciężeniu ich problemów,
2. efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
problemu,
3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
4. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy,
5. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy .
W 2021 roku pomocą z pomocą zespołu interdyscyplinarnego objęto 4 rodziny w ramach
procedury ,,Niebieskiej Kart”.

12. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej
Programem na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/121/20 Rady Gminy Regnów z dnia 15
grudnia 2010 roku. Program został przyjęty w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ustawę z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
Celem głównym Programu było tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i
naprawczych zmierzonych do:
1) prowadzenia aktywnych form przeciwdziałania negatywnych skutkom nadużywania
alkoholu;
2) wykorzystania zasobów niezbędnych do rozwiązywania występujących już problemów
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
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3) zwiększenia dostępności pomocy profilaktycznej i terapeutycznej dla osób
uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.
Nad realizacją uchwalonego Programu czuwał Wójt Gminy Regnów, natomiast do realizacji i
inicjowania działań została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Regnów Nr 28/2018 z dnia
18 grudnia 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej Komisją działała w 3
osobowym składzie. Do zadań Komisji należało:
1) przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi, zgłaszającymi się dobrowolnie lub
skierowane przez instytucje, osoby fizyczne bądź członów rodzin i motywowanie ich do
podjęcia leczenia, kierowanie w celu badania biegłych orzekających w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu;
2) przeprowadzanie szkoleń, kontroli placówek i lokali gastronomicznych w których
podawany jest i spożywany alkohol;
3) opiniowanie zezwoleń na spożycie napojów alkoholowych oraz pozostałe czynności
określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W 2021 roku Komisja odbyła 17 spotkań, w takcie tych spotkań przeprowadziła 6 rozmów o
charakterze interwencyjno – motywującym z osobami nadużywającymi alkohol, 7 rozmów z
członkami rodzin osób z problemem alkoholowy oraz zrealizowała jedną

rozmowę z

Kuratorem Społecznym osoby uzależnionej. Jedną osobę zmotywowała do podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego.
Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z 2 wnioskami o wszczęcie
postępowania dotyczącego przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu w
zakładzie stacjonarnym leczenia odwykowego.
Sporządziła 2 wywiady środowiskowe z członkami osób uzależnionych od alkoholu.
Komisja zmotywowała 1 osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia uzależnienia w formie
spotkań z terapeuta uzależnień, dyżurującym w Bibliotece Publicznej w Regnowie.
Sporządziła 1 pismo do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej
w sprawie dostarczenia za jego pośrednictwem odpisu wniosku z pouczeniami uczestnikowi
postępowania wszczętego w sprawie przymusowego leczenia od alkoholu w zakładzie
stacjonarnym lecznictwa odwykowego.
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Komisja zaopiniowała 2 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Z zakresu popularyzacji wiedzy na temat zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży
alkoholu i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży
napojów alkoholowych Komisja wraz z Firmą PROGRES zorganizowała w miesiącu październik
szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w którym udział wzięli właściciele sklepu
lub ich przedstawiciele 4 punktów sprzedaży z 8 funkcjonujących na naszym terenie.
Przeprowadzono również badanie p. n. „Zakup kontrolowany”, z 7 punktów sprzedaży
objętych akcją jedynie w 1 sprzedawca poprosił osobę budzącą zastrzeżenia co do
pełnoletności o okazanie dowodu osobistego.
W ramach realizacji Programu podjęto działania, których głównym celem było tworzenie
spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania
powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem. Jednym z tych zadań było
utworzenie punktu konsultacyjnego bezpłatnej pomocy psychologicznej w Świetlicy
Środowiskowej w Regnowie. Pomoc psychologa obejmowała takie problemy jak:
- uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard),
- pomoc dla rodzin osób z uzależnieniem,
- pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- porady rodzinne (konflikty małżeńskie i inne),
- porady wychowawcze,
-kłopoty i kryzysy innego rodzaju.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do punktu zgłosiło się 34 osób, co przełożyło się
na 110 godzin terapeutycznych.
Kolejnym zadaniem realizowanym przez Program było pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa
w projekcie „Umiem pływać”. Projekt powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” był
adresowany do uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę
Regnów. W projekcie udział wzięły dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Władysława
Ciasia w Regnowie. Liczba uczestników objętych zadaniem: 30, Liczba grup w ramach
zadania:2. Zajęcia odbywały się w Klubie Sportowym TRIATHLON RAWA w Rawie
Mazowieckiej. W ramach projektu odbyły się zajęcia nauki pływania różnymi stylami oraz
zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie.
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W ramach szerzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególnie dla dzieci i młodzieży zakupiono do
podległej szkoły, Szkoły Podstawowej w Regnowie monitor interaktywny, który ma pomóc
wychowawcą,

prowadzenie

pogawędek,

wyświetlania

materiałów

informacyjno-

edukacyjnych, materiałów opiekuńczo – wychowawczych dotyczących uzależnień od alkoholu,
narkotyków.
W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych Gmina Regnów wsparła Komendę Powiatową Policji
w Rawie Mazowieckiej w zakupie 300 szt. zawieszek zapachowych na których umieszczone
zostały hasła profilaktyczne. Gazety zostały użyte w szeregu działań profilaktycznych
związanych z promocją trzeźwości wśród kierowców.
Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Programie są wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej
napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki). Z uwagi na panującą pandemie COVID-19 i
ustawowe zamknięcie lokali gastronomicznych, jeden z przedsiębiorców wniósł wnioski o
zwolnienie z 1 i 2 raty opłaty za korzystanie z zezwolenia alkoholowego i tym samym Rada
Gminy Regnów Uchwałą Nr XXI/130/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i Uchwałą Nr XXIII/149/21 z dnia
31 maja 2021 r, zwolniła go z uiszczenia ww. rat opłaty. Faktyczne dochody wyniosły 29 284,12
(26 574,54 zł za opłaty opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 2 709, 60 zł za
opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw.
małpki). Na realizację zadań ujętych w programie i zrealizowanych wydatkowano łącznie 32
174,00 zł.

Tabela 21. Wydatki w 2021 roku na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową
diety dla członków Komisji
7.140,00 zł
konsultacje psychologa

finansowanie prac biegłych (psychiatry i psychologa) orzekających w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu - opinie dotyczyły osób
zgłoszonych do GKRPA w związku z nadużywaniem alkoholu
usługi telefoniczne
zakup artykułów biurowych

9.600,00 zł.
851,86 zł.

200,00 zł
122,35 zł
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koszty komornicze w sprawie dostarczenia za jego pośrednictwem

90,10 zł

odpisu wniosku z pouczeniami dot. przymusowego leczenia od alkoholu
w zakładzie stacjonarnym lecznictwa odwykowego
za wnioski do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie

200,00 zł

przymusowego leczenia od alkoholu w zakładzie stacjonarnym lecznictwa
odwykowego
artykuły spożywcze na szkolenie dla sprzedawców napojów

75,70 zł

alkoholowych
zawieszki edukacyjne dot. problemów alkoholowych

699,99 zł.

szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

1665,00 zł.

realizacja programu Umiem pływać

1150,00 zł

przewóz uczniów na basen

400,00 zł

10. artykuły do zwalczania skutków COVID-19 (osłona ochronna z plexy)

179,00 zł.

Razem koszt realizacji programu wyniósł

32.174, 00 zł

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

13. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014 –2020 współfinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Regnowie w 2021 roku współpracował z Klubem Abstynenckim „Szansa” w
Rawie Mazowieckiej, w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014
– 2020 POPŻ. W ramach tego programu zakwalifikowani mieszkańcy mogą korzystać z
bezpłatnych produktów żywnościowych. W 2021 roku z programu skorzystało 49 rodzin, w
tym 164 osoby w rodzinach.
Tabela 22. Pomoc żywnościowa w latach 2019-2021
Rok
Rodziny korzystające
z pomocy żywnościowej
2019
47

Osoby w rodzinach korzystające z
pomocy żywnościowej
196

2020

49

164

2021

49

164

*Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Regnowie
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14. WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”

to wsparcie dla najuboższych

mieszkańców. Celem programu było ograniczenie głodu i niedożywienia w szczególności
wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, chorych oraz niepełnosprawnych, z gospodarstw
domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i zakładał
on objęcie dożywianiem dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe wymagające wsparcia w postaci
posiłków z terenu Gminy Regnów. Program był elementem polityki państwa w zakresie
wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz
kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Koszt programu wyniósł ogółem – 30 494 zł, w tym środki własne 12198 zł i dotacja – 18 296
zł. Programem objęte zostały 74 osoby.

V.REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt
Gminy Regnów jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in.
wykonywanie Uchwał Rady Gminy. W 2021 roku odbyło się 8 Sesji Rady Gminy Regnów, na
których podjętych zostało 49 uchwał. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 29 uchwał
przekazanych zostało do Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wojewody Łódzkiego, 21
uchwał do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej, natomiast 19 uchwał oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2020 rok podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regnów. W 2021 r.
wszczęto 3 postępowania w celu kontroli legalności uchwał oraz wydano 1 rozstrzygnięcie
nadzorcze. Uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
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Tabela 23. Uchwały podjęte w latach 2018-2021
Liczba Podjętych uchwał

2018

2019

2020

2021

54

58

45

49

Liczba uchwał przekazanych
Wojewody Łódzkiego

do

nadzoru

35

36

27

29

Liczba uchwał przekazanych
Regionalnej Izby Obrachunkowej

do nadzoru

19

22

18

20

Liczba uchwał przekazanych do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

15

15

13

19

* Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

Tabela 24. Wykonanie uchwał w 2021 roku
L.p.

Nr uchwały

W sprawie

Informacja o wykonaniu uchwały

1.

XXI/124/21

rozpatrzenia petycji

Rozpatrzono petycje i przekazano wraz z
uzasadnieniem wnioskodawcy.

2.

XXI/125/21

rozpatrzenia petycji

Rozpatrzono petycje i przekazano wraz z
uzasadnieniem wnioskodawcy.

3.

XXI/126/21

wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2036

Uchwalono Wieloletnią Prognozę
Finansową do realizacji w latach 2021-2036.

4.

XXI/127/21

uchwalenia budżetu na 2021 rok

Uchwalono budżet Gminy Regnów do
realizacji w roku 2021.
Uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 20.08.2021 r. poz. 3834

5.

XXI/128/21

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Rawskiemu

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi
rawskiemu w kwocie 1.000 zł z
przeznaczeniem na wsparcie poradnictwa
zawodowego dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Rawie Maz. zgodnie z podpisaną umową.

6.

XXI/129/21

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi rawskiemu

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi
rawskiemu w kwocie 400 zł na
dofinansowanie części wynagrodzenia
lekarza psychiatry dla Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Maz.
zgodnie z podpisana umową.

7.

XXI/130/21

zwolnienia z opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

Zwolniono przedsiębiorcę z korzystania z
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Wydane zostało
stosowne zaświadczenie i pismo
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 29.01.2021 r. poz. 416
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8.

9.

XXII/131/21

XXII/132/21

trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Regnów oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

Uchwała została podjęta.

funduszu sołeckiego

Uchwała została zrealizowana-

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda
Łódzki stwierdził nieważność uchwały.
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 22.04.2021 r. poz. 1803

Nie wyodrębniono funduszu soleckiego
10.

XXII/133/21

przyjęcia ,,Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Regnów na 2021 rok”

Uchwała została podjęta i przekazano ją do
realizacji.

Rozpatrzono petycje i przekazano wraz z
uzasadnieniem wnioskodawcy.

Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 22.04.2021 r. poz. 1804

11.

XXII/134/22

rozpatrzenia petycji złożonej
przez Stowarzyszenie Polska
Wolna od GMO.

12.

XXII/135/21

pozostawienia
rozpatrzenia

13.

XXII/136/21

Uchwała została podjęta i przyjęta do
bieżącej realizacji.

14.

XXII/137/21

diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych Rady Gminy
Regnów
ustalenia zasad i wysokości diet
dla sołtysów Gminy Regnów

15.

XXII/138/21

wynagrodzenia wójta

Uchwała została podjęta i przyjęta do
bieżącej realizacji.

16.

XXII/139/21

zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Regnów
na 2020 rok

Uchwała została przyjęta i realizowana była
w ciągu całego 2020 roku

17.

XXII/140/21

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

Przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł
na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży pożarnej w Rawie
Mazowieckiej na zakup sprzętu zgodnie z
podpisanym porozumieniem.

18.

XXII/141/21

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2036

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2021-2036
zgodnie z podjętą uchwałą

19.

XXII/142/21

zmian w budżecie na 2021 rok

Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021
rok zgodnie z przyjętą uchwałą

20.

XXIII/143/21

trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu

Uchwała została podjęta i przekazana do
zapoznania Zespołowi Interdyscyplinarnemu

petycji

bez Z uwagi na braki formalne petycja pozostała
bez rozpatrzenia.

Uchwała została podjęta i przyjęta do
bieżącej realizacji.
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Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Regnów oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Regnów.
Zawiadomieniem Wojewody zostało
wszczęte postępowanie nadzorcze
Zmieniona Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr
XXIV/153/21 z dnia 30 czerwca 2021
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 25.06.2021 r. poz. 2929

21.

XXIII/144/21

przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Regnów na
fragmencie obrębu Podskarbice
Szlacheckie

Uchwała została przyjęta do realizacji i
przystąpiono do dalszej procedury.

22.

XXIII/145/21

nieuwzględnienia petycji

Rozpatrzono petycje i przekazano wraz z
uzasadnieniem wnioskodawcy.

23.

XXIII/146/21

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2036

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2021-2036
zgodnie z podjętą uchwałą

24.

XXIII/147/22

zmian w budżecie gminy na 2021
rok

Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021
rok zgodnie z przyjętą uchwałą
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 05.10.2021 r. poz. 4536

25.

XXIII/148/21

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Rawskiemu

Udzielono pomocy finansowej Powiatowy
Rawskiemu w 2021 roku w wysokości
17.980,00 zł z przeznaczeniem na
rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej, zgodnie z podpisaną umową.
Kwota 161.820,00 zł przekazana została w
2022 roku.

26.

XXIII/149/21

zwolnienia za korzystanie ze
zwolnień na sprzedaż napojów
alkoholowych

Zwolniono przedsiębiorcę z korzystania z
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Wydane zostało
stosowne zaświadczenie i pismo
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 31.05.2021 r. poz. 2490

27.

XXIV/150/21

udzielenia wotum zaufania
Wójtowi Gminy Regnów

Udzielono Wójtowi Gminy wotum zaufania.

28.

XXIV/152/21

zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2021 rok.
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29.

30.

XXIV/153/21

XXIV/154/21

sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2020 rok

Sprawozdanie opublikowane w Dz.Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 31.08.2021 r. poz.
4037

zmieniająca uchwałę Rady Gminy
Regnów Nr XXIII/143/21 z dnia 31
maja 2021 roku w sprawie trybu i
sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Regnów oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu
postepowania uchylona § 2 w załączniku do
uchwały Nr XXIII/143/21 z dnia 31 maja 2021
roku.

zmian w budżecie gmina na 2021
rok

Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021
rok zgodnie z przyjętą uchwałą

Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 22.07.2021 r. poz. 3348

Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 05.10.2021 r. poz. 4520
31.

XXV/155/21

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2036

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2021-2036
zgodnie z podjętą uchwałą

32.

XXV/156/21

zmian w budżecie gminy na 2021
rok

Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021
rok zgodnie z przyjętą uchwałą
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 05.10.2021 r. poz. 4533

33.

XXVI/157/21

wyrażenia zgodny na przekazania
w użytkowanie nieruchomości
zabudowanych będących
przedmiotem zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Regnów dotychczasowemu
użytkownikowi

Przekazano w użytkowanie nieruchomości
zabudowane będące przedmiotem
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Regnów dotychczasowemu
użytkownikowi, zgodnie z podpisaną
umową.

34.

XXVI/158/21

dopuszczenia zapłaty podatków,
opłat oraz niepodatkowych
należności budżetowych
stanowiących dochody budżetu
Gminy Regnów, za pomocą
instrumentu płatniczego, w tym
instrumentu płatniczego, na
którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny

Uchwała została podjęta.
Realizacja uchwały i podpisanie umowy na
terminal płatniczy nastąpi w 2022 roku.
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 19.11.2021 r. poz. 5386

35.

XXVI/159/21

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2036

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2021-2036
zgodnie z podjętą uchwałą

36.

XXVI/160/21

zmian w budżecie gminy na 2021
rok

Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021
rok zgodnie z przyjętą uchwałą.
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Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 26.01.2022 r. poz. 498

37.

XXVII/161/21

określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

Określono wzór wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego.
Uchwała została przekazana do bieżącej
realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
społecznej w Regnowie.
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 09.12.2021 r. poz. 6288

38.

XXVII/162/21

uchwalenia Wieloletniego
Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Regnów na lata 2022-2026

Uchwalono Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Regnów na lata 2022-2026 i przyjęto
do realizacji.
Zawiadomieniem Wojewody zostało
wszczęte postępowanie nadzorcze
Zmieniona Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr
XXVIII/170/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 09.12.2021 r. poz. 6289

39.

XXVII/163/21

przyjęcia programu Współpracy
Gminy Regnów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok
2022

Przyjęto program współpracy Gminy
Regnów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie i przekazano
do realizacji w roku 2022.
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 09.12.2021 r. poz. 6290

40.

XXVII/164/21

ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Regnów

Uchwała została podjęta i przyjęta do
bieżącej realizacji.

41.

XXVII/165/21

pokrycia kosztów
gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z
pobranej opłaty za
gospodarowania odpadami
komunalnymi

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja
pokrycia kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi.

42.

XXVII/166/21

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2036

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2021-2036
zgodnie z podjętą uchwałą
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43.

XXVII/167/21

zmian w budżecie gminy na 2021
rok

Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021
rok zgodnie z przyjętą uchwałą
Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 10.02.2022 r. poz. 793

44.

XXVIII/168/21

uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na
2022 rok

Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2021 i przekazano do realizacji

45.

XXVIII/169/21

przyjęcia stanowiska dotyczącego
poparcia działań zapewniających
bezpieczeństwo granic
Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko zostało przyjęte i przekazane
zgodnie z wnioskiem.

46.

XXVIII/170/21

zmiany załącznika do uchwały
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

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu
postepowania uchylono § 7 w załączniku do
uchwały Nr XXVII/161/21 z dnia 30 listopada
2021 roku.

Zmian w budżecie gminy na 2021
rok

Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021
rok zgodnie z przyjętą uchwałą

47.

XXVIII/171/21

Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 20.01.2022 r. poz. 381

Uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego z dnia 20.01.2022 r. poz. 381
48.

XXVIII/172/21

uchwalenia budżetu na 2022 rok

Uchwalono budżet Gminy Regnów do
realizacji w 2022 roku.
Uchwała została przekazana do publikacji w
dniu 4.01.2022 r. Na dzień 12 maja 2022
roku nie została opublikowana.

49.

XXVIII/173/21

wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Regnów na lata 2022-2036

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową
do realizacji w latach 2021-2036.

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Regnowie

VI.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

Gmina Regnów w 2021 roku należała do następujących stowarzyszeń i związków
międzygminnych:
➢ Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - przystąpiono Uchwałą Nr XXI/96/01 z dnia
29.03.2001 r. w sprawie przystąpienia gminy Regnów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury. Celem Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury jest
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kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych z północnej i centralnej części
województwa łódzkiego, a także wspólne analizowanie problemów i wypracowanie
najbardziej optymalnych rozwiązań dla jst dotyczących zarządzania sprawami
publicznymi i wykonywania zadań ustawowych;
➢ Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej - przystąpiono Uchwałą Nr
XXIII/126/05 z dnia 24.08.2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. Podstawowym celem Samorządowego
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej są działania mające na celu wspieranie idei
samorządności, ochrona

interesów

oraz współdziałanie na

rzecz

rozwoju

gospodarczego i kulturalnego jednostek samorządowych „ziemi rawskiej”;
➢ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki” - przystąpiono Uchwał Nr XIII/82/08
z dnia 19.06.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Regnów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania ,,KRAINA RAWKI”. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki”,

działa na rzecz poprawy jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Działania
ukierunkowane są na: działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
promocję regionu oraz wyrównywanie szans poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu;
➢ Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - przystąpiono Uchwałą Nr
XVII/80/00 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc
w wysiłkach skierowanych na rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków
lokalnego rozwoju gospodarczego oraz integrację gmin i rozwój samorządności
lokalnej.
W 2021 roku Gmina Regnów z tytułu przynależności do w/w stowarzyszeń i związków
przekazała z budżetu gminy 34.362,00 zł. składek członkowskich.
Wójt Gminy oprócz udziału w powyższych Stowarzyszeniach jest członkiem Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, powołanej
Uchwałą VII/50/2019 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie
powołania Rady Społecznej SPZOZ W Rawie Mazowieckiej. Rada w podmiocie leczniczym
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niebędącym przedsiębiorcą jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącegoPowiatu rawskiego a także doradczym kierownika.

VII.

CZĘŚĆ ANALITYCZNA (działania prowadzone w 2021 roku)

1. INWESTYCJE I REMONTY
Tabela 25. Inwestycje i remonty w 2021 roku
Nazwa zadania

Opis

Przebudowa drogi gminnej
Sławków-Annosław na
odcinku 1100m

Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych
w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
Sławków-Annosław na odcinku 1100m " Droga
zlokalizowana jest w miejscowościach Annosław na
działkach o nr ew. 134/34, 134/36, 134/38, 134/40,
134/42, 134/44, 134/46 obręb Annosław oraz Sławków
na działkach o nr ew. 174, 159/2, 163/2, 164/2, 165/2,
167/2, 173/4, 173/6, 175/3, 175/5, 176/1, 177/1, 178/1
179/3, 179/5, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/3 obręb
Sławków.

Kwota
przeznaczona
na realizację
320 392,32 zł

wewnętrznej w

W ramach zadania została wykonana modernizacja
drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk o długości
705m.

Pozyskane środki z:
Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych –
kwota 160 172,32 zł

Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg –
kwota 160 172,00 zł

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu na istniejącej
nawierzchni (warstwa zagęszczona mechanicznie o
grubości 10cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych gr.20cm) pomiarów przy liniowych robotach
ziemnych 1.100 km (trasa dróg w terenie równinnym),
mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża
pod warstwy konstrukcyjne w gruncie klasy I-IV
(krotność = 2) 4400 m2 , nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca) 4400 m2, skroplenie emulsją
asfaltową nawierzchni 4400 m2, nawierzchnie z
mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 4400 m2.
Dodatkowo wykonano obustronnie pobocza o
nawierzchni żwirowej, warstwa dolna gr.15cm z
kruszywa rozściełanego mechanicznie (2*0.75*1100)
1650 m2, mechaniczne ścinanie poboczy o grubości
10cm (2*0.75*1100) 1650 m2, mechaniczne ścinanie
poboczy- za każde dalsze 5 cm grubości (2*0.75*1100)
1650 m2. Szerokość jezdni po przebudowie wynosi 4,00
m. Całość prac była nadzorowana przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Gminę.
Modernizacja drogi

Źródło finansowania

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 48,00 zł

162 414,50 zł

Pozyskane środki z:
Rządowego Funduszu
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miejscowości Rylsk o
długości 705m

Remont drogi Gminnej
Regnów-Annosław o
długości 1092,20m

Inwestycja przebiegała na działkach nr 40/1 oraz 68 i
polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni
kruszywem o średniej warstwie 10cm, wykonaniu
nawierzchni z betonu C10/12 o gr. 10cm oraz
wykonaniu poboczy o szerokości 0,50m.

W ramach zadania został wykonany remont drogi
gminnej Regnów-Annosław o długości 1092,20m.

Inwestycji Lokalnych –
kwota 125 985,50 zł

Województwo
Łódzkie, środki
pochodzące z tytułu
wyłączania z produkcji
gruntów rolnych –
kwota 36 310,00 zł

162 900,00 zł

Inwestycja przebiegała na działkach nr 272 oraz 236 w
Annosławiu i polegała na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltowej na odcinku o długości 1092,20m oraz
wykonaniu pobocza o szerokości 0,50m z kruszyw
łamanych o gr. 10cm. Szerokość drogi 4,00m.

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 119,00 zł
Pozyskane środki z:
Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg –
kwota 162 900,00 zł
Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 0,00 zł

Wykonanie remontu
nawierzchni parkingu o
powierzchni ok. 1050 m²
przy budynku Urzędu Gminy
w Regnowie

W ramach zadania został wykonany remont
nawierzchni parkingu przy budynku Urzędu Gminy w
Regnowie. Została położona nowa nawierzchnia z
betonu asfaltowego o grubości 5cm.

66 000,00 zł

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 66 000,00 zł

Wykonanie remontu drogi
Nowy Regnów-Annosław na
odcinku 1095m

W ramach zadania został wykonany remont drogi Nowy
Regnów-Annosław na odcinku 1095m, który polegał na
oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, rozsypaniu
kruszywa bazaltowego o frakcji 2-5mm. 10-12 kg na m2
- wykonanie pierwszej warstwy orz skroplenie warstwy
emulsją modyfikowalną 1,8-2 l na m2.

65 153,10 zł

Pozyskane środki z:
Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg –
kwota 50 942,18 zł

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości"
pozyskaliśmy dla Szkoły Podstawowej im. Władysława
Ciasia w Regnowie dofinansowanie 100% na zakup
nowoczesnego sprzętu do wyposażenia stanowisk w
ramach rozwoju kompetencji uczniów takich jak m.in.
współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność czy
umiejętność radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.

60 000,00 zł

„LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI”

W ramach projektu zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz
z akcesoriami, stację lutowniczą WEP z akcesoriami,
zestaw narzędzi, klocków do samodzielnej konstrukcji,
tablice szkolne, akumulatorową wiertarko-wkrętarkę z
akcesoriami, robot edukacyjny wraz z akcesoriami,

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 14 210,92 zł
Środki pozyskane z
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 –
kwota 60 000,00 zł
Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 0,00 zł
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zestaw do nauki programowania i wiele innych
akcesoriów, które posłużą nauce dzieci.
Promowanie inicjatyw
społecznych wsi Regnów
poprzez poprawę ładu
przestrzennego w ramach
naboru „Sołectwo na plus"

Realizacja projektu odbyła się przy udziale dotacji
celowej z budżetu Województwa Łódzkiego
przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w
zakresie małych projektów w sołectwach, w
miejscowości Regnów.

10 000,00 zł

Nazwa projektu: Promowanie inicjatyw społecznych
wsi Regnów poprzez poprawę ładu przestrzennego.

Środki pozyskane z
Województwa
Łódzkiego –
kwota 10 000,00 zł
Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 0,00 zł

Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2021 roku do
dnia 15 listopada 2021 roku.
W ramach projektu dokonano zakupu: mebli do
wyposażenia altany, kostki brukowej, podsypki oraz
krawężników i innych niezbędnych materiałów.
Promowanie inicjatyw
społecznych wsi Rylsk
poprzez poprawę ładu
przestrzennego w ramach
naboru „Sołectwo na plus"

Realizacja projektu odbyła się przy udziale dotacji
celowej z budżetu Województwa Łódzkiego
przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w
zakresie małych projektów w sołectwach, w
miejscowości RYLSK

11 998,97 zł

Nazwa projektu: Promowanie inicjatyw społecznych
wsi Rylsk poprzez poprawę ładu przestrzennego.

Środki pozyskane z
Województwa
Łódzkiego –
kwota 9 998,97 zł
Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 2 000,27 zł

Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2021 roku do
dnia 15 listopada 2021 roku.
W ramach projektu dokonano zakupu materiałów
potrzebnych do remontu ogrodzenia, dużego głośnika
przenośnego,
telewizora i uchwytu oraz piłko
chwytów.
Promowanie inicjatyw
społecznych wsi Rylsk Duży
poprzez poprawę ładu
przestrzennego w ramach
naboru „Sołectwo na plus"

Realizacja projektu odbyła się przy udziale dotacji
celowej z budżetu Województwa Łódzkiego
przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w
zakresie małych projektów w sołectwach, w
miejscowości RYLSK DUŻY

10 000,00 zł

Nazwa projektu: Promowanie inicjatyw społecznych
wsi Rylsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego.

Środki pozyskane z
Województwa
Łódzkiego –
kwota 10 000,00 zł
Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 0,00 zł

Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2021 roku do
dnia 15 listopada 2021 roku.
W ramach projektu dokonano zakupu: telewizora i
uchwytu, lodówki, dużego głośnika przenośnego oraz
strojów
ludowych.
„UMIEM PŁYWAĆ"

Umowa o współpracy partnerskiej z dn. 20.09.2021r. z
Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe
w Łodzi.

7 900,00 zł

Środki pozyskane z
Funduszu Zajęć
Sportowych dla
Uczniów w ramach
dotacji Ministerstwa
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W ramach zadania realizowaliśmy projekt powszechnej
nauki pływania: „UMIEM PŁYWAĆ” dofinansowanego
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w
ramach dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa
Łódzkiego.

Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu
oraz Samorządu
Województwa
Łódzkiego –
kwota 6 750,00 zł

Projekt powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”
był adresowany do uczniów klas początkowych szkoły
podstawowej, prowadzonej przez Gminę Regnów.

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 1 150,00 zł

W projekcie udział wzięły dzieci z klas I-III ze Szkoły
Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie.
Liczba uczestników objętych zadaniem: 30, Liczba grup
w ramach zadania:2. Zajęcia odbywały się w Klubie
Sportowym TRIATHLON RAWA w Rawie Mazowieckiej.
W ramach projektu odbyły się zajęcia nauki pływania
różnymi stylami oraz zapoznanie dzieci z zasadami
bezpiecznego przebywania w wodzie. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na
basenie, bez względu na poziom umiejętności i
sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że pływanie jest
postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i
bezpieczny, bardzo dobrze wpływa na sprawność
wszystkich układów anatomicznych człowieka i
przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności
organizmu. Liczne badania wykazują również, że
ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z
najskuteczniejszych
sposobów
zapobiegania
i
korygowania wad postawy.
Zakup działki nr 327 w
miejscowości Podskarbice
Szlacheckie

Gmina Regnów dokonała zakupu działki nr 327 w
miejscowości
Podskarbice
Szlacheckie
celem
utworzenia przyjaznego miejsca rekreacji dla
mieszkańców.

5 914,20 zł

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 5 914,20 zł

Budowa kompleksu boisk
sportowych przy Szkole
Podstawowej w Regnowie

W ramach zadania został wykonany projekt budowlany,
kosztorys inwestorski oraz aktualizacja kosztorysu.

12 200,00 zł

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 12 200,00 zł

Dotacja na pomoc
finansową dla Powiatu
Rawskiego - na rozbudowę
Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej

Gmina przekazała ze środków własnych dotację na
pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na
rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

17 980,00 zł

Środki własne Gminy
Regnów–
kwota 17 980,00 zł

Wykonanie kosztorysu
inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn.:
„Termomodernizacja
kompleksu budynków
Szkoły Podstawowej i
Urzędu Gminy w
Regnowie”.

W ramach zadania został wykonany kosztorys
inwestorski
do
planowanej
inwestycji
termomodernizacji kompleksu budynków Szkoły
Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie.

4 000,00 zł

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 4 000,00 zł
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Nabycie wyposażenia –
przenośnego radiotelefonu
w imieniu własnym na rzecz
OSP

W ramach zadania został zakupiony radiotelefon
przenośny, który służy do kontaktowania się z PSP w
trakcie dojazdu do akcji oraz podczas jej trwania. Jest
on niezbędny i wymagany do prowadzenia działań
ratowniczych.

2 188,00 zł

Środki własne Gminy
Regnów –
kwota 2 188,00 zł

Tabela 26. Zadania finansowane z LGD Kraina Rawki
Nazwa zadania

Opis

Kwota
przeznaczona
na realizację

Źródło finansowania

Umowa o powierzenie grantu Nr 6/1.1.2/PG/2021 z dnia
27.09.2021r. dot. finansowania zadania pn.: „Budowa otwartej
strefy aktywności w Rylsku Dużym" 100% dofinansowania.
Zadanie polegało na zakupie siłowni plenerowych wraz z
montażem i dostawą.

39 987,30 zł

Pozyskane Środki ze
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa
Działania „Kraina
Rawki” –
kwota 39 987,30 zł

„Wykonanie
elewacji
zewnętrznej
budynku świetlicy
OSP w Regnowie"
Grantobiorca
OSP Regnów

Umowa o powierzenie grantu Nr 5/1.1.1/PG/2021 z dnia
25.01.2021r.
dot. finansowania zadania pn.: „Wykonanie elewacji
zewnętrznej świetlicy OSP w Regnowie"
100% dofinansowania.
Zadanie polegało na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku
świetlicy OSP w Regnowie.

43 980,00 zł

Pozyskane Środki ze
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa
Działania „Kraina
Rawki” –
kwota 43 980,00 zł

„Budowa strefy
malucha w
miejscowości
Kazimierzów”
Grantobiorca
Sołectwo
Kazimierzów

Umowa przyznania pomocy Nr 3/GKR/R/2021 z dnia
22.03.2021r.
dot. finansowania operacji pn.: „Budowa strefy malucha w
miejscowości Kazimierzów”
100% dofinansowania.
Zadanie polegało na budowie strefy malucha (zjeżdżalnia,
piaskownica huśtawka) na działce nr 542/3 w miejscowości
Kazimierzów.
Umowa przyznania pomocy Nr 1/GKR/R/2021 z dnia
22.03.2021r.100% dofinansowania.
Zadanie polegało na zakupie tablic kierunkowych.

5 000,00 zł

Pozyskane Środki ze
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa
Działania „Kraina
Rawki” –
kwota 5 000,00 zł

5 000,00 zł

Pozyskane Środki ze
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa
Działania „Kraina
Rawki” –
kwota 5 000,00 zł

„Budowa otwartej
strefy aktywności
w Rylsku Dużym"
Grantobiorca
KGW w Rylsku
Dużym

Promocja Gminy
Regnów poprzez
zakup tablic
kierunkowych
Grantobiorca
Gmina Regnów
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Dokumentacja fotograficzna z wykonanych inwestycji:

Przebudowa drogi Annosław-Sławków 1.100 metrów

Elewacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie

Promowanie inicjatyw społecznych wsi Regnów poprzez poprawę ładu przestrzennego w
ramach naboru „Sołectwo na plus"- wyposażenie altany w miejscowości Regnów
53 | S t r o n a

Raport o stanie gminy Regnów za 2021 rok

Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk poprzez poprawę ładu przestrzennego w
ramach naboru „Sołectwo na plus" zakupu materiałów potrzebnych do remontu
ogrodzenia, dużego głośnika przenośnego, telewizora i uchwytu oraz piłko chwytów.

Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego w
ramach naboru „Sołectwo na plus"- zakupu telewizora i uchwytu, lodówki, dużego głośnika
przenośnego oraz strojów ludowych.
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2.OŚWIATA I EDUKACJA
W związku z pandemią COVID-19 funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Władysława
Ciasia w Regnowie od 01.01.2021 r. do 30.05.2021 r. zostało czasowo ograniczone dla klas IV–
VIII, a od 22.03.2021 r do 25.04.2021 r. dla klas I – III. Natomiast funkcjonowanie oddziałów
przedszkolnych było ograniczone w terminie 29.03.2021r. do 18.04.2021 r. W tym czasie
zajęcia dla uczniów odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Tabela 26. Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

liczba
oddziałów

liczba uczniów

w tym:

221
chłopców dziewcząt

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

11
123

98

oddziały
przedszkolne

23 16 15 24 20 11 23 18

71

*Opracowanie Szkoły Podstawowej w Regnowie

Wykres 6. Uczniowie w podziale na oddziały

Wykres 7. Liczba uczniów w szkole i oddziałach
przedszkolnych

Uczniowie
w podziale na oddziały

Liczba uczniów w
szkole i oddziałach
przedszkolnych
z podziałem na płeć

44%

32%
24%

oddziały
przedszkolne
oddziały I-III

dziewczę
ta
44%

chłopcy
56%

oddziały IV-VIII

chłopcy

dziewczęta

Miernikiem poziomu nauczania w Szkole Podstawowej był egzamin ósmoklasisty.
Wykresy poniżej przedstawiają wyniki z egzaminu ósmoklasisty na zakończenie roku szkolnego
2020/2021 r.
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Tabela 27. Egzamin ósmoklasisty 2021 – wynik szkoły
województwa i kraju:

Zakres egzaminu

Liczba
zdających

w porównaniu z wynikiem powiatu,

Wynik egzaminu
szkoła

powiat

województwo

kraj

procent

procent

procent

procent

Język polski

9

54

58

58

60

Matematyka

9

48

48

48

47

Język obcy nowożytny –
angielski

9

60

59

65

66

*Opracowanie Szkoły Podstawowej w Regnowie

Wykres 8. Wyniki egzaminu ośmioklasisty w porównaniu do powiatu i województwa

Egzamin ósmoklasisty 2021
70
54

60

58 58 60

60 59

65 66

48 48 48 47

50
40
30
20
10
0

Język polski

Matematyka

szkoła %

powiat %

Język angielski
województwo %

kraj %

Tabela 28. Pomoc materialna dla uczniów w 2021 r.
Forma pomocy

Liczba przyznanej pomocy

Kwota
wydatków

Szkoła
podstawowa

Liceum,
technikum

Szkoła zawodowa
i szkoła branżowa
I stopnia

O charakterze motywacyjnym:

18

-

-

3696,00

a) Stypendia szkolne za wyniki w nauce

2

-

-

496,00

b) stypendia szkolne za osiągnięcia sportowe

16

-

-

3200,00

O charakterze socjalnym:
a) stypendia szkolne
b) darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe

35

-

-

-

-

-

48929,67
20310,64

*Opracowanie Szkoły Podstawowej w Regnowie
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1. Dowożenie uczniów wg stanu na 31 grudnia 2021 r.:
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty w 2021 roku dowożono
do szkoły 121 uczniów, którzy zamieszkują w znacznym oddaleniu od szkoły. W roku szkolnym
2020/2021 przewóz szkolny był realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Skierniewicach (1 autobus). Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę
54582,00 zł. (wg stanu na 31.12.2021)
2. Najważniejsze informacje dotyczące działalności szkoły:
W szkole działa Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności,
Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Przy szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy
„Sokół Regnów”. Jest wydawana gazetka „Jesteśmy”.
Działalność powyższych organizacji była ograniczona w pierwszym półroczu 2021 r. w związku
z pandemią COVID-19.
3. Najważniejsze wydarzenia i uroczystości szkolne organizowane przez szkołę
oraz organizowane przez inne instytucje, w których szkoła brała udział:
−

Bal na „sto par” (29.01.2021 r.)
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−

Dzień Bezpiecznego Internetu (09.02.2021 r.)

−

Dzień Czerwonego Serduszka (15.02.2021 r.)

−

Pasowanie na Czytelnika (19.03.2021 r.)
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−

Dzień Wiosennych Kwiatów (22.03.2021 r.)

−

"Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu" (30.04.2021 r.)

−

Dzień Mamy i Taty (27.05.2021 r.)
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−

„Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”. Dzień z książką (29.09.2021 r.)

−

Dzień Chłopaka – „Dzień Krawata” (30.09.2021 r.)

−

„Dzień nakrycia głowy” (15.10.2021 r.)
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−

Dzień Białego Orła (10.11.2021r.)

−

„Dzień Życzliwości i Pozdrowień” (22.11.2021 r.)

−

V edycja Turnieju Mikołajkowego o Puchar Dyrektora Szkoły (06-09.12.2021 r.)
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−

Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.
Dnia 17 grudnia 2022 r. odbył się koncert kolęd, pastorałek i piosenek
świątecznych zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. W koncercie wzięły
udział wszystkie oddziały przedszkolne i wszystkie klasy. Zwieńczeniem koncertu i
jednocześnie niespodzianką dla uczniów był występ nauczycieli, nagrodzony przez
uczniów gromkimi brawami.

Więcej zdjęć z wydarzeń opisanych wyżej znajduje się na stronie internetowej szkoły:
www.spregnow.pl w zakładce Aktualności oraz na profilu szkoły na portalu społecznościowym
Facebook: https://www.facebook.com/szkolawregnowie/ - zachęcamy do obejrzenia.
4. Wybrane osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów:
− udział uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych:
•

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego (uczennica z tytułem
finalistki etapu wojewódzkiego)

•

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii (uczeń z tytułem finalisty etapu
wojewódzkiego)

•

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii (etap szkolny)

•

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii (etap szkolny)

− Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez instytucje zewnętrzne:
Komenda Główna Straży Pożarnej, Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej,
Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Urząd Gminy w Regnowie.
− Udział w zawodach sportowych:
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•

Drużynowe biegi przełajowe (m.in. I i III miejsce) i Sztafetowe biegi przełajowe,
organizowane przez ŁSZS

•

„Piłkarska Kadra Czeka” dziewczęta (III

miejsce w finale wojewódzkim)

oraz „Mała Piłkarska Kadra Czeka” dziewczęta i chłopcy
•

„Igrzyska Dzieci” oraz „Igrzyska Młodzieży Szkolnej” – piłka nożna dziewcząt,
organizowane przez ŁSZS (I miejsce w finałach rejonu i województwa)

5. Środki pozabudżetowe:
− Program "Szkolny Klub Sportowy" finansowany ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Uczestniczyły dwie grupy ćwiczeniowe (I grupa 15 dzieci, II grupa 17
dzieci)
- Projekt „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy było
wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoła otrzymała wsparcie
finansowe w kwocie 60 000,00zł, dzięki któremu uczniowie będą mogli się uczyć
poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

6. Remonty i inwestycje:
− Malowanie pomieszczenia kuchennego i ścian w trzech salach lekcyjnych
− Zakup monitora interaktywnego o przekątnej 75 cali

3. POMOC SPOŁECZNA
Działalność jednostek pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej. Ustawa ta określa, że wykonywanie zadań pomocy społecznej spoczywa na
organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej. Utworzenie i

63 | S t r o n a

Raport o stanie gminy Regnów za 2021 rok
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników ośrodka jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie został utworzony na podstawie Uchwały
Rady Gminy Regnów z dnia 27 kwietnia 1995 roku. Aktualną podstawę prawną działania
ośrodka stanowi Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie nadany uchwałą
Nr XXI/111/09 Rady Gminy Regnów z dnia 26 marca 2009 roku, zmieniony Uchwałą Nr
XVI/92/16 Rady Gminy Regnów z dnia 12 maja 2016 roku.
W 2021 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej skorzystały43 rodziny, w tym 139 osób w rodzinie. Pracą socjalną objęte
zostały54 rodziny, w tym 158 osób w rodzinie.
Tabela 29. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji
Rok
2018
2019
2020
Liczba świadczeniobiorców w Gminie

96

80

91

2021
86

* Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Regnowie

Powody przyznania pomocy:
1) Ubóstwo – 31 rodzin;
2) Potrzeba ochrony macierzyństwa 15 rodzin, w tym wielodzietności – 10 rodzin;
3) Bezrobocie – 8 rodzin;
4) Niepełnosprawność – 12 rodzin;
5) Długotrwała lub ciężka choroba – 17 rodzin;
6) Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – 7 rodzin;
7) Alkoholizm – 1 rodzina;
8) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina.
Wydatki na pomoc społeczną w 2021 roku wyniosły:
1) Zasiłek stały – 59 984 zł;
2) Zasiłek okresowy – 19 798 zł;
3) Zasiłek celowy – 9 450 zł;
4) Pomoc w zakresie dożywiania – 31518 zł;
5) Usługi opiekuńcze- 63 535 zł;
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6) Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 39 910 zł;
7) Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 9 365 zł;
8) Opłacenie składki zdrowotnej – 4 249 zł.
Tabela 30. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie

Liczba osób, który
przyznano decyzją
świadczenie

Świadczenia przyznawane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych
W tym:
Świadczenia pieniężne
Świadczenia niepieniężne

86

43

Liczba osób
w
rodzinach
139

37

25

59

49

24

116

Świadczenia przyznawane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę
Świadczenia przyznawane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej
ogółem
W tym:
Wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Praca socjalna w oparciu o KONTRAKT
SOCJALNY

0

0

0

86

43

139

X

54

158

X

11

19

Liczba
socjalnych
0

kontraktów

Liczba rodzin
ogółem

Liczba
osób
objętych
kontraktami socjalnymi
0

* Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Regnowie

Tabela 31. Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w roku 2020 r.
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Świadczenia niepieniężne

4841

Świadczenia pieniężne

289

* Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Regnowie

Tabela 32. Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w latach 2018-2021
Liczba osób
Rodzaj świadczenia

2019

2020

2021

Świadczenie niepieniężne

61

65

49

Świadczenie pieniężne

19

26

37

* Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Regnowie
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W 2021 roku 3 rodziny zostały objęte wsparciem poza systemem określonym w ustawie o
pomocy społecznej. Wsparcie to było realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Do rodzin tych skierowani byli2 asystenci rodziny.
Koszt łączny wynikający z realizacji wsparcia w formie asystentów rodziny wynosi18 666zł.
Gmina Regnów ponosi koszty utrzymania dzieci wynikające ze sprawowania nad nimi pieczy
zastępczej. W 2021 roku

w pieczy zastępczej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej

przebywało 7 dzieci. Dzieci te były umieszczone w:
•

Rodzinie zastępczej spokrewnionej – 1 dziecko,

•

Rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 1 dziecko,

•

W placówce opiekuńczo – wychowawczej – 5dzieci

Łącznie koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 93.873,69 zł.
Tabela 33. System pieczy zastępczej w Gminie Regnów w latach 2019-2021
ROK Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Koszt poniesiony przez gminę w zł.
2019

6

43 252,65

2020

7

96 806,00

2021

7

93873,69

* Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Regnowie

4. KULTURA I DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
Działalnością kulturalną na terenie Gminy Regnów zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna
w Regnowie oraz Gminny Domu Kultury w Rylsku.
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie została przekształcona w samorządową
instytucję kultury uchwałą Rady Gminy Regnów nr XIII/83/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.
i figuruje, jako pierwszy wpis w Rejestrze Instytucji Kultury z dnia 20.10.2008 r.
Do zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie
poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz
animację życia kulturalnego.
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Siedzibę biblioteki przeniesiono do zmodernizowanego budynku, będącego własnością
gminy Regnów i stworzono w nim nowoczesną placówkę z wypożyczalnią, czytelnią oraz
czytelnią internetową z darmowym dostępem do Internetu.
W nowej bibliotece udało się podnieść komfort korzystania z działów bibliotecznych,
wprowadzić innowacyjne formy działalności edukacyjno-kulturalnej i otworzyć na nowe grupy
odbiorców.
Częścią integralną biblioteki są pomieszczenia świetlicy środowiskowej z salą
widowiskową wyposażoną w ekran i rzutnik multimedialny, nagłośnienie oraz w zaplecze
socjalno-sanitarne wyposażone w sprzęt AGD (2 kuchnie gazowe, 2 lodówki, zmywarka, czajnik
elektryczny) zestaw mebli kuchennych i zastawę stołową na 60 osób.

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA
Czytelnicy ogółem
Wykres 9. Liczba czytelników w porównaniu do 2020 roku
205
204

205

203
202
201
200

W 2021 r. z księgozbioru biblioteki
korzystało 205 użytkowników, czyli o 4
osoby więcej niż w roku 2020.

201

199
Aktywni czytelicy GBP Regnowie

2020 r.

2021 r.

Struktura czytelników wg wieku w 2021 r.
W roku 2021 zarejestrowało się i aktywnie wypożyczało 205 osób. Poniższy wykres jest
przedstawieniem graficznym wieku użytkowników naszej biblioteki.
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Wykres 10. Struktura czytelników wg wieku w 2021 r.
do 5 lat
6-12 lat
14

23
63

16

13-15 lat

38
20

18

16-19 lat
20-24 lata
25-44 lata
45-60 lat
Powyzej 60 lat

Tabela 34. Struktura czytelników wg zajęcia w 2021 r.

GBP w Regnowie

Ogółem

Osoby uczące się

Osoby
pracujące

Pozostali

205

93

78

34

100%

45,36 %

38,05 %

16,59%

* Opracowanie własne na podstawie danych GBP w Regnowie

W roku 2021 nadal kontynuowany był udział w kampanii „Mała książka – wielki człowiek”
przygotowanej z myślą o dzieciach stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Każdy
młody człowiek w przedziale wiekowym 3-6 po odwiedzeniu biblioteki zostaje czytelnikiem i
zaczyna zbierać naklejki za każdą wizytę. Uzbieranie ich odpowiedniej ilości uprawnia do
zostania pełnoprawnym użytkownikiem biblioteki i otrzymania dyplomu oraz gratulacji.

Jedni z pierwszych małych czytelników, którzy zakończyli udział w akcji
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Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu
Wykres 11. Liczba wypożyczeni i udostępnień w porównaniu do 2020 roku

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2020
2021

2021
2020
Wypożyczenia
prezencyjne

Wypożyczenia
"na zewnątrz"

W 2021 roku zanotowałyśmy spadek o 387 wypożyczeń w stosunku do roku 2020. Mógł mieć
na to wpływ stan pandemii poprzez ograniczenie działalności instytucji oraz wyłączenie
biblioteki z normalnego funkcjonowania podczas dwutygodniowego skontrum bibliotecznego,
które przeprowadzono w lipcu.
Z przykrością jednak musimy zauważyć, że wypożyczenia prewencyjne nadal były
niepopularne.

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2021 r.
W 2021 r. wypożyczono 5025 egzemplarzy. Struktura wypożyczeń przedstawia się
następująco.
Wykres 12. Struktura wypożyczeń
Literatura piękna dla dzieci i
młodziezy - 2114
Literatura piękna dla dorosłych - 2525

42%
50%
8%

Literatura z pozostałych działów - 386
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Cała praca biblioteki dotycząca wypożyczeń i ewidencjonowania księgozbioru prowadzona jest
za pomocą programu bibliotecznego MAK+. Jest to elektroniczny, zintegrowany systemem
bibliotecznym, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki.
WYDARZENIA I FREKWENCJA
Odwiedziny w bibliotece
Tabela 35. Liczba odwiedzin

Czytelnia
w tym ilość
Odwiedziny
Wypożyczalnia
osób
ogółem
Ogółem
korzystających
z Internetu
GBP w Regnowie

2587

2527

0

0

Pozostałe

60

* Opracowanie własne na podstawie danych GBP w Regnowie

Rok 2021 nie obfitował w możliwość spotkań, imprez kulturalno-oświatowych czy
integracyjnych. Zdecydowana większość odwiedzin naszej instytucji stanowiły zwroty oraz
wypożyczenia pozycji książkowych.
Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 większość cześć roku, zgodnie z zaleceniami
ministerstwa jak i Biblioteki Narodowej, nasza instytucja ograniczała się wyłącznie do
wypożyczeń na zewnątrz
Wyłącznie podczas ferii zimowych, czyli przed
wprowadzeniem obostrzeń w Polsce, udało nam
się

przyciągnąć

młodzież

i

dzieci.

Nasza

działalność później przeniosła się do sieci, m.in. w
formie tutoriali.

Udało nam się jednak zorganizować np. wielkie pierogorobienie wraz z Kołem Gospodyń
Wiejskich w Regnowie
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Warto zaznaczyć, że rok 2021 był dobrym
okresem do pozyskiwania funduszy. Po wielu
latach starań, po raz pierwszy, naszej
bibliotece udało się zakwalifikować do
programu

„Kraszewski.

Komputery

dla

bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie
zrównoważonego dostępu do technologii
teleinformatycznych i wyrównanie szans
mieszkańców

miejscowości

w

gminach

o najniższych dochodach podatkowych na
jednego mieszkańca poprzez wyposażenie
bibliotek w tych gminach w nowoczesny
sprzęt komputerowy.

Pozyskana kwota 10.005,00zł pozwoliła na zakup 4 komputerów stacjonarnych (w
tym jeden z przeznaczeniem na serwer programu bibliotecznego MAK+), 3 monitorów, 3
systemów operacyjnych, 3 oprogramowania antywirusowe, 3 myszek komputerowych, 3
klawiatur, czytnika kodów, drukarki kodów oraz router'a z firewallem.
Oficjalnie zakończyliśmy również udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie
skierniewickim", którego organizatorem jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
Projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz
grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. W bezpłatnym szkoleniu pn.: „Dostępność zasobów
cyfrowych online”, które odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams wzięło udział 6
osób.
Podczas szkolenia młodzi uczestnicy poznali sposoby wyszukiwania w sieci niezbędnych
informacji. Dowiedzieli się także, jak tworzyć lokalną encyklopedię na bazie Wikipedii.
Nauczyli się także tworzenia baz danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz skąd
brać dane do analizy i z jakich narzędzi korzystać do ich interpretacji, żeby nie popaść
w konflikt z prawem.
Podsumowaniem projektu będzie wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie
w sprzęt komputerowy (6 laptopów) – przekazanie w 2022 roku.
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2) Gminny Dom Kultury w Rylsku

Gminny Dom Kultury w Rylsku został powołany
Uchwałą nr XVII/101/20 Rady Gminy Regnów z dnia
20.08.2020 r. i figuruje jako drugi wpis w Rejestrze
Instytucji Kultury.

Nadrzędnym celem działania instytucji jest
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Siedzibę instytucji jest nowopowstały
budynek w Rylsku, który został oddany do
użytku 4 października 2020 roku.
Działalność

Gminnego

Domu

Kultury

w 2021 roku polegała zarówno na pracy
bezpośrednio z odwiedzającym jak i na
funkcjonowaniu w sieci np. udostępniając
tutoriale.
Rozluźnienie

restrykcji

w

związku

z pandemia COVID-19 pozwoliło nam już
na

zorganizowanie

np.

warsztatów

wielkanocnych z udziałem Pań z KGW oraz,
przy współpracy z sołtysem wsi Panią
Magdaleną

Dudek

i

mam,

imprezy

plenerowej z okazji Dnia Dziecka.
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Latem i w okresie jesienno-zimowym organizowano cotygodniowe zajęcia plastyczne
dla najmłodszych. Dodatkowo, codziennie czekamy na odwiedziny dzieci i młodzieży, które
np. mogą skorzystać z komputerów czy z gier planszowych. Nasi pracownicy chętnie pomogą
także podczas odrabiania lekcji.

Ponadto dzięki dobrej organizacji i uprzejmości sołectwa w naszym budynku pojawił się
telewizor oraz bezprzewodowy głośnik, które bardzo podnoszą poziom atrakcyjności zajęć dla
dzieci.
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15 wrześnie Koło Gospodyń Wiejskich w Rylsku zorganizowało Piknik Rodzinny podczas
którego w naszym budynku mieszkańcy mogli skorzystać z oferty przyjęcia dawki szczepionki
Johnson&Johnson. Szczepieniobus odwiedził naszą gminę dzięki uprzejmości Wydziału
Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3) Sport

Na terenie Gminy działa Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”, który jest stowarzyszeniem
zrzeszającym osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. W roku 2021 LKS „SOKÓŁ” otrzymał na
realizację zadania publicznego dofinansowanie w postaci dotacji w kwocie 3 000,00 zł z
Powiatu Rawskiego. W ramach zadania został sfinansowany częściowo kontrakt trenerski na
prowadzenie zespołu seniorów i juniorów LKS „SOKÓŁ”.
W 2021 roku występowały w rozgrywkach dwie drużyny sportowe: drużyna Seniorów oraz
drużyna juniorów „Trampkarz C1” składająca się z zawodników urodzonych w roku 2008 i
młodszych. W drużynie występują także cztery dziewczynki. Drużyna juniorów zawiązała się
od sierpnia 2021 roku. Do końca czerwca 2021 roku w rozgrywkach klasy Junior Starszy brała
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udział drużyna zawodników urodzonych w roku 2002 i 2003. Następnie Ci zawodnicy przeszli
do drużyny seniorów i od sierpnia 2021 roku występują w klasie rozgrywkowej B.
Drużyna Seniorów została reaktywowana od sierpnia 2021 kontynuując tradycję drużyny Sokół
Regnów, która występuje od 1992 roku i nieprzerwanie uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich.
4) Pozostałe wydarzenia kulturalne w Gminie Regnów w 2021 roku
XXIII Dożynki Powiatowe
29 sierpnia 2021 odbyły się XXIII Dożynki Powiatowe. Gospodarzami Dożynek byli
Starosta Rawski Józef Matysiak oraz Wójt Gminy Regnów Mariusz Cheba. Ze wglądu na trudny
czas pandemii odchody Święta Plonów przyjęły skromniejszą formę. Zostały jednak
zachowane najistotniejsze elementy takie jak Msza Święta prowadzona przez Księdza Biskupa
Wojciech Osial, obrzęd chleba, prezentacja wieców i owoców pracy rolników i sadowników z
powiatu rawskiego. Dożynki uświetniły występy artystyczne Wielopokoleniowego Zespołu
„Marzenie” z Regnowa oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Blichiowiacy”.
Starostami tegorocznego święta byli Pani Agnieszka Kieliszek i Pan Sławomir Nowocin.

75 | S t r o n a

Raport o stanie gminy Regnów za 2021 rok

Konkurs plastyczny pod hasłem „GMINA REGNÓW-SZCZEPIMY SIĘ!”
Konkurs plastyczny ogłoszony przez Wójta Gminy Regnów na wykonanie plakatu
promującego szczepienia przeciw COVID-19 pod hasłem „GMINA REGNÓW-SZCZEPIMY SIĘ!”
– zdjęcia na pendrive.

Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu promującego

szczepienia przeciw COVID-19. W konkursie wzięły udział dzieci z klas VI-VIII. Komisja
Konkursowa przyznała 12 nagród pieniężnych spośród 21 uczestników konkursu.
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5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W myśl ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym także zadania z zakresu porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.
Obszar Gminy Regnów należy do obszarów bezpiecznych. Na terenie Gminy notowane są
jedynie drobne przestępstwa – wykroczenia, do których należą m.in. kierowanie pojazdami w
stanie nietrzeźwym, kolizje drogowe. Za bezpieczeństwo mieszkańców Gminy odpowiada
Komenda

Powiatowa

Policji

w

Rawie

Mazowieckiej.

Sprawami

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego zajmują się: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie
Mazowieckiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z gmin
sąsiednich. Według analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Regnów w
roku 2021 stwierdzono 8 przestępstw w tym: 1 znęcanie, 1 uszkodzenia ciała, 2 wypadki
drogowe oraz 3 inne przestępstwa. W zakresie wykroczeń na terenie Gminy Regnów
prowadzono 6 postępowań w sprawach o wykroczenia w tym 4 w sprawie kolizji drogowych,
1 z tytułu uszkodzenia mienia oraz 1 inne wykroczenie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 roku na terenie Gminy Regnów Policja interweniowała 70 razy w tym z czego 56 to
interwencje publiczne, a 14 interwencje domowe. W 2021 roku wypełnione zostały 4
formularze w sprawie wszczęcia procedury ,,Niebieskiej karty”.
Na terenie Gminy Regnów działa jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie,
jest ona zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednostka OSP jest zarejestrowana w KRS, posiada NIP, REGON oraz rachunek bankowy.
Decyzją Nr V/174 KSRG wydaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w
dniu 11 listopada 2020 roku OSP Regnów została włączona do krajowego systemu ratowniczogaśniczego do dnia 31 grudnia 2025 roku. OSP Regnów dysponuje ciężkimi samochodami
bojowymi marki STAR typ P 244 L oraz marki Jelcz 004.
W roku 2021 Gmina zakupiła radiotelefon, który służy do kontaktowania się z PSP w trakcie
dojazdu do akcji ratowniczych oraz podczas jej trwania, urządzenie jest potrzebne i wymagane
do prowadzenia działań ratowniczych.
W roku 2021 jednostka liczyła 60 członków czynnych, którzy uczestniczyli w 36 akcjach
ratowniczo-gaśniczych.
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Tabela 36. Wydatki OSP w 2021 roku
Wydatki dotyczące OSP Regnów w 2021 roku
Ekwiwalent wypłacany za działania ratownicze

9 919,07 zł

Umowa zlecenie konserwator OSP

4 918,20 zł

Olej napędowy zakupiony do samochodów bojowych i motopompy

4 884,00 zł

Energia elektryczna

3 000,46 zł

Usługi telefoniczne

161,13 zł

Badania drużyny pożarniczej

450,00 zł

Usługi kominiarskie, badania techniczne, przegląd urządzeń hydraulicznych OSP,
przeglądy techniczne samochodów OSP, montaż liter przestrzennych na budynku OSP,
pomiary instalacji elektrycznej w budynku OSP

3 922,70 zł

Ubezpieczenie drużyny OSP i samochodów

4 444,90 zł

Wykonanie robót w budynku OSP

5 625,00 zł

Artykuły przemysłowe

258,00 zł

Zakup przenośnego radiotelefonu

2 188,00 zł

SUMA:

39 771,46 zł

6.ROZWÓJ GOSPODARCZY
Zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG)
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba zarejestrowanych podmiotów, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Regnów obejmowała 77
pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 58 podmiotów, status „wykreślony” posiadały 2
podmioty, status „zawieszony” posiadało 14 podmiotów.
W 2021 roku w Gminie Regnów zarejestrowało działalność 7 podmiotów, wznowiły działalność
2 podmioty, zawiesiło działalność 9 podmiotów, 2 podmioty zakończyły działalność i zostały
wykreślone z rejestru CEiDG.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to przede wszystkim małe i średnie
zakłady rodzinne.
Dane pokazują, że w roku 2021 w stosunku do roku 2020 działalność założyły dwa podmioty
więcej.
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Tabela 37. Działalność gospodarcza w 2021 roku
Założenie*

Zakończenie

Zawieszenie

Suma

2021

9

2

9

20

Suma

9

2

9

20

Rok

Tabela 38. Struktura wiekowa przedsiębiorców
Grupa wiekowa

Aktywne*

Zawieszone

Suma

0

0

0

20-29

7

3

10

30-39

15

4

19

40-49

19

3

22

50-59

14

3

17

60-69

8

1

9

70-79

0

0

0

≥80

0

0

0

63

14

77

<20

Suma

* W tym prowadzone wyłącznie w formie spółki cywilnej

VIII .ZAKOŃCZENIE
Przedstawiony Raport o stanie Gminy Regnów prezentuje działania podjęte przez
samorząd gminy Regnów w 2021 roku. Trudności związane z nadal panującą pandemią nie
wpłynęły na tempo inwestycji i prowadzonych w gminie modernizacji. Realizowaliśmy ważne
projekty społeczne i gospodarcze. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać
aktywność inwestycyjną gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie
odkładając niczego na później. Mimo, iż jeszcze wiele zostaje do zrobienia na rzecz rozwoju
Gminy Regnów, to systematyczne, konsekwentne, a przede wszystkim wspólne działanie
pozwoli osiągnąć zaplanowane cele.
W związku z powyższym pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do właściwej
realizacji założonych celów i zadań w minionym trudnym pandemicznym roku.
W tym stanie rzeczy Wójt Gminy Regnów zwraca się do Rady Gminy Regnów o udzielenie
wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust.9 ustawy o samorządzie gminnym.
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