
Protokół Nr XXXII/2022 

z posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 17 maja 2022 roku 

          Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

                                                                                                      a zakończono  o godz. 11.05 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 13 

(Nieobecni: Anna Matyjaszczyk, Dariusz Woszczyk) 

 

Radni oraz sołtysi obecni na posiedzeniu swoją obecność potwierdzili na załączonej  

do protokołu liście obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Mariusz Cheba                           - Wójt Gminy  

2. Alina Szczegulska                       - Skarbnik Gminy 

3. Agnieszka Rokicka-Bednarek  - Sekretarz Gminy 

 

Punkt 1. 

 Dot. Otwarcie Sesji.  

Trzydziestą drugą Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Sławomir Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności forum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz 

pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Poinformował, że Sesja nadzwyczajna zwołana 

została w związku ze stanowiskiem Starostwa Powiatowego w sprawie rozbudowy Szpitala 

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Radni nie zgłosili uwag do zwołania Sesji. 

 

Punkt 2.  

 Dot. Przedstawienie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy Regnów.      

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXXII Sesji, 

który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy Regnów.                



3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXI/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku.   

4. Sprawozdanie ,,Ocena zasobów pomocy społecznej”.  

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2022.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Regnów. 

8. Przyjęcie uchwały  dotyczącej stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala im. Świętego 

Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-

2036. 

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

Rady Gminy.  

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Regnów.  

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.  

 

Punkt. 3           

 Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXI/2021 z dnia 8 kwietnia 2022 roku.   

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

Regnów z dnia 8 kwietnia 2022 roku został wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na 

stronie internetowej oraz udostępniony w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i propozycji zmian.  

 

Punkt 4.  

Dot.  Sprawozdanie ,,Ocena zasobów pomocy społecznej” 

Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła Justyna Iwańska- pracownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.  Poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy          

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do sporządzenia 



corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-

demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje 

o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Dodała, że omawiana analiza 

którą wszyscy radni dostali opisuje  sytuację w gminie Regnów. Poprosiła o przygotowanie 

pytań na najbliższą Sesję na której Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Regnowie omówi powyższą analizę, a także przedstawi raport z działalności Ośrodka za 2021 

rok. 

Do przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu. Ocena zasobów pomocy społecznej za 

2021 rok stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 5. 

Dot.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi 

Wójt Gminy poinformował, że  co roku przyjmowany jest program współpracy Gminy 

Regnów z organizacjami pozarządowymi i na to zadanie kierowane są środki.                           

W sprawozdaniu  wykazane są kwoty o jakie organizacje wnioskowały i jak te środki zostały 

wydatkowane. W dalszej części omówione zostały kwoty dofinansowanie i całkowity koszt 

realizacji zadań przez poszczególne stowarzyszenia. Dodał, że mimo, iż ubiegły rok również  

był rokiem covidowskim udało się zrealizować wszystkie zadania oraz wyraził nadzieje, że w 

tym roku również uda się wszystko wykonać  i stowarzyszenia wywiążą się z założonych 

zadań. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili zapytań i uwag. Sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi 

 

Punkt. 6 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus 

Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Sekretarz Gminy zabierając głos poinformowała, że na poprzedniej Sesji 8 kwietnia 2022 

roku uchwalona została Uchwała Nr XXXI/194/22 w sprawie ustanowienia programu 

osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.  W wyniku kontroli przekazanej 



uchwały Wojewoda skierował do Rady Gminy zastrzeżenie dotyczące §4 tej uchwały,              

w którym postanowiono, że ,, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”. Wojewoda stwierdził, że przedmiotowa 

uchwała  nie jest aktem prawa miejscowego, a co za tym idzie nie podlega ogłoszeniu             

w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, gdyż nie ma charakteru generalnego. Jej 

adresatami są podmioty realizujące uchwałę. Sekretarz zaproponowała uchylenie uprzednio 

podjętej uchwały oraz podjęcie nowej z prawidłowym zapisem dotyczącym wejścia w życie. 

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

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

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXII/199/21 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus 

Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

 

Punkt. 7 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Regnów 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą dotyczącą przystąpienia 

do przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej podpisana została umowy z firmą zewnętrzną 

która przygotowała program. Złożony został wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie tego programu. Po 

konsultacjach z WFOŚiGW, audytorem zewnętrznym, konsultantem który pilotował  nam ten 

program oraz doradzą energetycznym uzyskana została pozytywna opinia dotycząca 

programu co jest podstawą jego przyjęcia i rozliczenia z WFOŚiGW. Dodał, że w programie 

zawarte są zadania inwestycyjne które chcemy realizować, a plan jest podstawą do 

aplikowania o środki zewnętrzne.  

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

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

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 



Uchwała Nr XXXII/200/21 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt. 8 

Dot. Przyjęcie uchwały  dotyczącej stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala im. 

Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej 

 Wójt poinformował, że stanowisko zostało przekazane wraz z materiałami na sesję. 

Wystąpiono z prośbą o podjęcie stanowiska w sprawie rozbudowy szpitala tj. kolejny etap 

drugiego skrzydła. Zasugerował by wszyscy powinni pojechać na wspólną Sesję do Powiatu 

na godz. 12.00, na której przedstawiona zostanie wizualizacja inwestycji oraz może uda się 

przejść  na plac budowy obecnie trwającego przedsięwzięcia. W związku z pojawieniem się 

możliwości wspólnie z parlamentarzystami podjęta została inicjatywa wsparcia inwestycji 

poprzez zebranie podpisów oraz wystosowania pisma wspierającego inwestycję celem 

przekazania Ministrowi. Wyraził nadzieję, że ta inicjatywa zwiększy szansę powodzenia 

realizacji tej inicjatywy. Dodał, że złożone zostały 2 wnioski na to przedsięwzięcie w ramach 

Polskiego Ładu opiewające na kwotę 20.000.000,00 zł. Zaznaczył, że wszystkie samorządy z 

powiatu rawskiego podejmują uchwały intencyjne oraz przekazują je na ręce Pana Starosty, 

gdyż powiat jest koordynatorem inwestycji. 

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

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

jawnym 12 głosami ,,za” oraz 1 głosem ,,wstrzymującym” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXII/201/21 dotyczącej stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala im. Świętego 

Ducha w Rawie Mazowieckiej wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt. 9 

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

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok które polegają na: 

1) Zwiększeniu dochodów budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 84.591,74 zł i 

zmniejszeniu się o kwotę 869.000,74 zł w tym:  



 - zwiększeniu  wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 2.300,00 zł, podatku od 

działalności gospodarczej osób fizycznych kwota 2.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn 

kwota 10.000,00 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 32.000,00 zł, 

pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 1.000,74 zł, środków z 

funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora zgodnie z 

umową kwota 26.700,00 zł, środków na Pomoc Ukrainie w związku z wypłatą jednorazowych 

świadczeń i innych kwota 10.591,00 zł,    

- zmniejszeniu dochodów na finansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

na drogę Nowy Regnów- Annosław po zakończeniu inwestycji zgodnie z umową z Wojewodą 

Łódzkim kwota 5.121,00 zł, środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 863.879,74 zł, 

środków na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy zgodnie z 

promesami z BGK kwota 804.856,38 zł i środków na drogę w Rylsku Małym kwota 59.023,36 

zł; 

2) Zwiększeniu wydatków budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 47.291,00 zł i 

zmniejszeniu o kwotę 1.007.700,00 zł, w tym:  

- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na drogę w Rylsku Dużym kwota 10.000,00 zł, na 

wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z pomocą 

dla cudzoziemców kwota 732,00 zł, na realizację programu Wspieraj Seniora kwota 

26.700,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w związku z Pomocą dla Ukrainy i wypłatą 

świadczeń jednorazowych kwota 9.859 zł, 

- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w Rozdziale 60016 o kwotę 73.000,00 zł oraz  

wydatków bieżących statutowych kwota 30.000,00 zł, wydatków bieżących statutowych w 

Rozdziale 75023 kwota 20.000,00 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – stypendia dla 

uczniów kwota 5.000,00 zł, wydatków majątkowe na Termomodernizację kompleksu 

budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy kwota 879.700,00 zł;  

3) Przeniesieniu planu dochodów poprzez zwiększenie środków na edukacje dzieci z Ukrainy 

kwota 7.646 oraz zmniejszeniu dochodów w Dziale 852 o kwotę 7.646,00 zł; 

4) Uaktualnieniu wydatków inwestycyjnych, które po zmianie wynoszą 3.620.490,00 zł; 

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

381.535,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 

267.573,50 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu 

określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 



kwocie 13.961,50 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 

100.000,00 zł; 

6) Zmniejszeniu przychodów o kwotę 176.000,00 zł z tytułu kredytu, które po zmianie   

wynoszą  536.635,00 oraz rozchodów budżetu w łącznej wysokości 155.100,00zł; 

7) Zmianie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz  zakresu 

upoważnień; 

8) Dochody po zmianach wynoszą 12.201.169,48 zł  natomiast wydatki po zmianach wynoszą 

12.582.704,48zł. 

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

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

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXII/202/22 w sprawie zmian w budżecie gmina na 2022 rok wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt. 10 

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

2022-2036 

 

 Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że Wieloletnią Prognozą 

Finansową zmniejszono dochody ogółem o kwotę 422.920,53  zł, w tym dochody bieżące 

zwiększono o kwotę 446.080,21 zł z tytułu zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu 

dotacji oraz zmniejszenia z tytułu dochodów majątkowych kwota 869.000,74 zł.  

Zmniejszono wydatki o kwotę 598.920,53 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 343.779,47 

zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 942.700,00 zł. Dodała, że dochody po 

zmianach wynoszą 12.201.169,48 zł natomiast wydatki 12.582.704,48 zł. Poinformowała, że 

po dokonanych zmianach w budżecie zmniejszono przychody budżetu o kwotę 176.000,00 zł 

i wynoszą po zmianie 536.635,00 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 

406.938,78 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 100.000,00 zł, wolne środki 

15.734,72 zł i przychody ze szczególne zasady wykonania budżetu określone w odrębnych 

ustawach 13.961,50 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 155.100,00 zł. W 2022 roku 

zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 176.000,00 zł. Dla pozostałej kwoty 

100.000,00 zł zaplanowano spłatę na okres 4 lat. Po dokonanych zmianach dług gminy na 

koniec 2022 roku będzie wynosić 808.900,00 zł, co daje 6,63% planowanych dochodów. 



Następnie Skarbnik przedstawiła dług w latach 2023-2029 do całkowitej spłaty w 2036. W 

2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 155.100,00 zł oraz wydati 

na obsługę długu w wysokości 21.392,00 zł, co stanowi  wskaźnik 2,56% planowanych 

dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki   na cele bieżące, dopuszczalny 

wskaźnik zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 7,44%. W latach 2023-2036 

dopuszczalne wskaźniki są większe niż planowane. Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia 

na 2022 rok o kwotę 2.481.020,00 zł w tym na przedsięwzięcia związane z wydatkami 

majątkowymi które po zmianie  wynoszą 2.417.820,00 zł. Oznajmiła, że zmniejszono na 2022 

limit wydatków o kwotę 60.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały 

oraz zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 879.700,00 zł na Termomodernizację 

kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy W Regnowie. 

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

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

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXII/203/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2036 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt. 11  

Dot. Informacja Wójta Gminy Regnów okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy. 

 Wójt Gminy zapierając głos poinformował, że: 

- jedyną uchwałą do której organ nadzoru miał wątpliwości była uchwała w sprawie 

wsparci korpusu seniora, która została poprawiona na dzisiejszej sesji  

- zakończona została budowa drogi Nowy Regnów- Annosław poprzez położenia nakładki 

na odcinku 3.043 km. Złożony został wniosek o płatność na kwotę 406.000,00 zł, które ma 

nadziej, że szybko wrócą do budżetu  

- podpisana została umowa na drogę w Rylsku Małym i przekazany został teren pod 

inwestycję. Dodał, że zgodnie z umową inwestycja ma zostać wykonana do końca sierpnia, 

jednak zgodnie z harmonogramem prace maja zostać zrealizowane w miesiącu czerwce. 

Dodał, że jesteśmy jednym z nielicznych samorządów, które zmieściły się w limitach 

wykazanych w postępowaniu przetargowym.  



- największą inwestycją jest termomodernizacja szkoły i Urzędu Gminy. Zgodnie z 

kosztorysem inwestorskim kwota planowana na realizację tego zadania wynosiła 

2.600.000,00 zł. Firma, która wygrała przetarg realizuje to zadanie poniżej 1.800.000,00 zł. 

Zgodnie z wykonanym audytem energetycznym realizacja tego zdania pozwoli na zużywanie 

ok. 25% mnie oleju opałowego. 

- wraz z Przewodniczącym odebrany został z rąk marszałka bon na infrastrukturę 

sportową- budowa bieżni. Inwestycja ta będzie kosztowa dużo więcej ale trudno to 

etapować. Staramy się by jak najmniej angażować  środków z własnego budżetu i pozyskiwać 

jak najwięcej środków zewnętrznych. Wyraził nadzieję, że  uda się wykonać tą inwestycję i 

wniosek na budowę kompleksu boisk sportowych dostanie akredytację.  

- złożony został wniosek na budowę drogi dojazdowej do pól w Podskarbicach 

Szlacheckich  

- nie ma rozstrzygnięcia wniosków w ramach projektu ,,Sołectwo plus” w tym min. na 

wymianę źródła ciepła w budynku Świetlicy Środowiskowej w Annosławiu 

- została zmodernizowana podbudowa drogi w miejscowości Rylsk- odcinek drogi koło 

Gorzelni, gdzie nawieziono około 700 ton materiału pozyskanego z rozbudowy budynków po 

GS  

- pozostało dużo żwiru, który nawożony będzie na bieżąco w brakujące miejsca 

- chciałby poruszyć dzisiaj w starostwie kwestie inwestycji oszczędzenia kanału Ossowice-

Regnów 

- opracowywana jest dokumentacja na sieć wodociągową w Podskarbicach Szlacheckich 

na odcinku 1,5 km. Środki zabezpieczone są na ta inwestycję  

- planowane jest przygotowania kolejnego wniosku na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Środki na to zadanie otrzymane  zostały w ramach dofinansowania. 

Dodał, że nie wie czy uda się znaleźć chętne osoby i jakie będą koszty budowy, które zależą 

od wielu czynników.  

Punkt 12  

Dot. Sprawy różne 

W sprawach różnych głos zabrał Przewodniczący Rady Sławomir Dudek i podziękował 

i całej radzie za drogę Annosław- Regnów.  



Następnie Radna Honorata Cybulska zapytała czy wiadomo kiedy będzie robiona 

droga w ramach gwarancji. Dodała, że planowane jest złożona petycji o wzmożenie kontroli 

dotyczącej jeżdżących tirów. 

Wójt wyjaśnił, że droga będzie robiona prawdopodobnie w czerwcu i wszystko zależy 

od pogody.  

Punkt 13 

 Dot. Zakończenia obrad XXXII Sesji Gminy Regnów 

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

powyższym została zakończona. 

        Przewodniczący Rady Gminy 

              Sławomir Dudek 

Protokolant  

Judyta Szydłowska 

 

 

 


