Protokół Nr XXXIII/2022
z posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 30 czerwca 2022 roku

Obrady rozpoczęto:
o godz.10.00
a zakończono
o godz.11.40
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych

– 11

Nieobecni: Małgorzata Biedrzycka, Katarzyna Tkaczyk, Michał Plaskota, Dariusz Woszczyk)

Radni 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. Beata Żatkiewicz-

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie

4. Ewa Wędrowska -

- Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Punkt. 1
Dot. Otwarcia sesji

Trzydziestą trzecią Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady GminySławomir Dudek. Powitał przybyłych na sesję radnych i sołtysów oraz pozostałe osoby obecne
na posiedzeniu.
Następnie Wójt Gminy zabierając głos powitał wszystkich bardzo serdecznie, a w
szczególności Panią Ewę Wędrowską- Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego dzięki, której
udało się pozyskać wiele środków finansowych. Podziękował za dotychczasową współpracę
oraz wyraził uznanie za wkład włożony w pozyskiwanie środków na terenie naszej gminy.
Przypomniał, iż 2 lata temu składany był pierwszy wspólny projekt z Ministerstwa
Sprawiedliwości na doposażenie OSP na kwotę 44.000,00 zł. Wyraził nadzieję, że dalsza

współpraca będzie dobrze funkcjonować.
Pani Ewa Wędrowska zabierając głos nawiązała do tematów dzisiejszej sesji i wyraziła
przekonani, że wójt uzyska absolutorium co jest równoznaczne z udzieleniem absolutorium
dla całej rady. stwierdziła, że nie wątpi z uzyskaniem przez Pana Wójta absolutorium co jest
równoznaczne z uzyskaniem absolutorium dla całej rady. Oznajmiła, że obejmując mandat
radnej sejmiku województwa założyła sobie by okręg i samorządy z którego startuje się
rozwijały. Wyraziła rozczarowanie, że nie został złożony żaden wniosek z powiatu rawskiego
w ramach projektu ,,Infrastruktura plus”. Dodała, że wspólnie z zarządem województwa
łódzkiego zachęca do składania wniosków oraz konsultowania i współpracy. Życzyła dobrych
wniosków oraz udanych i owocnych obrad.
Przewodniczący Rady podziękował, za przybycie i pomoc oraz zaprosił na kolejne
posiedzenia Rady Gminy. Następnie stwierdził, że na podstawie listy obecności forum zdolne
do podejmowania prawomocnych uchwał.

Punkt 2.
Dot. Przedstawienia porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Regnów

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXXIII Sesji Rady
Gminy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXII/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie w roku
2021.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2021 roku:
1) debata nad raportem;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Regnów za 2021 rok:
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z e sprawozdaniem z wykonania budżetu;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania
Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za 2021 rok;

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok:
1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Regnów;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regnów za 2021
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Regnów.

Po przedstawieniu proponowanego porządku wystąpił z zapytaniem, czy są uwagi bądź
wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Do
przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

Punkt 3.
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXII/2022 z dnia 17 maja 2022 roku

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXXII/2022 z Sesji Rady Gminy Regnów
z dnia 17 maja 2022 roku został wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie
internetowej oraz udostępniony w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i propozycji zmian.

Punkt 4.
Dot. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie
w roku 2021

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie przedstawiła
Kierownik GOPS-u w Regnowie Pani Beata Żatkiewicz. Podziękowała sołtysom i radnym za
pomoc i wsparcie w wykonywaniu czynności.
Do przedstawionego sprawozdania nikt nie zabrał głosu.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Dot. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2021 roku

Wójt Gminy przypomniał, że miesiąc temu został przekazany raport o stanie gminy Regnów
za 2021 roku. W raporcie uwzględniane zostało funkcjonowanie gminy od infrastruktury
twardej poprzez kwestię społeczeństwa czy środowiska. Poprosił o uwagi w zakresie
rozszerzenia jakiś informacji bądź ominięcia zadania które należało by w raporcie uwzględnić.
Z przykrością zauważył , że mało mieszkańców angażuje się w tym zakresie. Dodał, że staramy
się stworzyć infrastrukturę tak by osobom zamieszkującym gminę żyło się lepiej i standardy
były jak najwyższe. Stwierdził, iż z uwagi na brak obowiązku meldunkowego

mimo

zamieszkiwania większej ilości osób na terenie Gminy niż demograficzny się pogłębia, a liczba
mieszkańców wynosi poniżej 1.800 osób. Zauważył, że zameldowania na pobyt czasowy bądź
stały wiążą się z subwencją przekazywana na każdego mieszkańca. Dodał, że dokonywane są
wszelkie starania by tworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla mieszkańców i
przedsiębiorców. Oznajmił, że z diagnoz i analiz przeprowadzanych stan zawarty w raporcie
odzwierciedla informacje w nich zawarte.
Po informacji Wójta Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem.
W debacie nikt nie zabrał głosu.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 10 głosami ,,za”, 1 osoba się wstrzymała od głosu (Rzeźnicki) podjęli uchwałę.

Uchwała Nr XXXII/ /22 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów
wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 6.
Dot. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Regnów za 2021 rok

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska zabierając głos poinformowała, że sprawozdanie
omawiane było na Komisjach Rady Gminy, a następnie przedstawiła sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2021 rok zwracając uwagę na plan dochodów i wydatków w
poszczególnych działach. Przedstawiła wysokość spłat kredytów, wysokość odsetek, a także
stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Poinformowała o zobowiązaniach i należnościach gminy na koniec roku. Ponadto omówiła
sprawozdanie finansowe Gminy Regnów za 2021 rok wraz z informacją dodatkową.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył następnie dyskusję w niniejszym punkcie obrad,
prosząc o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.
Wobec braku zastrzeżeń i zapytań Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr
III/66/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 kwietnia
2022 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Regnów z wykonania
budżetu za 2021.
W powyższej uchwale Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Wójta Gminy
Regnów z wykonania budżetu za rok 2021.
W związku z brakiem uwag do powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy
przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Regnów za 2021 rok. Wobec braku uwag
do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała XXXIII/205/22 w sprawie zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Regnów za 2021 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 7.
Dot. Udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Staszewska przedstawiła wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Regnów absolutorium za wykonanie budżetu
Gminy Regnów w 2021 roku. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
gminy za 2021 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za
wykonanie budżetu w 2021 roku.
Przewodniczący Rady po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej wystąpił z
zapytaniem czy są jakieś pytania bądź uwagi. Wobec ich braku w dalszej części przedstawił
Uchwałę Nr III/157/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
15 czerwca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Regnów w sprawie absolutorium za 2021 rok. W powyższej uchwale Skład Orzekający
pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
W związku z brakiem uwag i zapytań do powyższych informacji Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Regnów za 2021 rok. Wobec braku zastrzeżeń do projektu uchwały i stwierdzeniu kworum
przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII/206/22 w sprawie udzielenie absolutorium wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek pogratulował Wójtowi Gminy
Mariuszowi Chebie udzielonego absolutorium i wyraził przekonanie, że następny rok będzie
lepszy i więcej inwestycji będzie realizowanych. Pozytywnie ocenił wykonaną pracę pomimo,
iż nie wszystkie projekty dostają akredytację.
Wójt Gminy Mariusz Cheba zabierając głos, złożył podziękowanie Radzie za to, że
zgodnie z zamierzonymi celami budżet wspólnie został zrealizowany. Podziękował również
pracownikom Urzędu, gdyż na efekt jego pracy składa się zaangażowanie wielu osób.
Zauważył, że istotny jest efekt i od pozyskania środków do realizacji inwestycji jest długa droga
tj. wyszukanie projektów gdzie można aplikować o środki oraz dobre przygotowanie wniosku

od którego zależy wysoka ocena. Mimo, iż rok 2021 zapowiadał się ciężko to jednak udało się
zrealizować inwestycje zaplanowane w budżecie. Podsumowując

wyraził nadzieję, że

współpraca będzie się dalej układać pomyślnie z korzyścią dla społeczeństwa lokalnego aby
efekty były widoczne i odczuwalne.

Punkt 8.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-2027.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Żakiewicz poinformowała, że
Program był podejmowany oraz wszedł w życie, jednak wojewoda zwrócił uwagę na brak
wskazania terminu złożenia sprawozdania z realizacji programu oraz źródeł finansowania.
Oznajmiła, że program został uzupełniony o uwagi organu nadzoru i wobec powyższego
zasadnym jest podjęcie nowej uchwały w tym zakresie.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII/207/22 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-2027 wraz
z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

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

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że w związku z otrzymaniem środków
zostały wprowadzone poprawki do uchwały które przekazane zostały w dniu dzisiejszym.
Następnie przedstawia zmiany w budżecie, które polegają na:
1) Zwiększeniu dochodów budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 2.822.469 zł, w
tym wprowadzeniu

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Podskarbice

Szlacheckie zgodnie z umową kwota 52.570,00 zł, odsetek od nieterminowej wpłaty
czynszu kwota 500,00 zł, kosztów egzekucyjnych kwota 6.500,00 zł, wpływów z opłaty
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. małpki kwota 5.297,00 zł,

podatku od spadków i darowizn kwota 5.000 zł, subwencji oświatowej na podwyżki
dla nauczycieli kwota 57.334 zł, środków z Polskiego Ładu na drogę w Rylsku Dużym
kwota 1.199.303,00 zł, środków na modernizacje dachu w Ośrodku Zdrowia w
Regnowie i wymiana źródła ciepła, fotowoltaika kwota 473.904,00 zł, środków na
boiska sportowe w Regnowie kwota 922.061,00 zł, dotacji z Województwa Łódzkiego
na modernizacje bieżni w Regnowie zgodnie z podpisaną umową kwota 100.000;
2) Zwiększeniu wydatków budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 3.437.469,00 zł
na budowę sieci wodociągowej w Rylsku Dużym kwota 160.000,00 zł, dotacja na
pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na drogę Rylsk Duży-Rylsk kwota 200.000,00
zł, na wydatki inwestycyjne- droga Rylsk Duży kwota 1.219.855,00 zł, na drogę
Podskarbice Szlacheckie kwota 52.570,00 zł, Rozdz.70005 kwota 540.413,00 zł
dotyczące modernizacji ośrodka zdrowia oraz wydatki statutowe kwota 3.413,00 zł, na
modernizacje dachu Ośrodka Zdrowia wraz z wymianę źródła ciepła i fotowoltaika
kwota 537.000,00 zł, wydatki statutowe w Rozdz.70007 kwota 1.000,00 zł, na wydatki
statutowe w Rozdz.75095 kwota 5.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w
Rozdz.80101 kwota 51.141,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w Rozdz.80103 kwota
6.193,00 zł, na budowę boisk sportowych w Regnowie w Rozdz. 80195 kwota
1.036.000,00 zł, na wydatki statutowe w Rozdz.85154 kwota 5.297,00 zł, na
modernizacje bieżni kwota 160.000 zł;
3) Zmniejszeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu bieżni;
4) Dokonaniu przeniesień planu dochodów poprzez zwiększenie Dz 750 kwota 365,00 złwydatki majątkowe oraz zmniejszeniu Dz 750 kwota 365,00 zł § 2057 dochody
bieżące;
5) Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na drogę w Rylsku Dużym kwota 52.570,00 zł,
dotacja dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej na za dofinansowanie zakupu
radiowozu kwota 5.000,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych w
Rozdz.60017 kwota 52.570,00 zł oraz wydatków statutowych w Rozdz.75818 rezerwy
kwota 5000,00 zł;
6) Zmianie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą Nr 4, które wynoszą 6.891.280,00
zł;
7) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w
wysokości 896.535,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

w kwocie 882.573,50 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad
wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 13.961,50 zł;
8) Zwiększeniu przychodów o kwotę 515.000,00zł i wynoszą po zmianie 1.051.635,00 zł
i rozchodów budżetu w łącznej wysokości 155.100,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5;
9) Zmianie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz zakres
upoważnień w związku z nie braniem kredytu na deficyt budżetowy
Dochody po zmianach wynoszą 15.154.076,25zł, natomiast wydatki po zmianach wynoszą
16.050.611,25zł.
Do przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII/208/2 w sprawie zmian w budżecie 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 poinformowała, że w związku ze zmianami w budżecie zmianie uległy
wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyjaśniła, iż zwiększono dochody o kwotę
2.952.906,77 zł w tym dochody bieżące kwota 204.703,77 zł dotyczące pozostałych dochodów
z tytułu dotacji i subwencji oraz dochody majątkowe kwota 2.748.203,00 zł w związku z
otrzymaniem promes z Polskiego Ładu. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 3.467.906,77 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę 197.116,77 zł oraz majątkowe 3.270.790,00 zł. W wyniku
zmian dochody wynoszą 15.154.076,26 zł, natomiast wydatki wynoszą 16.050.611,25 zł. Po
dokonanych zmianach zwiększono przychody budżetu o kwotę 515.000,00 zł i wynoszą po
zmianie 1.051.635,00 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.021 .938,78 zł,
przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00zł, wolne środki 15.734,72 zł i przychody ze
szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 13.961,50 zł. W
2022 roku rozchody pozostają bez zmian tj.155.100,00 zł. W 2022 roku zmniejszono przychody

z tytułu kredytu o kwotę 100.000,00 zł. Po dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2022
roku będzie wynosił 708.900,00 zł, co daje 4,68 % planowanych dochodów. Dług gminy w
latach 2023 do 2025 przedstawia się następująco: na koniec 2023 roku kwota 912.900,00 zł,
2024 roku kwota 772.200,00 zł, 2025 roku kwota 625.500,00. Zadłużenie w latach 2026-2035
pozostaje bez zmian. W 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości
155.100,00 zł i wydatków na obsługę długu w wysokości 21.392,00 zł, co stanowi wskaźnik
2,53% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele
bieżące, We wszystkich latach planowany wskaźnik jest mniejszy niż dopuszczalny co jest
zgodne z art 243 ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII/209/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2022-2036 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 11.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
Projekt Uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego przedstawiła
Skarbnik Gminy Alina Szczegulska. Poinformowała, że zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt i art. 220
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom
samorządu terytorialnego, którą organ stanowiący określa odrębną uchwałą. Zarząd Powiatu
Rawskiego pismem z dnia 16 maja 2022 r. wystąpił z prośbą o wsparcie finansowe inwestycji
pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego” dofinansowanej ze
środków pochodzących z Programu Polski Ład. W ramach tej inwestycji zaplanowany jest
Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4105E Rossocha Zuski na odcinku Rylsk DużyRylsk. Na przedmiotową inwestycję Powiat Rawski zamierza przeznaczyć ok. 1.688.197,63 zł.
Mając na uwadze, iż jest to droga ważna dla Gminy, a jednocześnie uwzględniając poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg uznaje się za zasadne zawarcie
porozumienia i realizację zadania wskazanego w uchwale.

Wójt zabierając głos dodał, że dróg realizowanych przez powiat nie zostało wiele. Zasadnym
jest w obecnej sytuacji gospodarczej wsparcie powiatu rawskiego w realizacji tej inwestycji,
gdyż koszt budowy dróg w stosunku do roku poprzedniego znacząco wzrósł. Dodał, że
pozostanie do wykonania modernizacja ciągu komunikacyjnego Rylsk Duży-Biała Rawska oraz
Annosław-Komorów. Wyraził nadzieję, że w przypadku potrzeby gmina będzie partycypować
w kosztach, a w przypadku spadku kosztów remontów dróg nie będzie konieczności
wspierania tych inicjatyw.
W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 11 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII/210/22 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 12.
Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy

Wójt Gminy zabierając głos poprosił o połączenie punktu 12 i 13 porządku obrad z
uwagi na łatwiejsze omawianie realizacji inwestycji i uchwał oraz rzeczach realizowanych w
przyszłości. W związku z brakiem sprzeciwu poinformował, że:
- uchwały podejmowane na poprzedniej sesji zostały wdrożone w życie i są sukcesywnie
realizowane
- zrealizowany i wdrożony został Plan gospodarki niskoemisyjnej po to by można aplikować o
środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dodał,
że na ten cel pozyskane zostały środki
- w poniedziałek podpisana została umowa na drogę dojazdową do gruntów ornych w
Podskarbicach Szlacheckich i ogłoszony został przetarg
- zwrócił uwagę, że inwestycje realizowane i zaplanowane w budżecie opiewają na kwotę
7.000.000 zł. Stwierdził, ze z uwagi na ciągły rosnący wzrost cen chciałby realizować te
inwestycję jak najszybciej
-rozpoczęta została termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy. Wyraził
nadzieję, że do końca sierpnia ta inwestycja zostanie zrealizowana

-po dzisiejszej sesji może zostać ogłoszony przetarg na modernizację obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej
- w dniu wczorajszym odebrana została umowa na modernizację bieżni. Dodał, że chciałby w
bieżącym roku zakończyć remont obiektów sportowych
- uzyskaliśmy promesy na 3 duże projekty tj. modernizacja drogi w Rylsku Dużym, budowa
nowego odcinka w Podskarbicach Szlacheckich oraz budowa sieci wodociągowej w Rylsku
Dużym,
- nie ma rozstrzygnięcia na 2 projektów
- udało się uzyskać środki w wysokości 80% na renowację stawu w Podskarbicach Szlacheckich
-zakończona została realizacja inwestycji Nowy Regnów-Annosław na odcinku 3.100 metrów
Wyraził nadzieję, ze takich inwestycji będzie więcej i wspólnymi siłami uda się wszystko
zrealizować. Dodał, że nie da się wszystkiego realizować na raz i należy wszystko etapować by
społeczeństwo było zadowolone z realizowanych wspólnie inwestycji.
- Gmina Regnów jako jedna z 41 samorządów w województwie łódzkim otrzymaliśmy
certyfikat wdrażania standardów obsługi inwestora. Tworzenie stref przemysłowych będzie
skutkowało rozwojem gminy i większymi wpływami do budżetu. Zauważył, że Gmina Rawa
Mazowiecka rozwija się dzięki inwestycją powiatowym i tworzeniem podstref przemysłowych
- mamy zapewnienie dyrektora oddziału regionalnego KOWRu, że wszystkie niezbędne
dokumenty do realizacji inwestycji zostały przekazane i zaakceptowane przez centrale.
Wyraził, nadzieję że KOWR stanie się właścicielem obiektu i holding spożywczy wpłynie
konkurencyjnie i pozytywnie na rynek lokalny oraz da nam stabilizację budżetu
- budowa gazociągu przesyłowego jest sukcesywnie realizowana. Ma nadzieję, że do końca
lipca zostanie zrealizowany odcinek do drogi w kierunku Kazimierzowa
- w bieżącym roku odbyło się spotkanie z Dyrekcją Zakładu Energetycznego w związku z
wymianą linii kablowej oraz czyszczeniem drzew
Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytaniem jaka firma wygrała przetarg na drogę w
Podskarbicach Szlacheckich.
Wójt Gminy odpowiadając na pytanie oznajmił, że została złożona 1 oferta przez firmę
TRANSBET na kwotę 154.000,00 zł. Dodał, że złożona oferta mieściła się w budżecie, zgodnie
ze złożonym wnioskiem. Wyraził przekonanie, że wszystkie uda się zrealizować bez zaciągania
kredytów. Poinformował, że będzie chciał w tym tygodniu ogłosić przetarg na staw i póki
pogoda pozwoli będą inwestycję infrastrukturalne realizowane. Zauważył, że

Urząd Marszałkowski ogłosił kolejny nabór i zwiększył środki na realizację infrastruktury
sołeckiej w ramach którego będziemy składać wnioski.
Sołtys Ryszard Szymańczyk zapytał o oświetlenie uliczne.
Wójt poinformował, że jeśli energetyka wyrazi zgodę na takie zadanie to przy okazji prac
energetycznych na naszym terenie zostaną dołożone lampy w Nowym Regnowie, na odrodzę
osiedlowej w Regnowie oraz w Nowym Regnowie od stacji w stronę Annosławia.
Radna Iwona Darnowska poprosiła o dryne, gdyż są kolejne zgłoszenia.
Wójt oznajmił, że sądził, że dryna została już zamontowana, gdyż została zamówiona.
Radna Longina Wachowicz zapytała się o oczyszczalnie
Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym miał dotrzeć serwisant i dodał, że po zakończeniu
sesji temat zostanie omówiony.
Punkt 13.
Dot. Sprawy różne

W związku z omówieniem spraw różnych w punkcie 12 nikt w sprawach różnych nie zabrał
głosu.

Punkt 14.
Dot. Zakończenia obrad XXXIII Sesji Gminy Regnów

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIII Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.
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