
Protokół Nr XXXIV/2022 
z posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 19 sierpnia 2022 roku 
 

        Obrady rozpoczęto o godz.10.00 
                       a zakończono o godz.11.00 

 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 12 

(Nieobecni: Jolanta Staszewska, Andrzej Czerwiński, Anna Matyjaszczyk) 

 

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. Agnieszka Rokicka-Bednarek  - Sekretarz Gminy 

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcia sesji 

Trzydziesta czwartą Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Sławomir Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności forum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Radni nie zgłosili uwag do zwołania Sesji. Powitał przybyłych na sesję 

radnych, sołtysów oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

 

Punkt 2. 

Dot. Przedstawienia porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Regnów 

Wójt Gminy zabierając głos poprosił o wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej, możliwością aplikowania 

o środki na 2023 rok i decyzją dotyczącą opracowania projektu na budowę drogi w miejscowości 

Kazimierzów oraz wprowadzeniem zadania- wymiana wodociągu w Regnowie  i otrzymaniem 

środków na realizację tego zadania.  Więcej wniosków nie zostało zgłoszonych wobec czego 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy: 



1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Regnów. 

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie. 

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

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

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

Rady Gminy. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Regnów 

    Po przedstawieniu proponowanego porządku z uwzględnioną zmianą Przewodniczący Rady 

przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad w przedstawionej wersji. Radni w 

głosowaniu jawnym ,,12” głosami za podjęli zmianę.  Imienny wykaz głosowania stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 3. 

Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku 

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

dnia 30 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie 

 Wójt Gminy zabierając głos wyjaśnił, że uchwała jest podejmowana ponownie z powodu 

zastrzeżeń organu nadzoru dotyczących budowy turbin wiatrowych. Oznajmił, że w tych zapisach 

uchwała została dostosowana do wymogów prawnych zgodnie z uwagami. Nawiązał również do 



poruszanych na poprzedniej Sesji uwag dotyczących kąta nachylenia dachu i poinformował, że 

takie zapisy muszą dotyczyć całego obszaru  nie fragmentów i będzie do procedowane.   

Radni do w/w tematu nie zgłosili uwag ani zapytań. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wobec braku uwag i 

stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za” 

podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXIV/211/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 5. 

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

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

1) Zwiększeniu dochodów budżetu gminy poprzez wprowadzenie:  dotacji w wysokości 

11.335,00 zł na podręczniki i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzja z Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego,  dotacji w wysokości 36.000,00 zł na pomoc finansową z 

Województwa Łódzkiego zgodnie z umowami na realizację wydatków w zakresie projektu 

Sołectwo na plus dla miejscowości Rylsk, Rylsk Duży i Regnów, dotacji w wysokości 

65.375,41 zł na pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na renowację zbiornika 

małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie zgodnie z umową, subwencji 

oświatowej z Ministerstwa Finansów na wynagrodzenia dla nauczycieli pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów w wysokości 22.659,00 zł, środków w wysokości 

389.028,00 zł z Polskiego Ładu na  drogę w Rylsku; 

2) Zmniejszeniu dochodów na zadania zlecone- sprawy obywatelskie zgodnie z decyzją z 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 400,00 zł oraz na zadania zlecone-stypendia 

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 51.520,00 zł.  

3) Zwiększeniu wydatków budżetu gminy Regnów o kwotę 814.115,41 zł z przeznaczeniem 

na: wydatki statutowe podręczniki i ćwiczenia w Rozdziale 80153 kwota 11.335,00 zł, 

modernizację sieci wodociągowej w Regnowie kwota 20.000,00 zł, na budowę sieci 

wodociągowej w Podskarbicach Szlacheckich kwota 15.000,00 zł,  wydatki statutowe na 



realizacje projektu Sołectwo na plus kwota 36.000,00 zł, renowację zbiornika małej 

retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie kwota  65375,41 zł, wydatki majątkowe 

na remont drogi w Kazimierzowie kwota 5.000, 00 zł,  wydatki majątkowe na drogę Rylsk  

w związku z dofinansowaniem z Polskiego ładu III edycja kwota 406.970,00 zł, na 

wynagrodzenia i pochodne w szkole kwota 22.659,00 zł, budowę boisk sportowych w 

Regnowie po przetargu kwota 66.776,00 zł, roboty dodatkowe w związku z 

termomodernizacją  budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy kwota 40.000,00 zł, 

modernizację bieżni kwota 125.000,00 zł; 

4) Zmniejszeniu wydatków na: wynagrodzenia i pochodne w Rozdziale 75011 kwota 400,00 

zł, wodociąg Rylsk Duży- wydatki majątkowe kwota 35.000, świadczenia  na rzecz osób 

fizycznych stypendia kwota 51.520,00 zł. 

5) Dokonaniu przeniesień planu dochodów w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej 

poprzez przeniesienie: z Działu 758 § 2700 na Dział  758 § 2100 środków z Fundusz 

Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy kwota 46.144, zł, z Działu 758 § 6090 na Dział 758  § 

6370 środków z Polskiego Ładu na inwestycje kwota 4.747.564,00 zł, z Działu 852 § 2700 

na Dział 852 § 2100 środków z Fundusz Pomocy dla Ukrainy kwota 307.598,69 zł; 

6) Przeniesieniu planu wydatków poprzez zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł 

wydatków inwestycyjnych na staw w Podskarbicach Szlacheckich w związku ze zmiana 

kwalifikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu w wysokości 

13.000,00 zł i  zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Rozdziale 75095 kwota 

13.000,00 zł; 

7) Zmianie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą Nr 4, które wynoszą 7.600.401,41 zł; 

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

1.151.253,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 

1.137.291,50  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; 

9) Zwiększeniu przychodów o kwotę 254.718,00 zł  i wynoszą po zmianie 1.306.353,00 zł i 

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

Dochody po zmianach wynoszą    15.725.386,73 zł, natomiast wydatki po zmianach wynoszą     

16.876.639,73 zł. 

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 12 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXIV/212/22 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 6. 

 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 

571.310,48 zł w tym dochody bieżące kwota 116.907,07 zł dotyczące dotacji i subwencji oraz 

dochody majątkowe kwota 454,403,41 zł w związku z otrzymaniem promes z Polskiego Ładu III 

edycja PGR. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 826.029,48 zł w tym wydatki bieżące kwota 

116.907,07 zł oraz majątkowe 709.121,41 zł. W wyniku zmian dochody wynoszą 15.725.386,73 

zł, natomiast wydatki wynoszą 16.876.639,73 zł. Po dokonanych zmianach zwiększono przychody 

budżetu o kwotę 254.718,00 zł i wynoszą po zmianie 1.306.353,00 zł w tym nadwyżka 

budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.276.656,78 zł, 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. Po dokonanych zmianach dług gminy na 

koniec 2022 roku nie zmienił się i wynosi 708.900,00 zł, co daje 4,51 % planowanych dochodów. 

W 2023 roku zwiększono dochody o kwotę 2.827.609,00 zł w tym majątkowe o kwotę 

2.826.915,00 zł w związku z otrzymaniem promes z Polskiego Ładu III edycja PGR na wodociąg w 

Regnowie. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.494.609,00 zł. Po dokonanych zmianach w 

2023 roku zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę 667.000,00 zł które po zmianie 

1.014.100,00 zł ze spłatą na 13 kolejnych lat. Zadłużenie w latach 2023-2025 nigdzie nie 

przekroczy 20% planowanych dochodów.  W 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i 

pożyczek w wysokości 155.100,00 zł. Zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 13.000,00 zł 

i po zmianie wynoszą w 34.392,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,71% 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. Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia na 2022 rok i po zmianie wynoszą 



2.546.020,00 zł oraz na 2023 rok i wynoszą 3.524.850,24 zł w tym na: modernizację sieci 

wodociągowej w miejscowości Regnów, termomodernizację kompleksu budynku Szkoły 

Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie oraz na remont/ modernizację drogi gminnej w 

miejscowości Kazimierzów. Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.  

Radni do w/w tematu nie zgłosili uwag ani zapytań. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wobec braku uwag i 

stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym  12 głosami ,,za” 

podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXIV/213/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-

2036 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 7. 

 Dot. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy 

 Wójt  Gminy zabierając głos podziękował za pomoc w organizacji Święta wiśni i 

podsumowaniu projektu kulinarnego, a następnie poinformował, że:  

- oprócz uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  podejmowanej w 

dniu dzisiejszym pozostałe uchwały nie zostały zakwestionowane 

-dobiega końca termomodernizacja  kompleksu budynku Szkoły i Urzędu Gminy. Firma ma 

jeszcze 2 tygodnie na realizację  inwestycji. Dodał, że doszły prace zewnętrzne które nie były 

oszacowane wcześniej w tym między innymi plac przed szkołą oraz chodnik 

- zadania realizowane są na bieżąco i do wczorajszego przetargu na modernizację boisk 

sportowych mieściliśmy się w limitach cenowych określonych we wnioskach i kosztorysach. Po 

przeprowadzeniu II przetargu na budowę boisk sportowych mimo zmiany nawierzchni należy 

dołożyć 60.000,00 zł na realizację tego zdania.  Zauważył, że  termin na wykonanie zadania nie 

jest długi  

- w dniu dzisiejszym odbędzie się odbiór drogi w Rylsku Małym 950 metrów oraz w 

Podskarbicach Szlacheckich odcinek 700 metrów. Dodał, że w tym roku łącznie zrobionych 

zostało 4.700 metrów dróg, a planowanych do końca roku jest jeszcze  3.300 metrów 



- wyraził nadzieję, że w dniu  dzisiejszym uda się opublikować postępowanie przetargowe na 

ośrodek zdrowia polegające na z wymianie źródła ciepła, instalacji pompy ciepła i fotowolteiki 

oraz wymiany dachu. Ma nadzieję, że zmieści się w limitach przetargowych i kosztorysowych 

- 22 sierpnia odbędzie się otwarcie przetargu na budowę dróg w Rylsku Dużym polegające na 

budowie części nowej drogi i położeniu nakładki  

- w ubiegłym tygodniu odbyło się rozstrzygnięcie przetargu na budowę wodociągu w Rylsku 

Dużym. Planowane na to zadanie było 150.000,00 zł , rozstrzygnięcie opiewało na kwotę ponad 

120.000,00 zł 

- musi zostać ogłoszony przetarg na budowę bieżni by zamknąć modernizację obiektu boisk. 

Stwierdził, że jeśli uda się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje łącznie z piramidą 

wspinaczkową będzie to najpiękniejszy i najlepiej wyposażony obiekt  nie tylko w powiecie. 

Podziękował, pracownikom za zaangażowanie w realizację zadań  

- na 31 sierpnia  zaplanowana jest ostateczna rada w Roji. Wyraził nadzieję, że zostanie podjęta 

uchwała na sprzedaż nieruchomości KOWRo-wi 

- do końca sierpnia ma zostać zrealizowany projekt miejsca ogniskowego w Annosławiu   

- przeszedł projekt na realizację wymiany wodociągu w Regnowie. Dodał, że jakość wody zaczyna 

się w Regnowie i lokalizacja budowy nowego suvu jest zaplanowana. Stwierdził, że jest to 

niezmiernie trudne zadanie z uwagi na lokalizację wodociągu jak i przyłączy w drogach bądź 

podwórkach. Dodał, że na 11 września zaplanowane jest wstępne spotkanie z mieszkańcami 

celem omówienia planowanej inwestycji. Stwierdził, że wniosek nie był przypadkowy z uwagi na 

wysokość dofinansowania w wysokości 98%.  

-podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację zbiornika w 

Podskarbicach Szlacheckich. Przypomniał, że w ubiegłym roku udało się zakupić działkę, a w tym 

roku będzie projekt realizowany 

- żałuje, że tak mało osób angażuje się w budowanie strategii i rozwoju gminy, dla której 

kluczowe znaczenie ma zdanie mieszkańców i ich inicjatywa. Dodał, że oprócz dużych projektów 

realizowanych jest dużo małych projektów, w tym dzięki kołom gospodyń wiejskich 

funkcjonujących na naszym terenie  projekt ,,Sołectwo na plus”.  

 



Punkt 8. 

Dot. Sprawy różne 

 Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że wpłynęło pismo z zarządu powiatu 

rawskiego z prośbą o przekazanie odcinka drogi w miejscowości Rylsk Duży działka 464. Jest to  

droga między Rylskiem a Rylskiem Dużym. Przypomniał, że droga została w tym roku 

wyremontowana i zostało do niej dołożone 200.000,00 zł i stanowiła własność gminy. 

Poinformował, że na następnej sesje chciałbym podjąć uchwałę w tym zakresie i jest 

przygotowany operat szacunkowy oraz wycena tej nieruchomości  Dodał, że droga powiatowa 

która nie jest wyremontowana to odcinek Rylsk Duży- Biała Rawska.  

 

Punkt 9. 

 Dot. Zakończenia obrad XXXIV Sesji Gminy Regnów 

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

została zakończona. 

       

     Przewodniczący Rady Gminy  

                    Sławomir Dudek 

Protokolant  

Judyta Szydłowska 

 

 

 

 

 

 


