
Protokół Nr XXXVII/2022 

z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 29 grudnia  2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto: 

                                                                                                     o godz.13.00 

                                                                                                      a zakończono 

                                                                                                     o godz. 14. 20 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 12 

Nieobecni: Małgorzata Biedrzycka, Andrzej Czerwiński, Anna Matyjaszczyk 

 

Radni oraz sołtysi obecni na posiedzeniu swoją obecność potwierdzili na załączonej do 

protokołu liście obecności. 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Mariusz Cheba                           - Wójt Gminy  

2. Alina Szczegulska                       - Skarbnik Gminy 

3. Agnieszka Rokicka-Bednarek  - Sekretarz Gminy  

4. Jolanta Kordel-Wróblewska    - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Regnowie  

5. Elżbieta Misztal          - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie  

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcie sesji 

 

    Trzydziestą siódmą 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 oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

 

Punkt 2. 

Dot. Przedstawienie porządku obrad z XXXVII Sesji Rady Gminy Regnów 

 

 Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXXVII Sesji Rady 

Gminy: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Regnów.  

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXVI/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.  



4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Regnów.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 roku.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.  

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

Rady Gminy.  

10. Sprawy różne.  

11. Zakończenie obrad XXXVII 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 XXXVI/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

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

Regnów z dnia 29 listopada 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii 

rozwoju gminy  

 

Sekretarz Gminy poinformowała, że zachodzi konieczność zmiany harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Gminy Regnów  na lata 2023-2030 przyjętego przez Radę 

Gminy w dniu 8 kwietnia 2022 roku.  Wyjaśniła, że w III kwartale zbierane były dane 

statystyczne i informacje w celu przedstawienia aktualnej oceny sytuacji społeczno-

gospodarczej w gminie.  Z uwagi na trwający wówczas okres wakacyjny wydłużony został 

termin składania ankiet  oraz uległ wydłużeniu czas interpretacji wyników oraz 

opracowania ostatecznego  kształtu modelu struktury funkcjonalno- przestrzennej 

gminy. Poinformowała, że do końca I kwartału 2023 roku trwają konsultacje projektu. 



Wspomniała, że w dniu 16 grudnia 2022 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami, 

radnymi, sołtysami oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych oraz podziękowała 

osobom biorącym udział  w pracach konsultacyjne. Oznajmiła, że w I kwartale 2023 roku 

projekt Strategii zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego  i do końca marca planowane jest podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia 

Strategii rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030. 

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 XXXVII/225/22 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-

2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii rozwoju gminy  wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 5. 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Regnów. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że skarga wpłynęła z pracowni urbanistycznej która kwestionuje 

publikacje planów zagospodarowania przestrzennego na naszej stronie internetowej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał w mocy nasze wyjaśnienia i uważa, że 

skargi są bezpodstawne i bezzasadne, a wymogi dotyczące planów zagospodarowania i 

studium uwarunkowań przestrzennych są spełniane. Dodał, że jego zdaniem chodzi o 

kwestie marketingowe. Następnie przeczytał informację uzupełniającą przesłaną w dniu 

21.12.2022 r.  

W dalszej części Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Izabela Kornacka 

przedstawiła opinię w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

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 XXXVII/226/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt 

Gminy Regnów  wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

 

 

 

 



Punkt 6. 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 roku. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że dzisiaj przekazany został poprawiony projekt uchwały   

w związku z wpływem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. W dalszej części przedstawiła 

zmiany, które polegają na: 

1) Zwiększeniu dochodów budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 376.758,73 

zł i dochodów majątkowych o kwotę 88.860,00 zł poprzez wprowadzenie: 33,00 zł 

na Kartę Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 

23.067,80 zł na wypłatę dodatków  dla podmiotów wrażliwych, 30.000,00 zł na 

drogę w Podskarbicach Szlacheckich, 90.00,00 zł na realizację programu  

,,Dostępny samorząd Gminy Regnów”, 23.567,00 zł z tytułu odpłatności za 

korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do 

naszego przedszkola, 630,93 zł na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy- nadanie numeru PESEL, 296.820,00 zł na wypłatę dodatków 

węglowych,  1.500,00 zł  z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.  

Poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłyneło pismo w sprawie środków na 

nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, które zostaną wprowadzone do uchwały 

w momencie wpływu środków na rachunek bankowy wysokości ok. 27,00 zł; 

2)  Zwiększeniu wydatków budżetu gminy Regnów na 2022 rok o kwotę 465.618,73 

zł na: kartę Dużej Rodziny kwota 33,00 zł, wypłatę dodatków dla podmiotów 

wrażliwych kwota 23.615,49 zł, na drogę w Podskarbicach Szlacheckich kwota 

30.000,00 zł, na projekt ,,Dostępny samorząd” 90.000,00 zł, nadanie numeru 

PESEL obywatelom Ukrainy kwota 630,93 zł, zadania statutowe w Rozdziale 80103 

kwota 13.567,00 zł, zadania statutowe w Rozdziale 80104 kwota 10.000,00 zł, 

wypłatę dodatków węglowych oraz utrzymanie w wysokości 2% obsługiwanego 

zadania kwota 296.820,00 zł, wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny kwota 

1.500,00 zł;     

3) Dokonaniu przeniesień planu dochodów poprzez zwiększenie dochodów z tytułu: 

czynszów kwota 181,00 zł i dochodów na wypłatę dodatków dla podmiotów 

wrażliwych w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów kwota 23.460,00 zł, 

odsetek kwota 800,00 zł, wpływów z podatku rolnego kwota 17.300,00 zł, 

wpływów z podatku od środków transportowych kwota 6.400,00 zł, karty 

podatkowej kwota 200,00 zł,  wpływów z pozostałych odsetek 1.680,00 zł, 

dochodów z zakresu administracji rządowej w Dziale 801 kwota 26,00 zł i  

wpływów z różnych dochodów kwota 100,00 zł, oraz zmniejszenie planu 

dochodów z tytułu odsetek w Dziale 756 kwota 26.687,00 zł oraz  zmniejszeniu 

środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 23.460,00 zł.  



4)  Dokonaniu przeniesień planu wydatków poprzez  zwiększenie wydatków na 

pozostałą działalność w Dziale 400 kwota 23.460,00 zł, zadania statutowe- 

gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 14.000,00 zł, wydatki statutowe- 

administracja publiczna Rozdział 75075 oraz zmniejszeniu na drogi gminne na 

zadania statutowe kwota 14.000,00 zł, Rozdziału 75095 wydatki statutowe kwota 

2.000,00 zł oraz wydatków statutowych i wynagrodzeń w Rozdziale 85395 kwota 

23460,00 zł 

5)  Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z tabelą Nr 5 wynoszą 7.598.147,64 zł; 

6) Zmianie tabeli na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

funduszy unijnych poprzez  wprowadzania zadania ,,Dostępny samorząd Gmina 

Regnów” 

 

Wobec braku uwag i 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 XXXVII/227/22 w sprawie zmian w budżecie w 2022 roku wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-

2037.  

 

Skarbnik Gminy Regnów poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz 

projekt budżetu na 2023 rok omawiane były na komisjach. Poinformowała, że 

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowywana jest w celu przeprowadzenia oceny 

finansowej jednostki. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową  wzięto pod uwagę 

plan rozwoju gminy ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami 

inwestycyjnymi jednostki. Dochody ustalono na 2023 rok w wysokości 11.665.695,97 zł i 

są to dochody bieżące 8.697.024,97 zł i dochody majątkowe 2.968.671,00 zł. Następnie 

przedstawiła dochody w następnych latach. Dodała, że w ramach wydatków 

wyodrębniono wydatki z udziałem środków z UE w wysokości 75.789,97 zł oraz przyjęto 

wzrost wynagrodzeń zgodnie  z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. W kolejnych latach 

zaplanowano również wzrost wydatków do 1%. Zaplanowano przychody w wysokości 

1.666.000,00 zł ze spłatą na okres kolejnych 14 lat  z przeznaczeniem na planowany 

deficyt z całkowitą spłatą w 2037 roku.  

W dalszej części zwróciła uwagę, że spłaty zadłużenia na rok 2023 wynoszą 143.100,00 zł 

i we wszystkich latach wskaźniki są zgodne z ustawą o finansach publicznych. Następnie 

poinformowała o  przedsięwzięciach planowanych do realizacji  tj. budowa  sieci 

wodociągowej w miejscowości Regnów, remont drogi gminnej w Kazimierzowie i 



dokończenie realizacji projektu z udziałem środków z UE Progream ,,CUŚ dobrego” 

zgodnie z podpisaną umową z powiatem rawskim.  

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionej informacji w dalszej części 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Tkaczyk przedstawiła pozytywną opinię w 

sprawie budżetu na 2023 rok oraz wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek wobec braku uwag I zapytań przedstawił 

Uchwałę Nr III/305/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Regnów oraz o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego w 2023 rok.  

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 XXXVII/228/21 w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 8.  

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.  

 

Głos zabrała Skarbnik Gminy zwracając uwagę, że kwoty wykazane w budżecie gminy 

będą analogiczne do kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Poinformowała, że zaplanowane dochody wynoszą 11.665.695,97 zł, natomiast wydatki 

13.188.595,97 zł, a różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w 

wysokości 1.522.900,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokość 1.666.000,00 zł, a 

rozchody 143.100,00 zł. Dodała, że uchwała zawiera limity zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek a także upoważnienia dla Wójta w zakresie realizacji 

budżetu jak i w zakresie zaciągania kredytu. Oznajmiła, że tworzy się rezerwę ogólną w 

wysokości 80.000,00 zł oraz celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w 

wysokości 19.000,00 zł. Uchwała budżetowa obejmuje również dochody i wydatki z 

tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, fundusz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, 

wydatki obejmujące wydatki na projekty i programy unijne realizowane ze środków 

budżetu UE oraz dochody z zakresu administracji rządowej -zwroty od dłużników 

alimentacyjnych, a także dotacje dla podmiotów z sektora finansów publicznych i z poza 

sektora. Dodała, że wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok wynoszą 4.794.410,00 

zł. Następnie poprosiła o zadawania pytań i przypomniała, że wszystkie dane omawiane 

były na komisjach.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr III/304/2022 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w łodzi z dnia 15 grudnia 2022 roku w 



sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Regnów  na 2023 rok. 

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 XXXII/229/22 w uchwalenia budżetu na 2023 rok wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 7. 

 Dot. Informacja Wójta z wykonania budżetu Gminy Regnów za I półrocze 2022 

rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową 

Wójt Gminy zbierając głos: 

- podziękował za przyjęcie budżetu w wersji wspólnie wypracowanej.  

- odniósł się do wypowiedzi Pani Sekretarz i podziękował osobom uczestniczącym i 

dyrektorom jednostek organizacyjnych za udział konsultacjach społecznych dotyczących 

Gminnej Strategii Rozwoju Gminy Regnów. Dodał, że jest to bardzo ważny dokument i 

ma nadzieje, że wszystko co zostanie w nim uwzględnione zostanie zrealizowane 

- nie wpłynęły uwagi i uchybienia od organów nadzoru w sprawie uchwał podjętych w 

dniu 29 listopada  

- podziękował wszystkim za owocną współprace. Oznajmił, że przekazane zostało  

zestawienie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w tym roku, a nakłady finansowe 

poniesione na inwestycje to kwota 7.500.000,00 zł. Dodał, że do załączonego zestawienia 

nie zostały uwzględnione środki z Krainy Rawki tj. ponad 120.000,00 zł. Zwrócił również 

uwagę, że na 25 inwestycji pozyskane zostały środki zewnętrzne, a jedynie 

dofinansowanie dla powiatu do remontu drogi Rylsk Duży- Rylsk i dofinansowanie do 

budowy szpitala było w 100% wydatkowane ze środków własnych.  Następnie na ręce 

Pani skarbnik i Sekretarz  złożył podziękowania dla wszystkich pracowników, że wszystko 

udało się zrealizować. 

Uważa, że mimo że jesteśmy najmniejsza Gminą prężnie się rozwijamy.  

- dużym sukcesem jest sprzedaż Roji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który 

będzie stabilnym podatnikiem i będzie wsparciem dla naszych mieszkańców 

- w dniu dzisiejszym zakończona dystrybucję węgla zarówno w kwestii wypłaty dodatków 

węglowych jak również sprzedaży, w którą zaangażowani byli praktycznie wszyscy 

pracownicy. Dodał, że węgiel w 100% został rozdysponowany. 

- odniósł się do dyskusji na konsultacjach społecznych na temat inwestycji w następnym 

roku.  Poinformował, że wszystko zależy od tego gdzie pojawią się środki z których 

będziemy mogli skorzystać 

-największą inwestycją planowaną do realizacji w 2023 roku jest wymiana wodociągu w 

Regnowie. Jest to duża inwestycja której nie będzie widać, a jest bardzo przyszłościowym 

tematem  



- u wojewody złożony jest wniosek na drogę w Kazimierzowie 

- wpłynęło do nas pismo dotyczące problemów występujących na kanale Ossowice-

Regnów. Poinformował, że w dniu 2 grudnia wystąpiliśmy do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w przedmiotowym temacie i odczytał treść pisma. 

Oznajmił, że przedstawiciel Wód Polskich nie przybył na sesję ale wystosunkował pismo, 

które w dalszej części przedstawił. Zauważył, że Wody Polskie zobowiązały się do 

udrożnienia tego kawałka cieku ale wyraził nadzieję na spotkanie i  poruszenie kwestii 

udrożnienia pozostałej części i pozytywnego załatwienia sprawy.  

 

Punkt 8. 

Dot. Sprawy różne 

 

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu. 

 

Punkt 9. 

 Dot. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Gminy Regnów 

 

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

powyższym została zakończona. 

 

                    Przewodniczący Rady Gminy  

         Sławomir Dudek 

      Protokolant  

Judyta Szydłowska 

 

 

 


