
Protokół Nr XXXVIII/2023 
z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 27 stycznia 2022 roku 
 

Obrady rozpoczęto: 
                                                                                                     o godz.10.00 
                                                                                                      a zakończono 
                                                                                                      o godz. 11.05 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 11 

Nieobecni: Andrzej Czerwiński, Katarzyna Tkaczyk, 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. Ewa Chrzanowska        - Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

                                                            Regnowie 

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcie sesji 

 

    Trzydziestą ósmą 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 XXXVIII Sesji Rady Gminy Regnów 

 



 Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad XXXVIII Sesji Rady 

Gminy: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. 2.Przedstawienie porządku obrad  XXXVIII Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Regnów z 

dnia 28 grudnia  2018  r.  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  

uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

5. 5.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Korpus 

Wsparcia Seniorów na  rok 2023” 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 5 lat w trybie 

bezprzetargowym. 

7. 6.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Regnów w 2023 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2023-2037. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2023 roku. 

10. 9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia   pomocy   finansowej   Powiatowi   

Rawskiemu   dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  

Rawskiemu  dla  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej. 

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

uchwał Rady Gminy.  

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad XXXVIII 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 XXXVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. 

 

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

Regnów z dnia 29 grudnia 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 zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy 
Regnów z dnia 28 grudnia  2018  r.  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  

dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 

 

 Pani Ewa Chrzanowska pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Regnowie poinformowała, że zmiana dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Dodała, że z nieodpłatnego dożywiania mogą skorzystać zarówno dzieci w szkole jak 

również osoby samotne i rodziny w formie zasiłku celem zakupu żywności. Kryterium 

dochodowe wynosiło 150 %. Proponuje się zwiększenie kryterium dla osób samotnych z 

1154,00  zł na 1552,00 zł oraz dla rodzin z 900,00 zł na 1.200,00 zł.   

Następnie 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 XXXVIII/230/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 grudnia  2018  r.  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  

uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz 



określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 5. 
Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Korpus 

Wsparcia Seniorów na  rok 2023” 
  

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła najważniejsze 

zagadnienia programu. Poinformowała, że celem programu jest zapewnienie usług na 

rzecz seniorów w wieku 65+ poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu 

poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

zamieszkania osób starszych oraz na  najszybszą reakcję powiadomienie odpowiednich 

służ i udzielenie możliwie jak najszybszej pomocy w tym również pomocy medycznej. 

Przypomniała, że Gmina Regnów uczestniczyła w programie w roku ubiegłym w okresie 

VII-XII. Realizacja programu zlecona została Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej do 

którego zadań będzie należała organizacja, koordynacja, bieżący monitoring oraz 

składanie sprawozdań. Gmina przystępując do programu jest zobowiązana przyjąć 

uchwałą program osłonowy zgodnie z art. 17 ust. 4  ustawy o pomocy społecznej i 

zgodnie z zapisami programu może otrzymać dotację do 80% na jego realizację.  Dodała, 

że w ubiegłym roku zakupionych zostało 35 opasek dla seniorów z terenu naszej gminny, 

z przycisku SOS skorzystały 4 osoby a interwencja zakończyła się rozmowa pomiędzy 

klientem  a operatorem systemu i nie było potrzeby angażowania ratownictwa 

medycznego. Oznajmiła, że pracownicy GOPS-u dokonali sprawdzenia użytkowania 

opasek i stwierdzili, iż osoby z nich korzystające często nie są świadome,  że opaska 

niekiedy ratuje życie i jest prosta w użytkowaniu. W dalszej części zwróciła uwagę, że 

obsługa opaski jest bardzo prosta oraz wyjaśniła jej działanie. Poprosiła o reklamowanie i 

propagowanie opasek wśród osób starszych.  

Wójt odniósł się do wypowiedzi Pani Ewy Chrzanowskiej i stwierdził, że świadomość 

naszych mieszkańców się podnosi, i z roku na rok będzie taka potrzeba wzrastać. Dodał, 

że cieszy się, że tych porad i interwencji jest mało.  



 
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 

11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXVIII/231/22 w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Korpus 

Wsparcia Seniorów na  rok 2023” wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 5 lat w trybie 

bezprzetargowym 
 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Regnów Mariusz Cheba. Poinformował, 

że nieruchomość składa się z 21 małych działek oraz drogi  która została 

skomunalizowana w ubiegłym roku. Przed rozpoczęciem obrad odbywała się dyskusja 

dotycząca okresu dzierżawy. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o 

przedłużenie umowy dzierżawy na czas nieokreślony, ale proponuje się przedłużenie na 

okres kolejnych 5 lat. Proponowany okres da dzierżawcy poczucie bezpieczeństwa, a nam 

nabywcę i podatnika.  

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 

11 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXVIII/232/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 5 lat w trybie 

bezprzetargowym wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 6. 



Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Regnów w 2023 r. 

 

 Wójt poinformował, że zgodnie z przepisami muszą zostać zabezpieczone środki 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,08% tj. 15.873,00 zł. Dodał, że nie 

ma wpływu na to czy będzie potrzeba wykorzystania środków.  Zwrócił uwagę, że 

większość nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. 

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 13 

głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXVII/233/22 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Regnów w 2023 r. wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 9. 

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

 

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że Wieloletnią Prognozą 

Finansową zwiększono dochody ogółem o kwotę 265.487,00 zł, w tym dochody bieżące 

zwiększono o kwotę 324.347,00 zł z tytułu zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu 

dotacji oraz zmniejszenia z tytułu dochodów majątkowych kwota 58.860,00 zł. 

Zwiększono wydatki o kwotę 2.471.808,00 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 

611.787,00  zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.860.022,00 zł. Dodała, że 

dochody po zmianach wynoszą 11.931.182,97 zł natomiast wydatki 15.560.404,97 zł. 

Poinformowała, że po dokonanych zmianach w budżecie zwiększono przychody budżetu 

o kwotę 2.206.322,00 zł i wynoszą po zmianie 3.872.322,00 zł w tym nadwyżka 



budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.050.100,00 zł, przychody z tytułu zaciągniętych 

kredytów 1.522.900,00 zł, przychody ze szczególnych zasady wykonania budżetu 

określone w odrębnych ustawach oraz rozliczeń środków z UE 90.000,00 zł, przelewy z 

rachunków lokat założonych w roku ubiegłym 1.209.322,00 zł. Rozchody pozostają bez 

zmian i wynoszą 143.100,00 zł. W 2022 roku zmniejszono przychody z tytułu kredytów o 

kwotę 143.100,00 zł. Dla pozostałej kwoty 1.522.900,00 zł zaplanowano spłatę na okres 

14 lat. Po dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2023 roku będzie wynosić 

2.088.700,00 zł, co daje 17,51% planowanych dochodów. Dodała, że w latach 2024-2037 

wskaźniki długu są malejące doi całkowitej spłaty.  W 2023 roku planuje się spłaty rat 

kredytów i pożyczek w wysokości 143.100,00 zł oraz wydatki na obsługę długu w 

wysokości 46.000,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,38% planowanych dochodów bieżących 

pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych wynosi 8,14%. W kolejnych latach  2024-2037 wskaźniki 

dopuszczalne i planowane zgodne są z ustawą o finansach publicznych. Pozostałe dane 

pozostają bez zmian. 

Następnie 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 XXXVIII/234/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

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

 

Punkt 10. 

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

 

1) Zwiększeniu dochodów o kwotę 355.487,00 zł poprzez wprowadzenie: środków z 

Przeciwdziałania COVID19 na dodatek elektryczny kwota 3.570,00 zł, wpływów z 

lat ubiegłych kwota 485,00 zł, środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 

kwota 3.300,00 zł, wpływów z różnych dochodów sprzedaż węgla kwota 

302.000,00 zł, środków z Przeciwdziałania COVID19 na dodatek węglowy kwota 

9.180,00 zł, pozostałych odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych kwota 200,00 

zł, zwrotu świadczeń rodzinnych kwota 1.752,00 zł, kwoty 35.000,00 zł na 



realizację programu Czyste Powietrze zgodnie z podpisaną umową z WOSIGW w 

Łodzi; 

2) Zmniejszeniu dochodów o kwotę 90.000,00 zł na realizacja projektu z udziałem 

środków z UE Dostępna Gmina Regnów, które otrzymane zostały w grudniu 2022 

roku; 

3) Zwiększeniu wydatków budżetu gminy Regnów na 2023 rok o kwotę 2.471.809,00 

zł wg tabeli Nr 2, w tym zwiększenia wydatków na: budowę sieci wodociągowej w 

Podskarbicach Szlacheckich kwota 459.326,00 zł, budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków  kwota 1.250.000,00 zł,  wydatki statutowe i wynagrodzenia  

i pochodne- dodatek elektryczny kwota 3.570,00, wydatków statutowych na 

remont dróg gminnych kwota 230.000 oraz na drogę w Rylsku Dużym- wydatki 

inwestycyjne kwota 41.000,00, wykonanie projektu budynku gospodarczego przy 

Szkole Podstawowej wydatki majątkowe kwota 15.000, zwiększenie dotacji dla 

Poradni Psychologiczno-pedagogicznej na wypłatę wynagrodzenia na lekarza 

psychiatry dziecięcego kwota 300,00 zł, zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota 

485 wydatki statutowe, wydatków w DZ.85295 kwota 17.800,00 zł z 

przeznaczeniem na wydatki statutowe 16.000,00 zł oraz na świadczenia na pomoc 

dla obywateli Ukrainy 1.500,00 zł, zakup węgla kwota 302.000, wypłatę 

świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy kwota 1500,00 zł, wypłatę dodatków 

węglowych kwota 9.180,00 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z odsetkami z lat 

ubiegłych kwota 1952,00 zł, wydatków statutowych oraz na wynagrodzenia i 

pochodne realizacja programu Czyste Powietrze kwota 35.000, wydatków 

statutowych  na plan ochrony środowiska i odbiór azbestu kwota 10.000,00 zł, na 

modernizację bieżni w Regnowie kwota 94.696,00 zł; 

4) Uaktualnieniu tabeli Nr 3 na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku; 

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

wysokości 3.729.222,00zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat 

ubiegłych w kwocie 907.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach 

ubiegłych w wysokości 1.209.322,00 zł, przychodami pochodzącymi z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 



wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z 

zaciągniętych kredytów w kwocie 1.522.900,00zł. 

6) Ustaleniu przychodów budżetu w łącznej wysokości 3.872.322,00 i rozchodów w 

łącznej wysokości 143.100,00zł, zgodnie z tabelą Nr 4; 

7) Zmianie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;  

8) Uaktualnieniu wydatków na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu 

terytorialnego; 

9) Uaktualnieniu  dochodów i wydatków budżetu obejmują dochody z tytułu 

wpływów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków 

budżetu  na realizację zadań związanych z ochroną środowiska; 

10) Zwiększeniu wydatków budżetu obejmujących planowaną kwotę dotacji poprzez: 

zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych w 

wysokości 300,00 zł;   

11) Dochody po zmianach wynoszą 11.931.182,97 zł, natomiast wydatki po zmianach 

wynoszą 15.660.404,97 zł. 

 

O 10.40 Radny Bartłomiej Rzeźnicki opuścił sesje rady gminy. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wobec braku 

uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 

10 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXVIII/235/22 w sprawie zmian w budżecie w 2022 roku wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 
Punkt 12. 
 Dot. Podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia   pomocy   finansowej   Powiatowi   
Rawskiemu   dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

. 



Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że zgodnie z art. 216 oraz art.220 

ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być 

udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego, którą organ 

stanowiący określa odrębną uchwałą.  Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej 

pismem z dnia 30.12.2022r. wystąpił z prośbą o dalsze wsparcie finansowe na 

dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego, zarówno w szkołach, jak i w 

siedzibie urzędu. W ramach wsparcia planuje się zakupić materiały biurowe i 

eksploatacyjne, materiały metodyczne i literaturę specjalistyczną, sprzęt umożliwiający 

przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych oaz warsztatowych. Proponuje się 

wsparcie w wysokości 1.000,00 zł.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wobec braku 

uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 

10 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXVIII/236/22 w sprawie udzielenia   pomocy   finansowej   Powiatowi   

Rawskiemu   dla Powiatowego Urzędu Pracy wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 
Punkt 11. 

 Dot. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  
Rawskiemu  dla  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że   Starosta Rawski pismem z dnia 10.10.2022 r. wystąpił z 

prośbą o dofinansowania  Poradni   Psychologiczno- Pedagogicznej   w   Rawie    

Mazowieckiej   w   celu   kontynuowania  działania związanego ze zdrowiem psychicznym 

wśród dzieci i młodzieży, polegającego za sfinansowaniu przez samorządy powiatu 

rawskiego wizyt lekarza psychiatry.  Stawka lekarza psychiatry za rok 2023 będzie 

wynosiła 150,00 zł od pacjenta. Jest  propozycja, by lekarz przyjmował 4 razy w miesiącu. 

Proponowana do przekazania przez Gminę  Regnów wysokości  dotacji  stanowi  kwotę 

900,00 zł  i  wynika,  tak  jak  w  latach poprzednich, z kalkulacji według procentowego 

udziału liczby dzieci, które skorzystały z  pomocy w roku poprzednim tj. za 2022 rok. 

Wskaźnik ten dla Gminy Regnów wynosi 2%. 



Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wobec braku 

uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 

10 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr XXXVIII/237/22 w sprawie udzielenia   pomocy   finansowej   Powiatowi   

Rawskiemu   dla Powiatowego Urzędu Pracy 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 poinformował, że: 

- przystąpiliśmy do realizacji projektowania dokumentacji budynku gospodarczego przy 

szkole podstawowej min. dwa stanowiska samochodowe i pomieszczenie do składowania 

np. kosiarek. Usunięty zostanie kiosk który znajduje się  za szkołą. 

- wszystkie potrzeby są zgłaszane przez mieszkańców, którzy wiedzą najlepiej czego 

brakuje. Uważa ze dobra relacja między społeczeństwem a samorządem jest 

partnerstwo. 

     Radna Longina Wachowicz poprosiła o przedstawienie informacji dotyczącej Roji oraz  

sklepu DINO.  

     Wójt wyjaśnił, że Roje nabył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Została 

dostarczona umowa dzierżawy, pomiędzy KOWREM a spółką celową.  Dodał, że ma 

odbyć się spotkanie z prezesami, a na chwilę obecną prowadzone są zadanie związane z 

funkcjonowaniem obiektu tj. przeglądy techniczne chłodni i linii sortujących. Z jego 

wiedzy na pewno ruszy sortowanie owoców i ma nadzieje, że w przyszłym sezonie będzie 

możliwość sprzedaży jabłek oraz możliwość dzierżawy komór chłodniczych. Dodał, że 

będzie przekazywał informację na bieżąco. Następnie odnosząc się do zapytania w 

sprawie sklepu Dino poinformował, że 3 tygodnie temu został wybudowany większy 

transformator oraz jest podłączone przyłącze i wszystko idzie w dobrym kierunku. 

     Radna Iwona Darnowska zwróciła się z zapytaniem o naprawy dróg polnych.  



     Wójt poinformował, że naprawy zostaną uruchomione w momencie, gdy pogody się 

unormują.  

     Radna Izabela Kornacka poruszyła temat złego stanu dróg zarówno asfaltowych jak i 

polnych szczególnie w miejscach gdzie wprowadzane były rury gazociągowe. Zwróciła 

również uwagę na drogę od kapliczki do Państwa Woźniaków.  

    Wójt poinformował, że były przygotowane ,,protokoły zero” i po zakończeniu 

inwestycji będzie przeprowadzona wizja lokalna i ruszy proces odszkodowawczy. Dodał, 

że zgodnie z zapisami drogi mają być w stanie nie gorszy niż przed rozpoczęciem realizacji 

inwestycji.  Dodał, że w przypadku dróg w Annosławiu i Nowym Regnowie wykonany był 

przecisk, a w przypadku dróg gruntowych robiony jest wykop otwarty.  

 

Punkt 13. 

Dot. Sprawy różne 

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.  

 

Punkt 14. 

 Dot. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Gminy Regnów 

 

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

powyższym została zakończona. 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

      Protokolant  

Judyta Szydłowska 

 

 
 


