
R A D A  C l " { I N Y
/

J  R E G N O W  ü  , -

Protokól Nr XXIV/2005
z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów

w dniu 20 paidziernika 2005 roku

Obrady rozpoczeto
o godz. 10.00
azakonczono
o godz. 13.30

Ustawowa liczba radnych - 15
Radnych obecnych - 13

Radni nieobecni:
'-'/ - Radoslaw Jqdrzejczyk

- Tomasz Staiczak
Radni obecni na posiedzeniu swoj4 obecnoSé potwierüili na zalqczonej do protokofu
liScie obecnoéci.
Obecni byli równieZ soltysi, wedlug zalqczonej listy obecnoÉci.
ListE obecnoúci podpisalo I 1 soltysów.
Ponadto udzial w posiedzeniu wzigli:

o Tomasz Wojdalski - Wójt Gminy Regnów
r Krystyna tr-agida - Skarbnik Gminy
¡ Krzysztof Rupiewicz - Zastppca Wójta
o Lech Konopiiski - Sekretarz Gminy

Dwudziest4 czwaÍfE SesjE Rady Gminy Regnów otvvorzyl Przewodnicz4cy Rady
Gminy Pan Grzegorz Wojciechowski, stwierdzaj4c na podstawie listy obecnoSci forum
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwal.
Powital przybytych na sesjE radnych, sohysów oraz pozostale osoby obecne na
posiedzeniu.

Po otwarciu Sesji Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt porz4dku
obrad, proponuj4c wprowadzió punkty dotycz4ce podjEcia uchwal w sprawie:
- zatwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju Miejscowoéci Regnów na lafa 2004-2006 i

2007 -2013,
- wyrazenra zgody na wydzieríawianie nieruchomoSci stanowi4cej wlasnoSó gminy

Regnów,
- wygaénigcia mandatu radnego

Radni nie zglosili wniosków o uzupelnienie bqdZ zmiang proponowanego porzAdku
obrad.
Przewodnicz4cy poddal porz4dek obrad pod glosowanie. W glosowaniu udzial wziqlo
13 radnych. Za przyjqciem porz4dku obrad w treéci przedloZonej ptzez
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Przewodnicz4cego, z uwzglpdnieniem proponowanych zmian glosowalo 13 radnych,
glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie bylo

Wobec powyZszego porzqdek obrad zostol przyjgty j e d n o gl o S n i e.

Uchwr lo nv porzqdek obrad:

L Otwarcie sesji.
2. Zafwierdzeni e porz4dku obrad.
3. PrzyjEcie protokolu z poprzedniej sesji (protokól nr XXIIV200 5 z dn. 24.08.2005r.)
4. Podjgcie uchwaly w sprawie zaci4gnigcia kredytu na modernizacjp dróg gminnych

we wsiach: Kazimierzów, Rylsk Duzy, Slawków.
5. Zmiany w budzecie gminy na 2005 rok - podjpcie uchwaly.
6. Podjpcie uchwaly w sprawie zaÍwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju

Miej scowo éci Re gnów na lata 200 4 -200 6 i 200'7 -20 I 3 .
7. Podjgcie uchwaly w sprawie wyraíenia zgody na wydzieraawianie nieruchomoéci

stanowi4cej wlasnoió gminy Regnów.
8. Podjpcie uchwall' w sprawie wygaÉnigcia mandatu radnego.
9. Infotmacja o stanie bezpieczeústwa i porzqdku publicznego na terenie gminy

Regnów.
10. Sprawozdanie z dzialalnoéci Wójta w okresie migdzysesyjnym.
ll.Zapyfania i wolne wnioski.
12. Zakonczenie oosiedzenia.

Przebieg posiedzenia wedlus uchwalonego porzadku obrad:

Punkt l-2 zosfal zrealizowany w powyzszym.

Punkt 3.

Przewodnicz4cy Rady Gminy poinformowal, 2e protokól Nr XXIII/2005 z
dnia 24 sierpnia 2005 roku wyloZony byl do wgl4du w biurze rady.
Do protokolu Nr XXIII/2005 radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnienie.
W zwi4zku z powyiszym protokól nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady
Gminy Regnów- zostal przyjgty przez radnych j e d n o glo S n i e, za przyjgciem
glosor.valo 1 3 radnych.

Punkt 4.

Dot. ZACI.{GNI{CIA KREDYTU

Wójt Gminy wyjainil, ze na poprzedniej sesji wprowadziliémy zmiany w zakresie prac
drogowych i polvstala koniecznoéó sfinansowania kredytem zadania drogowego
.,modemizacja dróg gminnych we wsiach: Kazimierzów, Rylsk DuZy, Slawków,,.



W budZecie uchwalonym w marcu b.r. mieliSmy jui. zapisane,2e inwestycje drogowe
finansowane bpdq równieZ kredytem. W zwiqzku z tym oglosiliémy przefarg na wybór
banku. Of'ertr¡ zlo2yly rlwa banki: PKO BP oddzial w Piotrkowie Trybunalskim, BS
Biala Rarvska oddzial w Regnowie. Korzystniejsza byla oferta banku spóldzielczego.
Bylby to kredyt dlugoterminowy w wysokoríci 200.000.00 zl., splacany w latach 2006-
2008.
Radni po przedyskutowaniu nie zglosili innych propozl,cji.
W zwizpku z tym Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal projekt uchwaly Nr
XXiV/ I  33/05 ¡od glosowanie.
Za przyjEciem uchwaly glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych
nie bvlo.
Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdzil, ze Uchw ala Nr XXIV/133/05 w sprawie
zaci4gnigcia kredytu na modernizacjg dróg gminnych we wsiach: Kazimierzów,
Ryfsk Duiy, Sfawków, zostala przyjpfaj e d n o g I o é n i e .

Uchwala Nr XXIV/I33/05 stanowi zalacznik do orotokolu

Punkt 5.

DOI, ZMIAN W BUDZECIE GMINY

Skarbnik Gminy - Pani Krystyna tr,agida przedstawila zmiany w tegorocznym
bud2ecie.
Polegaji¡ one na:
I ) zrvipkszeniu planu dochodów o kwotg i 9.0 I 9,- popnez:

- zwigkszenie planu dotacji celowej otrzymanej z bud2etu paústwa na zadania
bieZ4ce zlecone gminom z zakrest administracji rzqdowej o kwotE 3.044,- (dotacja na
wybory Prezydenta RP)

- zwiqkszenie planu dochodów wlasnych o kwotp 15.9'75,- (wptyw za dosfarczante
wody (8.000.-), wplyw podatku rolnego, leÉnego, od spadków i darowizn, podatków
od czynnoÉci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i
innych jednoslek olganizacyjnych (5.000,-), odsetki (2.500,-), wplywy z oplaf za
zezwolerria na sprzedai, alkoholu (475,-).
2) zwipkszeniu planu wydatków o kwotg 19.019,- poprzez:

- zwipkszenie planu wydatków zwiq¿anych z realizacj4 zadah biel4cych z zakresu
administracji rz4dowej o kwotp 3.044,-

- zu'iEkszcnie planu wydatków wlasnych gminy o kwotg 15.975,-
3) dokonaniu przeniesieú planu wydatków migdzy dzialami, rozdzialami i paragrafami

W wyniku powy2szych zmian dochody wynosz4 3.649.586,-, natomiast wydatki
wynosz4 3.243.731 ,-

Uchwala Nn XXIV/129/05 w sprawie zmian wielkoéci planu dochodów i
wydatków w bud2ecie gminy na 2005 rok, zostala przyjgta j  e d n o gloS n ie.
Za przyjEciem uchwaly glosowalo l3 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych
nie bylo.



Uohwala Nr XXIV/129/05 - stanorvi zalqcznik do protokolu

Punkt 6.

Dot. ZATWIERDZENIA ZMIANY W PLANIII ROZWOJU
MIEJSCOWOSCI  WSI  REGNÓW

Sekretarz gminy - Pan Lech Konopiúski wyjaSnil, 2e z.loíony do Urzqdu
Marszalkowskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,.Rozbudowa
biblioteki z przeznaczeniern na Swietlicq Érodowiskowq' zlol.ony w ramach Dzialanta
2.3. ,.Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedziclwa kulturowego" zostala
odrzucony na etapie oceny formalno-merytorycznej wniosku z uwagi na nastQpujqce
braki:
- brak szacunkowego kosztorysu oraz harmonogramu planowanego do realizacji
przedsipwzipcia,
- brak pisemnej zgody wlaSciciela nieruchomoÉci na realizacjp projektu oraz
zachowanie zgodnie z przynajmniej jednym celem w nim okreélonym przez okres
mininrum pipciu lat od dnia dokonania ostatniej platnoSci przez ARiMR - dofyczy
planowanego wjazdu na drogp powiatow4.
Chcemy sip odwolaó od takiej decyzji, w zwi4zku z tym konieczne .jest dokonanre
zmian w Planie Rozwoju MiejscowoÉci Regnów, poprzez dodanie zal4cznlka
,,Szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsigwziEci a". Z,miana taka
zostala uchwalona pÍzez Zebranie Wiejskie wsi Regnów, Rada natomiast powlnna
zatwier dz.ió te z.miany.
Na dzieú dzisiejszy trudno jest ustalió szczególowy kosztorys, gdyZ jesteémy przed
przetargami, dopiero po przetargu r.v umowie ustalony zostanie z wykonawo4
szczególorvy kosztorys i harmonograrn. Mimo to Urzqd Marszalkowski wymaga
takich dokumentów. llumacz4c 2e wynika to z obowi4zuj4cych przepisów prawa.
Wójt Gminy strvieldzil. ze nie chcemy, Zeby to zadanie u,ypadlo z finansowania, gdy2
nigdy nie byloby nas staó Zeby z wlasnych érodków zrealizowaé takie zadanre.
Zapotrzebowanie na tak4 instytucjg w Gminie jest duZe.

Radni po wysluchaniu informacji i przedyskutowaniu zatwierdzili zmiany do Planu
ltozwoju Miejscowoéci Regnów na lafa 2004-2006 i 2007-2013, polegaj4ce na
dodaniu z,al4cz.nika w brzmieniu ,.Szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji
przedsipwziqcia pt. rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniem na éwietlicp
Érodowiskow4'.
Uchwala Nr XXIV/130/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju
Miejscowo5ci Regnów na lata 2004-2006 i 2007-2013, zosÍata przyjpfa przez radnych
j e d n o g l o S n i e .
Za przyjpciem uchwaly glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych
nie bylo.

Uchwala Nr XXIV/130/05 - stanowi zalacznik do orotokolu



Punkt 7.

DOt. WYDZIERZAWIANIA NIERUCHOMOSCI

Wójt Gminy wyjaénil, 2e przygotowany zostal projekt uchwaly na wydzier2awianre
dzialki. na k1órej usytuowany jest kiosk prowadz qcy sprzeda| wydawnictw prasy,
poniewa2 w poprzednich latach kiosk byl wy dzieríawiany przez szkolp, w momencie
przejpcia szkól przez gminy, umowa na dzier2awg z RUCH-em zostala podpisana
prz,e'z gninq, ale nie zostala podjEta przez RadE Gminy stosowna uchwala wyralaJEca
zgodg na dzier2awp, czego wymagaj 4 przepisy ustawy o samorzqdzie gminnym.
Dlatego te2 niezbgdne jest podjpcie takiej uchwaly.

Radni po wysluchaniu informacji nie zglosili uwag i postanowili w1'razió zgodp na
wydzier2awianie w okresie do koúca 2010 roku czqóci dzialki bEd4cej wlasnoéci4
gminy Regnów o numerze ewid. 288/1, poloZonej rv Regnowie na cele usytuowanra
kiosku prowadz4cego sprzedaZ wydawnictw prasy.

Uchwala Nr XXIV/131/05 w sprawie wyraienia zgody na wydzieriawianie
nieruchomoSci stanowi4cej wlasnoóó gminy Regnów. zostala przyjEfa
j ed no gloi n ie (za przyjpciem glosowalo 13 r.adnych, glosów przeciwnych i
wstrzymuj4cych nie bylo)

Uchwala Nr XXIV/I3 1/05 - stanowi zalacznlk do protokolu

Punkt 8.

Dot .  WYGASNIQCIA MANDATU RAD: ' , IEGO

Informacjg dotycz4c4 wygaénigcia mandatu radnego przedstarvil Wójt Gminy.
Poinformowal, 2e 19 .10.2005r. wplyngla do Przewodnicz4cego Rady od pana
Tomasza staúczaka rezy gnacja z pelnienia mandatu radnego. w okrqgu wyborczym nr
I w Annoslawiu, umotywowana wa2nymi wzglqdami osobistymi.
JeSli rada stu,ierdzi wyga$nipcie mandatu radnego, w ci4gu 3 miesipcy naleZy
przeprowadzió wybory uzupelniaj4ce. Wybory fakie zarzqdza wojewoda.

Radny l(azimierz Tkaczyk zaproponowal, Zeby odsun4ó t4 uchwalg ze wzglpdu na
zbli2aj4ce siE vvybory.
Przewodnicz4cy Rady wyjaúnil, Ze skoro wplynpla pisemna rezygnacja nalezy
uruchomió dalsz4 procedurg, nie ma koniecznoéci przeprowadzania wyborów
uzupelniaj4cych jedynie w przypadku kiedy ich d,ata przypadalaby w okresie 6
miesipcy przed zakonct,eniem kadencji rad. w tym przypadku jest dlu2szy okres do
wyborów samorz4dowych.
Ponadto radni nie zglosili uwag.
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W zwi4zku z tym Przewodnicz4cy Rady poddal projekt Uchwaly Nr XXIV/I32105
pod glosowanie. W glosowaniu udzial wziglo 13 radnych, za przyjEciem uchwaly
glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujEcych nie bylo.
Uchwala Nr XXIV/132/05 w sprawie wygaénigcia mandatu radnego zostala
przyjpta j e d n o g l o 5 n i e.

Uchwala Nr XXIV/132/05 - stanowi zalqcznik do protokolu
Podanie radnego 

-I'omasza 
Staóczaka w sprarvie zloLenia rezygnacjt - stanowl

zalqcznlk do protokolu.

Punkt ?.

DOt. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZBÑSTWA
I PORZADKU PUBLICZNEGO

Informacjq o stanie bezpieczeistwa i porz4dku publicznego na terenie gminy
Regnów, w okresie od 01.01 .2005r. do 30.09.2005r. przedstawil dzielnicowy
st.asp. Dariusz Bernacik.
Stwierdzii, ze teren gminy nie jest u, znacznym stopniu naraZony na dzialalnoéó
przestQpczq. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano takich przestgpstw jak:
zabójs1wa, pobicia ze skutkiem Émiertelnym, rozboi. gwahów, przestgpstw
zwi4zanych z narkomani4. Ponadto zaapelowal do radnych. sohysów by przekazali
mieszkaúcom o koniecznoSci posiadania numeracji na budl,nkach mieszkalnych w
celu ulalwienia szybkiego dotarcia policji, sftaZy poZarnej czy pogotowia
ratunkou,ego.
Szczególowa infornacja zalEczona jesf do niniejszego protokolu.

W dyskusj i g{os zabrali:
- Kazimierz.l-kaczyk jak sig przedstawia obecna sytuacja w stosunku do

poprzedniego sprawozdania, czy to tendencja spadkowa,
malej4ca

- Dariusz Elernacik - zmniejszyla siq w granicach 40%o liczba kierowców

- Anna Cheba

prowadz4cych pojazdy po spoZyciu alkoholu, jeSli chodzi o
pozostale sprawy to pozostaj4 na tym samym poziomie

-co robió z cyganami, ostatnio j e2dze po calym terenie,
przewaiznie do starszych osób, znam przypadki gdzie okrpcali
takie osoby w koc, obawiaj4c sig kolejnych takich
odwiedzin takie sytuacje s4nigdzie nie zglaszane

- Dariusz lJernacik znam ten problem, jeZeli zobaczymy taki samochód j eLdZEcy od
posesji do posesji trzeba spisaó nr. rej estracyj ny i powiadomió
poticjp; prosilbym bardzo o informowanie o takich sygnaiach,
trzeba dzwonié, patrol na pewno przyjedzie.

- sprawa sobót i niedziel w centrum Regnowa, po róZnych
imprezach jest stala grupa osób, która spozywa alkohol
kolo sali gimnastycznej, tluk4 butelki, rozbijaj4 szyby w
kotlowni, naleZy ukaraó te osoby.

- Wójt Gminy



Punkt 10.

Wó.jt Gminy poinformowal, 2e w II pólroczu skupiliémy siq glównie na realizacji
inwestycji gminnych.
- wczoraj dokonaliSmy ostatecznego odbioru dróg w Kazimierzowie, Rylsku Du2ym i
Slawkowie. Zaszczycili nas Marszalek Województwa, Starosta, Prezes firmy
ERBEDIM, która wykonyrvala te remonty. Jakoéó robót oceniono na bardzo wysokie.
Udalo nam sig za mniejsze koszty wybudowaó te drogi, gdyZ spor4 iloSó materialu
mieliÉmy z LOGIS-u w Rawie Maz. po znacznie nizszych cenach.
Byly to drogi bardzo trudne, szczególnie w Rylsku skzyZowania, chcialbym
podzipkowaó mieszkaácom. którzy pomagali, najbardziej zorganizowany byt
Kazimierzów JuZ od pocz4tku nie bylo probiemów z, przekazaniem gruntów w
Kazimierzowie i Slawkowie.
- kolo cmentarza zrobiliémy parking, radni Tkaczyk i Okraszewski oraz ja
przekazaliémy swoie dzialki, wykonaliÉmy go za bardzo niewielkie pieni4dze, gdyz
powstal z rozliczeh z firm4 która budowala drogi na naszym terenie, przy udziale
Starostwa Powiatowego, które zakupilo kamieú i krawpZniki, zatrudnione u nas dwie
osoby w ramach robót publicznych uloZyly parking.
- remontujemy teZ inne drogi (nawoZenie Zwiru, praca równiark4)
- Pan Detkowski uzupelnia wszystkie lampy, niektóre linie s4 bardzo stare
- w sprawie oczyszczalni przydomowych: w okresie zimy musimy ten problem
rozwiqzaó, nie ma szans Zeby zalozyé zbiorczy oczyszczalnip, w chwili obecnej jesli
osoba indywidualna zdecyduj e sig zaloLyó oczyszczalnig przydomow4 otrzymuje
50% dofinansowania, koszt oczyszczalni ksztaltuje sip w granicach 9 tys.zl.

Punkt l l .

W zapytaniach i wolnych wnioskach radni nie wyst4pili z pytaniami.

Punkt 12.

W zwi4zku z wy czerpaniem porzqdku obrad XXIV Sesja Rady Gminy
Regnów na powy2szym zosfala zakohczona.

Protokol¡rt :


