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Protokól Nr XXIV/2005
z posiedzeniaXXIV SesjiRady Gminy Regnów
w dniu 20 paidziernika 2005roku

Obradyrozpoczeto
o godz.10.00
azakonczono
o godz.13.30
liczbaradnych- 15
Ustawowa
- 13
Radnych
obecnych
'-'/

Radninieobecni:
- RadoslawJqdrzejczyk
- TomaszStaiczak
potwierüili na zalqczonejdo protokofu
Radniobecnina posiedzeniuswoj4obecnoSé
liScieobecnoéci.
Obecnibyli równieZsoltysi,wedlugzalqczonej
listy obecnoÉci.
podpisaloI 1 soltysów.
ListEobecnoúci
Ponadto
udzialw posiedzeniu
wzigli:
o
r
¡
o

TomaszWojdalski
Krystynatr-agida
KrzysztofRupiewicz
LechKonopiiski

- Wójt GminyRegnów
- SkarbnikGminy
- ZastppcaWójta
- Sekretarz
Gminy

Dwudziest4czwaÍfESesjERady Gminy RegnówotvvorzylPrzewodnicz4cy
Rady
GminyPanGrzegorzWojciechowski,stwierdzaj4c
podstawie
na
listy obecnoSci
forum
prawomocnych
zdolnedo podejmowania
uchwal.
Powital przybytych na sesjEradnych, sohysów oraz pozostaleosoby obecnena
posiedzeniu.
Po otwarciu Sesji PrzewodniczqcyRady Gminy przedstawilprojekt porz4dku
obrad,proponuj4cwprowadziópunktydotycz4ce
podjEciauchwalw sprawie:
- zatwierdzenia
zmianyw PlanieRozwojuMiejscowoéciRegnówna lafa 2004-2006i
-2013,
2007
- wyrazenrazgodyna wydzieríawianienieruchomoSci
stanowi4cejwlasnoSógminy
Regnów,
- wygaénigcia
mandaturadnego
Radni nie zglosili wniosków o uzupelnieniebqdZzmiangproponowanego
porzAdku
obrad.
poddalporz4dekobradpod glosowanie.W glosowaniuudzialwziqlo
Przewodnicz4cy
13 radnych. Za przyjqciem porz4dku obrad w treéci przedloZonej ptzez
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Przewodnicz4cego,z uwzglpdnieniem proponowanychzmian glosowalo 13 radnych,
glosów przeciwnych i wstrzymuj4cychnie bylo
Wobec powyZszegoporzqdek obrad zostolprzyjgty j e d n o gl o S n i e.
Uchwr lo nv porzqdek obrad:
L
2.
3.
4.

Otwarciesesji.
Zafwierdzenie porz4dku obrad.
PrzyjEcieprotokolu z poprzedniejsesji (protokól nr XXIIV200 5 z dn. 24.08.2005r.)
Podjgcieuchwaly w sprawie zaci4gnigciakredytu na modernizacjpdróg gminnych
we wsiach: Kazimierzów, Rylsk Duzy, Slawków.
5. Zmianyw budzeciegminy na 2005rok - podjpcieuchwaly.
6. Podjpcie uchwaly w sprawie zaÍwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju
Miej scowoéci Regnów na lata 2004 -2006 i 200'7-20I 3 .
7. Podjgcie uchwaly w sprawie wyraíenia zgody na wydzieraawianienieruchomoéci
stanowi4cejwlasnoió gminy Regnów.
8. Podjpcieuchwall'w sprawiewygaÉnigcia
mandaturadnego.
9. Infotmacja o stanie bezpieczeústwai porzqdku publicznegona terenie gminy
Regnów.
10.Sprawozdanie
z dzialalnoéciWójta w okresiemigdzysesyjnym.
ll.Zapyfania i wolne wnioski.
12.Zakonczenieoosiedzenia.

Przebiegposiedzeniawedlus uchwalonegoporzadku obrad:

Punkt l-2 zosfal zrealizowanyw powyzszym.

Punkt 3.
Przewodnicz4cyRady Gminy poinformowal, 2e protokól Nr XXIII/2005 z
dnia 24 sierpnia2005roku wyloZonybyl do wgl4duw biurzerady.
Do protokolu Nr XXIII/2005 radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnienie.
W zwi4zku z powyiszym protokól nr XXIII/2005 z posiedzeniaXXIII Sesji Rady
Gminy Regnów- zostalprzyjgtyprzez radnychj e d n o glo S n i e, za przyjgciem
glosor.valo13 radnych.
Punkt 4.
Dot. ZACI.{GNI{CIA

KREDYTU

Wójt Gminy wyjainil, ze na poprzedniejsesji wprowadziliémy zmiany w zakresieprac
drogowych i polvstala koniecznoéó sfinansowania kredytem zadania drogowego
dróg gminnychwe wsiach:Kazimierzów,Rylsk DuZy, Slawków,,.
.,modemizacja

W budZecieuchwalonymw marcu b.r. mieliSmyjui. zapisane,2einwestycjedrogowe
finansowanebpdqrównieZ kredytem. W zwiqzku z tym oglosiliémy przefargna wybór
banku. Of'ertr¡zlo2yly rlwa banki: PKO BP oddzial w Piotrkowie Trybunalskim, BS
Biala Rarvskaoddzialw Regnowie.Korzystniejsza
byla ofertabanku spóldzielczego.
Bylby to kredyt dlugoterminowyw wysokoríci200.000.00zl., splacanyw latach20062008.
Radnipo przedyskutowaniu
nie zglosiliinnychpropozl,cji.
W zwizpku z tym Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal projekt uchwaly Nr
XXiV/ I 33/05¡od glosowanie.
Za przyjEciemuchwalyglosowalo13 radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymuj4cych
nie bvlo.
Przewodnicz4cyRady Gminy stwierdzil,ze Uchw ala Nr XXIV/133/05 w sprawie
zaci4gnigciakredytu na modernizacjgdróg gminnych we wsiach: Kazimierzów,
Ryfsk Duiy, Sfawków, zostalaprzyjpfaj e d n o g I o é n i e .
Uchwala Nr XXIV/I33/05

stanowi zalacznikdo orotokolu

Punkt 5.
DOI,ZMIAN W BUDZECIE GMINY
Skarbnik Gminy - Pani Krystyna tr,agidaprzedstawilazmiany w tegorocznym
bud2ecie.
Polegaji¡one na:
planu dochodów o kwotg i 9.0I 9,- popnez:
I ) zrvipkszeniu
- zwigkszenie planu dotacji celowej otrzymanej z bud2etu paústwa na zadania
bieZ4cezleconegminom z zakrest administracjirzqdowej o kwotE 3.044,- (dotacjana
wybory PrezydentaRP)
- zwiqkszenieplanu dochodów wlasnych o kwotp 15.9'75,-(wptyw za dosfarczante
wody (8.000.-),wplyw podatkurolnego,leÉnego,od spadkówi darowizn,podatków
od czynnoÉcicywilnoprawnych,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) zwipkszeniuplanuwydatków o kwotg 19.019,-poprzez:
- zwipkszenieplanu wydatków zwiq¿anychz realizacj4 zadahbiel4cych z zakresu
administracjirz4dowejo kwotp 3.044,- zu'iEkszcnie
planuwydatkówwlasnychgminy o kwotg 15.975,3) dokonaniuprzeniesieúplanuwydatkówmigdzydzialami,rozdzialamii paragrafami
W wyniku powy2szych zmian dochody wynosz4 3.649.586,-,natomiastwydatki
wynosz43.243.731
,Uchwala Nn XXIV/129/05 w sprawie zmian wielkoéci planu dochodów i
wydatkóww bud2eciegminy na 2005rok, zostalaprzyjgta j e d n o gloS n ie.
Za przyjEciemuchwaly glosowalo l3 radnych,glosów przeciwnych i wstrzymujqcych
nie bylo.

UohwalaNr XXIV/129/05 - stanorvizalqcznikdo protokolu

Punkt6.
Dot. ZATWIERDZENIA ZMIANY W PLANIII ROZWOJU
M I E J S C O W O S C IW S I R E G N Ó W
Sekretarz gminy - Pan Lech Konopiúski wyjaSnil, 2e z.loíony do Urzqdu
Marszalkowskiegowniosek o dofinansowanierealizacji projektu,.Rozbudowa
biblioteki z przeznaczeniernna SwietlicqÉrodowiskowq' zlol.ony w ramach Dzialanta
2.3. ,.Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedziclwa kulturowego" zostala
odrzucony na etapie oceny formalno-merytorycznejwniosku z uwagi na nastQpujqce
braki:
- brak szacunkowegokosztorysu oraz harmonogramuplanowanegodo realizacji
przedsipwzipcia,
- brak pisemnej zgody wlaSciciela nieruchomoÉcina realizacjp projektu oraz
zachowaniezgodnie z przynajmniejjednym celem w nim okreélonymprzez okres
mininrum pipciu lat od dnia dokonaniaostatniejplatnoSciprzez ARiMR - dofyczy
planowanego
wjazduna drogppowiatow4.
Chcemy sip odwolaó od takiej decyzji,w zwi4zku z tym konieczne.jestdokonanre
zmian w Planie Rozwoju MiejscowoÉci Regnów, poprzez dodanie zal4cznlka
,,Szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsigwziEcia". Z,miana taka
zostala uchwalona pÍzez Zebranie Wiejskie wsi Regnów, Rada natomiast powlnna
zatwierdz.ióte z.miany.
Na dzieú dzisiejszytrudno jest ustalió szczególowykosztorys,gdyZ jesteémyprzed
przetargami,dopiero po przetargu r.v umowie ustalony zostanie z wykonawo4
szczególorvykosztorys i harmonograrn.Mimo to Urzqd Marszalkowskiwymaga
takichdokumentów.llumacz4c2e wynika to z obowi4zuj4cychprzepisówprawa.
Wójt Gminy strvieldzil.ze nie chcemy,Zebyto zadanieu,ypadloz finansowania,
gdy2
nigdy nie byloby nas staó Zeby z wlasnych érodków zrealizowaé takie zadanre.
Zapotrzebowaniena tak4 instytucjgw Gminie jest duZe.
Radni po wysluchaniu informacji i przedyskutowaniuzatwierdzili zmiany do Planu
ltozwoju Miejscowoéci Regnów na lafa 2004-2006 i 2007-2013,polegaj4cena
dodaniu z,al4cz.nikaw brzmieniu ,.Szacunkowykosztorys i harmonogram realizacji
przedsipwziqciapt. rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniem
na éwietlicp
Érodowiskow4'.
Uchwala Nr XXIV/130/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju
Miejscowo5ci Regnów na lata 2004-2006i 2007-2013,zosÍataprzyjpfaprzez radnych
jednogloSnie.
Za przyjpciemuchwaly glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych
nie bylo.
Uchwala Nr XXIV/130/05 - stanowi zalacznikdo orotokolu

Punkt 7.
DOt.WYDZIERZAWIANIA

NIERUCHOMOSCI

Wójt Gminy wyjaénil, 2e przygotowany zostal projekt uchwaly na wydzier2awianre
dzialki. na k1órej usytuowany jest kiosk prowadzqcy sprzeda| wydawnictw prasy,
poniewa2w poprzednich latach kiosk byl wy dzieríawiany przez szkolp, w momencie
przejpcia szkól przez gminy, umowa na dzier2awg z RUCH-em zostala podpisana
prz,e'zgninq, ale nie zostalapodjEtaprzez RadEGminy stosownauchwala wyralaJEca
zgodgna dzier2awp,czegowymagaj4 przepisyustawy o samorzqdziegminnym.
jest podjpcietakiej uchwaly.
Dlategote2niezbgdne
Radni po wysluchaniuinformacji nie zglosili uwag i postanowiliw1'raziózgodp na
wydzier2awianiew okresie do koúca 2010 roku czqócidzialki bEd4cejwlasnoéci4
gminy Regnów o numerzeewid. 288/1,poloZonejrv Regnowiena cele usytuowanra
kiosku prowadz4cegosprzedaZwydawnictw prasy.
Uchwala Nr XXIV/131/05 w sprawie wyraienia zgody na wydzieriawianie
nieruchomoScistanowi4cejwlasnoóógminy Regnów.zostalaprzyjEfa
j ed no gloi
n ie (za przyjpciemglosowalo13 r.adnych,
glosówprzeciwnych
i
wstrzymuj4cychnie bylo)
Uchwala Nr XXIV/I3 1/05 - stanowi zalacznlkdo protokolu

Punkt 8.

D o t .W Y G A S N I Q C I A
M A N D A T UR A D : ' , I E G O
Informacjg dotycz4c4 wygaénigcia mandatu radnego przedstarvil Wójt Gminy.
Poinformowal, 2e 19.10.2005r. wplyngla do Przewodnicz4cegoRady od pana
Tomaszastaúczakarezy gnacjaz pelnienia mandaturadnego.w okrqgu wyborczym nr
I w Annoslawiu,umotywowanawa2nymiwzglqdamiosobistymi.
JeSli rada stu,ierdzi wyga$nipciemandatu radnego, w ci4gu 3 miesipcy naleZy
przeprowadziówybory uzupelniaj4ce.Wybory fakie zarzqdzawojewoda.
Radny l(azimierz Tkaczyk zaproponowal,Zeby odsun4ót4 uchwalg ze wzglpdu na
zbli2aj4cesiEvvybory.
Przewodnicz4cy Rady wyjaúnil, Ze skoro wplynpla pisemna rezygnacja nalezy
uruchomió dalsz4 procedurg, nie ma koniecznoéci przeprowadzaniawyborów
uzupelniaj4cychjedynie w przypadku kiedy ich d,ata przypadalaby w okresie 6
miesipcy przed zakonct,eniemkadencji rad. w tym przypadku jest dlu2szy okres do
wyborów samorz4dowych.
Ponadtoradni nie zglosili uwag.

o

W zwi4zku z tym Przewodnicz4cyRady poddal projekt Uchwaly Nr XXIV/I32105
pod glosowanie. W glosowaniu udzial wziglo 13 radnych, za przyjEciem uchwaly
glosowalo13 radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujEcych
nie bylo.
Uchwala Nr XXIV/132/05 w sprawie wygaénigcia mandatu radnego zostala
przyjptaj e d n o g l o 5 n i e.
Uchwala Nr XXIV/132/05 - stanowi zalqcznikdo protokolu
-I'omasza
Podanie radnego
Staóczaka w sprarvie zloLenia rezygnacjt - stanowl
zalqcznlkdo protokolu.

Punkt?.
DOt.INFORMACJAO STANIEBEZPIECZBÑSTWA
I PORZADKUPUBLICZNEGO
Informacjq o stanie bezpieczeistwai porz4dkupublicznegona terenie gminy
Regnów,w okresieod 01.01.2005r.do 30.09.2005r.
przedstawildzielnicowy
st.asp.DariuszBernacik.
Stwierdzii, ze teren gminy nie jest u, znacznymstopniu naraZonyna dzialalnoéó
przestQpczq.
W okresie sprawozdawczymnie odnotowanotakich przestgpstwjak:
zabójs1wa,pobicia ze skutkiem Émiertelnym, rozboi. gwahów, przestgpstw
zwi4zanych z narkomani4. Ponadto zaapelowal do radnych. sohysów by przekazali
mieszkaúcomo koniecznoSciposiadanianumeracji na budl,nkachmieszkalnychw
celu ulalwienia szybkiego dotarcia policji, sftaZy poZarnej czy pogotowia
ratunkou,ego.
Szczególowainfornacja zalEczonajesf do niniejszegoprotokolu.
W dyskusji g{oszabrali:
- Kazimierz.l-kaczyk jak sig przedstawiaobecnasytuacjaw stosunkudo
poprzedniegosprawozdania,czy to tendencjaspadkowa,
malej4ca
- Dariusz Elernacik - zmniejszylasiq w granicach40%oliczba kierowców
prowadz4cychpojazdypo spoZyciualkoholu,jeSli chodzio
pozostalesprawyto pozostaj4na tym samympoziomie
- Anna Cheba
-co robió z cyganami,ostatnioj e2dzepo calym terenie,
przewaizniedo starszychosób,znam przypadki gdzie okrpcali
takie osobyw koc, obawiaj4csig kolejnychtakich
odwiedzin takie sytuacjes4nigdzienie zglaszane
- Dariusz lJernacik znam ten problem,jeZeli zobaczymytaki samochódj eLdZEcy
od
posesjido posesjitrzebaspisaónr.rejestracyj
ny i powiadomió
poticjp;prosilbymbardzoo informowanieo takich sygnaiach,
trzeba dzwonié,patrol na pewno przyjedzie.
- Wójt Gminy
- sprawasobót i niedziel w centrumRegnowa,po róZnych
imprezachjest stalagrupa osób,która spozywaalkohol
kolo sali gimnastycznej,
tluk4 butelki,rozbijaj4szybyw
kotlowni, naleZyukaraóte osoby.

Punkt 10.
Wó.jt Gminy poinformowal, 2e w II pólroczu skupiliémy siq glównie na realizacji
inwestycjigminnych.
- wczoraj dokonaliSmyostatecznegoodbioru dróg w Kazimierzowie, Rylsku Du2ym i
Slawkowie. Zaszczycili nas Marszalek Województwa, Starosta, Prezes firmy
ERBEDIM, która wykonyrvala te remonty. Jakoéórobót ocenionona bardzo wysokie.
Udalo nam sig za mniejsze koszty wybudowaó te drogi, gdyZ spor4 iloSó materialu
mieliÉmyz LOGIS-u w Rawie Maz. po znacznienizszychcenach.
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
Kazimierzowiei Slawkowie.
- kolo cmentarza zrobiliémy parking, radni Tkaczyk i Okraszewski oraz ja
przekazaliémyswoie dzialki, wykonaliÉmygo za bardzo niewielkie pieni4dze,gdyz
powstal z rozliczeh z firm4 która budowala drogi na naszym terenie, przy udziale
StarostwaPowiatowego,które zakupilo kamieú i krawpZniki, zatrudnioneu nas dwie
osobyw ramachrobót publicznych uloZyly parking.
- remontujemyteZ inne drogi (nawoZenieZwiru, pracarówniark4)
- PanDetkowski uzupelniawszystkie lampy, niektóre linie s4 bardzo stare
- w sprawie oczyszczalniprzydomowych:w okresie zimy musimy ten problem
rozwiqzaó,nie ma szans Zebyzalozyé zbiorczy oczyszczalnip,w chwili obecnejjesli
osoba indywidualna zdecyduje sig zaloLyó oczyszczalnigprzydomow4 otrzymuje
50% dofinansowania,
kosztoczyszczalniksztaltujesip w granicach9 tys.zl.

Punkt ll.
W zapytaniachi wolnych wnioskachradni nie wyst4pili z pytaniami.

Punkt 12.

W zwi4zku z wy czerpaniemporzqdkuobrad XXIV SesjaRady Gminy
Regnówna powy2szymzosfalazakohczona.

Protokol¡rt:

