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

w dniu 01 grudnia 2005 roku

Obrady rozpoc,zeto
o godz. 10.00
a zakoiczono
o godz. 13.30

UstawOwa liCzba radnyCh - 14 (w zwiq¿ku z wygasni€ciem mandaru pana T Srañczaka)
Radnych obecnych - 13

Radni nieobecni:
- Radoslaw Jqdrzejczyk

Rad¡i obecni na posiedzeniu swoi 4 obecnosó potwierdzili na zalqczonej do protokolu
liicie obecnoéci.
Obecni byli równie2 soltysi, wedlug zalqczonej listy obecnoéci.
Listg obecnoéci podpisalo l0 soltysów.
Ponadto udzial w posiedzeniu wziEli:

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

^ Dwudziest4 pi4t4 Sesjp Rady Gminy Regnów otworzyl przewodniczqcy Rady
Gy]ny lan Grzegorz wojciechowski, stwierdzaj4c na podstawie listy obecnosci forum
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwal.
Powital przybytych na sesjp radnych, soltysów oruz pozostale osoby obecne na
posiedzeniu.

_ Po otwarciu Sesji Przewod niczqcy Rady Gminy przedstawil projekt porz4dku
obrad, proponuj 4c wprowadzió nastppuj4ce zmiany:
- dodaé punkt 8 w brzmieniu: ,,uchwarenie Regulaminu wynagradzania na 2006 rok

nauczycieli zatrudnionych w szkolach pro wadzonych przez Gminp Regnów,',- w punkcie 4 dokonaé zamiany - podjpcie uchwaly w sprawie okellenia wzoru
formularzy informacj i i deklaracj i podatkowych

Radni,_nie zglosili uwag i wniosków o uzupelni enie bqdi zmianp proponowanego
porzqdku obrad.
Przewodnicz4cy poddal porz4dek obrad pod glosowanie. w glosowaniu udziar wziqro
l3 radnych. Za przyjqcrem porz4dku obrad w treéci przedloZonej przez
Przewodniczqcego, z uwzglpdnieniem proponowanych zmian glósowalo 13 iadnycn,
glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie byto.



Wobec powy2s zego porzqdek obrad zostal przyjqty j e d n o g I o i n i e.

Uc hw alonv po rzqdek obrad:

l. Otwarcie sesj i.
2. Zatwier dzeni e porz4dku obrad.
3. Przyjgcie protokolu zpoprzedniej sesji (protokól nr XXIV/2005 z dn. 20.10.2005r.)
4. PodjEcie uchwal w sprawie:

1) okeélenia wysokoéci stawek podatku od nieruchomoSci,
2) okreSlenia stawek podatku od érodków transportowych,
3) okeSlenia wzoru formt arzy informacji i deklaracji podatkowych

5. uchwalenie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwi4zl.wania p¡oblemów
Alkoholowych na 2006 rok.

6. Przyjgcie Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2006 rok
7. Zmiany w bud2ecie gminy na 2005 rok - podjpcie uchwaly.
8. uchwalenie Regulaminu wynagradzania na 2006 rok nauczycieli zatrudnionych w

szkolach prowadzonych przez Gming Regnów.
9. Sprawozdanie z dzialalno(;ci Wójta w okesie migdzysesyjnym.
l0.Zapyfania i wolne wnioski.
I1 . Zakoiczenie posiedzenia.

Punkt 1-2 zostal zrealizowany w powyZszym.

Punkt 3.

Przewodnicz4cy Rady Gminy poinformowar, ze protokór Nr XXIV/2005 z
dnta2I paídziernika 2005 roku wylo2ony byl do wgl4du w biurze rady.
Do protokolu Nr XXIV/2005 radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnienie.
w zwiqzku z powyzszym protokól nr XXIVi2005 z posiedzenia XiIV Sesji Rady
Gminy Regnów- zostal przyjpty przez radnychj e d n o g I o ó n i e _ za prry¡p.,..
glosowalo 13 radnych.

Punkt 4.

DOt. PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

wójt Gminy poinformowal, 2e proponowane stawki podatku od nieruchomosci na
2006 rok zmieniaj4 sip tylko w jednej pozycji - od gruntów zwipzanych z
prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnyci tuu ic¡
czpíci zaiEtych na prowadzenie dzialalnoÉci gospodarczej, proponuje sip by podatek
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ten zwigkszyó o 0,50 zl. ti. do kwoty 12,00 zt. W pozostalych pozycjach stawki
podatku pozostaj4 na poziomie 2005 roku.
W dyskusj i glos zabrali:
- Kazimierz Tkaczyk - na komisji proponowalem , zeby nie zwipkszaé podatku od
dzialalnoóci gospodarczej o 0,50 zl. niech wszystkie stawki poroitunq na poziomie
2005 roku, natomiast w 2007 roku wprowad zió podwyzkp we wszystkich pozycjach
juL znacznie wyZszq
wójt Gminy - podwy2ka o 0,50 zl. daje rocznie w skali gminy kwotg okolo 6 tys.zr. ,
nie jest to tez znacz4ca podwyaka dla podatnika, w.rysiki" s4siednie gminy Áai4 o
wiefe wy2szq stawkq, nie chcieliémy zmieniaé innych pozycji, szczególnie podatku od
budynków mieszkalnych, ci co prowadzq dzial;ln;Éó gorpoáur"rq fez nam
podwyZszaj q ceny co roku
stanislaw okraszewski - zgadzam sip z radnym Tkaczykiem, aby w tym roku nie
zmieniaé, dopiero w przyszlym roku zrobió wigkszE podwyZkp.

Propozycja zwipkszenia podatku od gruntów zwiry.anych z prowadzeniem dzialalnoéci
gospodarczej o 0,50 zl. tj. do kwoty 12,00 z!. od lm2 zostalá poddana glosowaniu.
W glosowaniu udzial wziglo 13 radnych.
- za pozostawieniem stawki na dotychczasowym poziomie 11,50 zl. glosowaly 3
osoby
- za zwipkszeniem stawki o 0,50 zl. do kwoty 12,00 zl. glosowalo l0 osób

W zwi4zku z powyiszym wniosek o zwigkszenie stawki podatku od gruntów
zwi4zanych z prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej 

"o, 
t"t p rz"y¡ gty

przy 3 glosach przeciwnych.

w dalszej czEéci Przewo dntczqcy Rady Gminy przedstawil proj ekt uchwaly Nr
xxv 1134105 w sprawie okreélenia wysokoéci stawek podatku od nieiuchomoÉci.
w glosowaniu udzial wziplo 13 radnych, za przyiEciem uchwary glosowalo 12
radnych, I glos byl wstrzymuj4cy (radny Tkaczyk), glosów przeciwnych-nie bylo.
uchwala Nr XXV/134I05 w sprawie okreérenia wysokoéci stawek podatku oo
nieruchomoéci zostala przyjgta przez radnych przy 1 glosie wstrzymuj4cym .

Uchwala Nr XXV ll34l05 - stanowi zalEcznik do protokolu

DOt. PODATEK OD SRODKÓW Tru¡ISPORTOWYCH

Informacjg w sprawie prop_onowanych stawek podatku od Érodków transportowych
przedstawil wójt Gminy Pan Tomasz wojdalski. wyjaénil, ze na 2006 rok nie
planujemy zwigkszenia wysokosci stawek podatku od érodków transportowych, s4
tylko niewielkie zmiany wynikai4ce z przeliczenia kursu EURo i z zaow$lett ao
zlotówki. stawki podatku ustalane s4 na podstawie obwieszczenia Ministra Fñansow
z dnia 13.10'2005r. w sprawie stawek podatku od érodków transportowych
obowi4zuj4cych w 2006 roku oraz na podstawie obwieszczenia z dnia 27 .ló.2005r. w
:p_rayie . wysokoéci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatach
lokalnych.
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Proponowane zmiany'.
l) W zal4czniku nr 1 od samochodu cipZarowego o dopuszczalnej
od 3,5 tony i poni2ej 12 ton - nie ma zmian
2) W zalqcznlku nr 2 od samochodu cipZarowego o dopuszczalnej
równej lub wylszej niz 12 fon - zmiany wynikaj4 z zaoir4glei:
-  z 1.251,81 zl.  na 1.250,00 zl.
-  z  1 .5 '76 ,31z l .  na  1 .580,00  z l .
-  22.452,80 zl.  na2.450,00 21.

masie calkowitej

masie calkowitej

3) w zalqczniku nr 3 od ci4gnika siodlowego lub barastowego przystosowanego do
uZywania lqcznie z naczepE lub przyczep4o dopuszczarnej másii cárkowitej zesporu
pojazdów od 3,5 tony i ponizej 12 ton - nie ma zmian
4) w zatqczniku nr 4 od ci4gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do
uzywania lqcznie z naczepQ.lub przyczepq o dopuszczalnej masie iarkowite zJspolu
pojazdów równej lub wy|szej niz 12 fon - zmiany poregai4 na zaokr4greniu stawek:- z 1.412,33 21. na 1 .400,00 zl.
- z 1.937,76 zl. na 1.930,00 zt.
- z l, .246,03 zl. na 1.250,00 zl.
- z 1.722,97 zl. na 1.720,00 zl.
- z 1.722,97 zl. na 1.700,00 zl.
- 22.548,65 zl. na2.500,00 zl.
5) w zal4czniku nr 5 od przyczepy lub naczepy, które rqcznie z pojazdem silnikowym
posiadai4 dopuszczaln4 masp calkowit4 od 7 ton i ponizej 12 ton - nie ma zmian
6) w zalqczniku nr 6 od przyczepy rub naczepy, które lqcznie z pojazd,em silnikowym
posiadai4 dopuszczaln4 masg calkowit4 równq lub wyzsz4 ni2 12 fon- nie ma zmian
7) w zalqczniku nr 7 od autobusu - nie ma zmian

Radni po przeanalizowaniu przedstawionych stawek podatku nie zglosili propozycji
zmtan.

Y 111artu z powyzszym Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty
Nr XXV/I 35/05 w sprawie okreélenia stawek podatku od irodków trarspártowych.
Radni przyst4pili do glosowania. W giosowaniu udzial wziplo li radnych, za
przyjpciem uchwaly glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymui4óych nie
bylo.
uchwala Nr XXV/135/05 w sprawie okreflenia stawek podatku od érodków
transpor towych zosta la  przy jp ta j  e  dn og loS n ie ,

Uchwaia Nr XXV/135/05 stanowi zalqcznik do protokolu

Dot. WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI
PODATKOWYCH

wójt Gminy wyjaénil, ze deklaracje i informacje podatkowe niezbgdne do wymiaru ipoboru podatków: od nieruchomodci, rolnego i resnego ulegaiq zmianie'poprzez
dodanie informacji o nastqpujqcej treÉci:
,, uwaga zgodnie z art.63 $I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja
podatkowa (tekst jednolily; Dz.U. z 2005r. Nr g, poz.60 ze zm.), pídr**y
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opodatkowania bwoty podatków, odsetki za rwlokq, oplaty prolongacyjne,
oprocentowanie nadplat oraz wynagrodzenia przysluguiqce platnikom zaokrqgla siq
do pelnych zlotych, w ten sposób, 2e koñcówki h.uot wynoszqce mniej nii 50 groszy
pomija siq a koricówki h,uot wynoszqce 50 i wiqcej groszy podwy2sza síq do piny"n
zlotych" .
Ponadto wójt stwierdzil, ze jest spora grupa rolników, która nie zloLyla jeszcze
deklaracji podatkowych za ubiegly rok. wszyscy mai4 obowi4z ek zlozyé nowq
deklaracjg w ci4gu 14 dni w sytuacji dokonania zmian np. transakcji kupnu -
sprzeda2y. wprowadzona dzisiejsza zmiana nie wymaga aktualizacji deklaracjl przez
osoby fizyczne, natomiast nowe deklaracje i informacj e podatkowe mai4 obówi4zek
zloZyó osoby prawne.

Radni po wysluchaniu informacji nie zglosili uwag i propozycji zmian.
Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil proj ekt uchwaly Nr XXV/I36/05 w sprawie
okreélenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych i poddal go pod
glosowanie. w glosowaniu udzial wziplo 13 radnych. za przyjpciem uóhwaly
glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych nie bylo.
Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, Le rJ chwala Nr XXV/i36l05 w sprawie
okreslenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkorvych - zostala
przyjpfa je d n o g I o S n i e.

Uchwala Nr XXV 1136105 - stanowi zalqcznik do protokofu

Punkt 5.

Dot. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 rOK

Pan Krzysztof Rupiewicz przedstawil informacjp dotycz4cq Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwi4zywania problemów Alkoholowych w gminie Regnow i zooa
roku. Poinformowal, ze przyszloroczny program rózni siE od tych z polrzednich lat,
poniewaZ zawiera dzialania z zakresl narkomanii. ponadto * .urnuih Drosramu
realizowane bpdq nastppuj4c e zad,ania:
l) podejmowanie dzialah zmierzai4cych do podjpcia leczenia odwykowego przez
osoby uzaleZnione,
2) zwipkszenie dostppnoéci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleZnionych od alkoholu i narkotyków,
3) udzielanie rodzinom, w których wystqpui4 problemy alkoholizmu i narkomani
pomocy psychospolecznej i prawnej oraz ochrony p rzed przemocEw rodzinie,
4) prowadzenie profilaktyc znej dzialalnoÉci informacyjnej i edukacyjnej a w
szczególnoéci dla mlo dzieZy,
5) prowadzenie wspólpracy z instytucjami i stowarzyszeniami slu2qcymi
rozwi4zywaniu problemów alkoholowych,
6) prowadzenie przez Gminnq. Komisjg Rozwi4zywania problemów Alkoholowych
kontroli przestrzegania warunków sprzeda|y, podawania i spozywania napojów
alkoholowych



w punkcie vII programu przedstawione s4 zasady wynagradzania czlonków Gminnej
Komisji Rozwi4zy'wania Problemów Alkoholowych. proponuje sig by diety za udzial
w posiedzeniu komisji i pelnienie dyZuru w punkcie konsultacyjnym pozostawió na
poziomie ubieglego roku, czyli w kwocie:
- 120,00 zl. dla przewodniczqcego
- 70,00 zl. dla pozostalych czlonków

Po wysluchaniu informacji radni nie wyst4pili z propozyciq zmiany przedLozonego
programu profi laktyki i rozwiqzywaniaproblemów alkoholowych.

w dalszej czpéci Przewo dniczEcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly nr
xxv ll37 /05 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profiraktyki i
Rozwi4zywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok i poddal go pod glosowánie.
w glosowaniu udzial wziplo 13 radnych. za przyjpclem r.ñ*ury llosowaro 13
radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie bylo.
PrzewodniczEcy Rady Gminy stwierdzll, ze rJchwala Nr XXV/137I05 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu profilakfyki i Rozwiqzywania problemów
Afkohofowych na2006 rok, zostala przyj gta j e d n o gloó n-ie.

Uchwala Nr XXVll37l05 - stanowi zalqcznik do protokofu

Punkt 6.

Dot, GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII
na 200ó rok

Pan Krzysztof Rupiewicz przedstawil informacjg na temat programu przeciwdziaLania
narkomanii na terenie gminy Regnów w 2006 roku.
Poinformowal, Le zgodnie z nowa ustaw4 o przeciwdzialaniu narkomanii, istnieje
obowiqzek corocznego uchwalania programu.
Proponowany program sklada sip z trzech punktów:
- I. Dzialalnoéó wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza,
- II. Leczenie, rehabilitacja i integracja osób uzale2nionych,
- III. Ograniczanie szkód zdrowotnych i spolecznych
srodki na f,inansowanie tego programu zosfaly zabezpieczone w Gminnym programie
Profilaktyki i Rozwi4zywania problemów Alkoholowych w wysokoéci t.oo0,oo"zt.

P_o wysluchaniu informacji radni nie zglosili uwag i propozycji zmian.
w 11rqku z powyzszym Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwary
nr XXV/138/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Frogrumu przéciwdziatana
Narkomanii w gminie Regnów na rok 2006 i poddal gó pod glosowanie.
w glosowaniu :udzial wzig]o 13 radnych, za priyjpciem uchwary grosowalo 13
radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych nie blo.
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Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdzil, Le rJchwata Nr XXV/l3g/05 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w gminie
Regnów na rok 2006 - zostala przyjgta j e d n o g I o S n i e .

Uchwala Nr XXV/138/05 - stanowi zalacznik do nrotokolu

Punkt 7.

Dor. ZMIANy W BUDZECIE na 2005 rok

Skarbnik Gminy - Pani Krystyna tr-agida przeds tawila zmiany w tegorocznym
bud2ecie.
Polegaj4 one na:
1) zwiEkszeniu planu dochodów budzetu gminy o kwotp 27 .522 zl. poprzez:
- zwigkszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budíetu paústwa ni zadaniazlecone
gminom z zakresu administracji rz4dowej o kwotg 25.606 zL. (dotacja na swiadczenra
rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego)
- zwipkszenie planu dotacji celowej otrzymanej z bldzetu paústwa na realizaciE
wlasnych zadai bie2qcych gminom o kwotq 1.616 zt. (doiacja na nagrody dla
pracowników socjalnych w zwiqzku z dniem pracownika socjalnego)
- zwiqkszenie planu dotacji celowej przekazanej z budlefi paústwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz4dowej o kwotp 300 zi.(dotacja na
inwestycj e i zakupy inwestycyjne)
2) zwipkszeniu planu wydatków budZetu gminy o kwotp27.522 zl. poprzez:
- zwipkszenie planu wydatków zwiqzanych z realizaciq zadan bieiqcych zleconych
gminom z zakresu administracji rzqdowej o kwotq 25.606 zl.
- zwigkszenie planu wydatków na realizacjg wlasnych zadan biezLcych gminom o
kwotg 1.616 zl.
- zwipkszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rz4dowej o kwotp 300 zl.

Ponadto zmiany polegaiQ na dokonaniu przeniesieú planu wydatków migdzy dzialami,
rozdzialami i paragrafami. zmianie ulega takZe plan wydatków inwestycyjnych oraz
plan nakladów inwestycyjnych na programy wieloletnie.

Radni nie zglosili uwag i propozycji zmian.
w 1ylazku z powyzszym Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil proj ekt uchwaly
Nr XXV/139/05 w sprawie zmian wielkosci planu dochodow i wyaa*oi w budZecie
gminy na 2005 rok. Radni przyst4pili do glosowania. w glosowaniu udzial wziplo 13
radnych. Za przyjpciem uchwaly glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i
wstrzymujqcych nie bylo.
Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ie lJchwala Nr XXV/139/05 w sprawie
zmian wielkoÉci planu dochodów i wydatków w bud2ecie gminy na 200í rok -
z o s t a l a  p r z y j g t a  j  e d n o g l o é  n i e .

Uchwala Nr XXV/139/05 - stanowi zal4cznik do protokolu



Punkt 8.

Dot. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI na 2006 rok

wójt Gminy poinformowal, ze z godnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela
Rada Gminy corocznie ma obowi4zek uchwalaó regulamin wynagrodzei dla
nauczycieli. Projekt regulaminu na 2006 rok zawiera praktycznie takie same
postanowienia co ubiegloroczny regulamin, zmiany dofycz4 tylko $ lg w zakresre
dodatku mieszkaniowego. Proponuje siq, by od nowego roku wprowadzió kwotow4
stawkq dodatku mieszkaniowego zamiast stawki ustalanej procentowo od najnizszego
wynagrodzenia.
w zwi4zku z propozyci4 wysokoéó nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
wynosilaby miesiEcznie:
- dla 1 osoby
- dla 2 osób
- dla 3 osób

- 48 zl.
- 64 zl.
- 80 zl.

- dla 4 osób i wiqcej - 96 zl.
Projekt regulaminu zostal pozytywnie zatwierdzony przez zwi4zek Nauczycielstwa
Polskiego oddzial w Rawie Mazowieckiej.

Radni nie zglosili uwag i propozycji zmian.
w zwi4zku z powyzszym Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil proj ekt uchwaty
nr XXV140/05 w sprawie okreélenia Regulaminu wynagradzania Nauczycieli
zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gming Regnów na 2006 rok i páddal
go pod glosowanie.
w glosowaniu udzial wziglo 1 3 radnych. za przyjpciem uchwary glosowalo 13
radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie bylo.
Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, 2e tchwala nr XXV/140/05 w sprawie
okreólenia Regulaminu wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w sz'kolach
prowadzonych przez Gming Regnów na 2006 rok_ zostala przyjpia
j e d n o g l o ó n i e .

Uchwala Nr XXV/140105 - stanowi zalqcznrk do protokolu

Punkt 9.

Wójt Gminy przedstawil informacjg z dzialalnoSoiw okresie mipdzysesyjnym:
- w listopadzie zostal opracowany projekt budZetu, który byl przedmioiem'dyskusji na
wszystkich komisjach, bud2et prawdopodobnie bgdzie uchwálony z poczqtiie. iooo
roKu-
- prí"t okres dwóch miesigcy- przeprowadzona byra kontrola kompleksow a pÍzez
Pani4 inspektor z Regionalnej rzby obrachunkowej, dzisiaj poapisany ,ortun,.



protokól kontroli, który bQdzie omówiony na jednej z nastppnych sesji, ze wstppnych
informacj i wynika, 2e kontrola wypadla pozytywnie, nie bylo wiEkszyóh usterek,
- zakoú,czylií;my juZ wszystkie roboty na drogach,
- w Podskarbicach Szlacheckich na zakrEcie postawiony bpdzie sfup elektryczny, jest
to teren gminy Rawa Mazowiecka, zwróciliémy sip do wójta Starczewskiego z prosbq
o finansowanie,który wyrazil zgodE

Punkt 11.

w zap¡'taniach i wolnych wnioskach radny Kazimierz Tkaczyk zapytal o sprawp
adaptacji budynku po banku spóldzielczyrn na éwietlicE érodowiskow4.
wójt Gminy wyjaénil, ze nasz wniosek o dofinansowanie zostal odrzucony, wojewoda
nie uznal naszego odwolania, gdyby jednak odwolanie bylo uwzgigdnione nie
bylibyÉmy w stanie umiescié w budZecie tego zadania.

w punkcie tym Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil sprawozdanie przeslane
przez Naczelnika urzgdu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej z analizy danych
zawartych w oÉwiadczeniach. mai 4tkowy ch zlohonych przez radnych gminy óraz przez
pracowników samorz4dowych.
Kserokopia sprawozdania stanowi zalqcznik do protokolu (pismo nr
US.l.l 107 7 I l7 012005 z dnia 26. 10.2005r.)

Punkt 12.

W zwiqzku z wyczerpaniem porz4dku obrad XXV Sesja Rady Gminy
Regnów na powy?szym zostala zakoiczona.


