
Protokół Nr IV/19 
z posiedzenia IV Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 28 lutego  2019 roku 
 

Obrady rozpoczęto: 
                                                                                                     o godz.10.00 
                                                                                                      a zakończono 
                                                                                                      o godz. 11.45 

Ustawowa liczba radnych – 15 
Radnych obecnych             – 13 
Nieobecni: Anna Matyjaszczyk, Włodzimierz Nosek 
 
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. Beata Żatkiewicz                       - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

            w Regnowie 

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

5. Krzysztof Rupiewicz                  - Pracownik Urzędu Gminy w Regnowie 

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcie sesji 

 

     Czwartą 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. Protokół z poprzedniej sesji Nr III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

     Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr III/2018 z Sesji Rady Gminy Regnów z 

dnia 28 grudnia 2018 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 3. 

Dot. Przedstawienie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Regnów 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad IV Sesji Rady Gminy Regnów.                            

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Regnów w zakresie 

zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Regnów w Samorządowym 

Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego najmu nieruchomości na okres powyżej 3 

lat 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, po umowie 

zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Regnów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Regnów 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu (PUP). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

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

Gminy.  

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 
 
 
 



Punkt 4. 
 
Dot. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

      Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Alina Szczegulska . Dodała, iż nadwyżka wykazana u nauczycieli 

dyplomowanych wynika z wypłacenia nagród jubileuszowych 3 osobom. 

Do przedstawionego sprawozdania uwag ani zapytań nie wniesiono. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 
 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Regnów w 

zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 

 

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie poinformowała, że program 

kierowany jest do dzieci i młodzieży, którego celem głównym jest poprawa jakości życia 

poprzez stworzenie warunków do zapewnienia posiłku. Koordynatorem projektu jest Wójt 

Gminy Regnów, podmiotem realizującym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 

współpracy z pracownikami oświatowymi. Wyjaśniła również, że dyrektor szkoły może 

wnioskować o zapewnienie posiłku dla ucznia bez decyzji czy wywiadu środowiskowego. 

Program finansowany ze środków własnych i budżetu państwa.  

     Wobec braku uwag i zapytań Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Regnów w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i 

młodzieży na lata 2019-20123. Po stwierdzeniu kworum przystąpiono do  głosowania. Radni 

w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/21/19 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Regnów w zakresie 

zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-20123 wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

 



Punkt 6. 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Regnów w 

Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej 

 

     Wójt Gminny Mariusz Cheba wyjaśnił, że na terenie Powiatu Rawskiego zostało utworzone 

przy współpracy samorządów gminnych i starostwa Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju 

Ziemi Rawskiej. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa 

się z kadencją rad gmin i powiatów, i dlatego należy wytypować dwóch nowych przedstawicieli 

z terenu naszej Gminy. 

     Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli 

Gminy Regnów w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.  Wobec braku 

uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do  głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 

głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/22/19 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Regnów w Samorządowym 

Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 

załączniki do protokołu.  

 

Punkt 7. 

 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego najmu nieruchomości na okres 

powyżej 3 lat 

 
     Pan Krzysztof Rupiewicz wyjaśnił, że do tej pory lokal na ośrodek zdrowia wynajmowany był 

na okres do 3 lat, jednakże z uwagi na dłuższą perspektywę działalności  jest propozycja 

zawarcia umowy na okres 10 lat. By móc odstąpić od przetargu zasadnym jest podjęcie przez 

Radę Gminy uchwały.  

    W dyskusji głos zabrał Radny Dariusz Woszczyk i zapytał czy podejmując teraz taka uchwałę 

kolejne też będą uchwalane na taki okres i czy prze okres trwania umowy stawka czynszu 

będzie taka sama.  

Wyjaśnień udzielił Pan Krzysztof Rupiewicz informując, iż w umowie podpisywanej z najemcą 

będzie zapis o jej wcześniejszym rozwiązaniu z powodu niedopełnienia warunków wskazanych 



w umowie. Natomiast okres 10 letni jest wygodniejszym  rozwiązaniem zarówno dla nas jak i 

dla najemców a stawka czynszu jest waloryzowana co roku.  

Radny Bartłomiej Rzeźnicki zapytał ile wynoszą obecnie stawki najmu i jaka jest powierzchnia.   

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że czynsz wynosi ok. 2.400,00 i w celu dokładniejszych danych 

należy spojrzeć w umowę najmu.  

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego 

najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum 

przystąpiono do  głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/23/19 w sprawie bezprzetargowego najmu nieruchomości na okres powyżej 

3 lat wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, po 

umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą. 

 
     Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan  Krzysztof Rupiewicz. Wyjaśnił, że chodzi tu o 

wynajem lokalu na gabinet weterynaryjny na okres do  3 lat.  

Do uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

     Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą.  

Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do  głosowania. Radni w głosowaniu 

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/24/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, po umowie 

zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą  wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Regnów 

     Pan Krzysztof Rupiewicz wyjaśnił, że sytuacja jest taka sama jak przy poprzedniej uchwale 

tylko dotyczy lokalu wynajmowanego na aptekę.  

     Do przedstawionej uchwały nikt nie zgłosił uwag ani zapytań. 



     Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą.  

Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do  głosowania. Radni w głosowaniu 

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/25/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, po umowie 

zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 10. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Regnów 

 

    Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Krzysztof Rupiewicz i  wyjaśnił, iż uchwała 

dotyczy lokalu przeznaczonego na usługi stomatologiczne. 

    Do przedstawionej uchwały nikt nie zgłosił uwag ani zapytań. 

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą.  

Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do  głosowania. Radni w głosowaniu 

jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/26/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, po umowie 

zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 11. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

(PUP). 

 

     Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jak co roku Powiatowy Urząd Pracy wystąpił o wsparcie 

poradnictwa zawodowego w celu przeprowadzenia zajęć grupowych o tematyce dotyczącej 

bilansu kompetencji, asertywności zarządzania czasem podczas poszukiwania pracy, 

metodologii poszukiwania pracy zasad prowadzenie rozmów z pracodawca i sytuacji na 



lokalnym rynku pracy.  Pomoc została określona na kwotę 1.000,00 zł. Będzie zawarta odrębna 

umowa określająca zasady rozliczenia i udzielenia pomoc. 

    Do tematu nie zgłoszono uwag i zapytań. 

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Rawskiemu.  Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono 

do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu wraz 

z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 12. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). 

 

     Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy informując, iż  jest to pomoc dla 

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w wysokości 400,00 zł w celu sfinansowania części 

wynagrodzenia lekarza psychiatry. Stawka lekarza psychiatry na rok 2019 będzie wynosiła 

100,00 zł od pacjenta i będzie przyjmował 4 razy w miesiącu.  Wskaźnik procentowy dla Gminy 

Regnów wynosi 1%. 

     Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

     Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Rawskiemu.  Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono 

do  głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu wraz 

z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 13. 

Dot. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

 

     Skarbnik Gminy Alina Szczegulska wyjaśniła, iż dokonuje się zwiększenia planu dochodów i 

wydatków o kwotę 48.260,00 zł i zmniejszenia o kwotę 4.831,00 zł.  Zwiększenia dochodów 

dotyczą  działu 756 § 0310 kwota 48.286,00 zł- podatek od nieruchomości a zmniejszenia 

działu 758 § 2920 kwota 4.831,00 zł- subwencja oświatowa zgodnie z pismem z Ministerstwa 



Finansów.  Zwiększenia wydatków dotyczą działu 750 rozdział 75095 kwota 41.000,00 zł- 

wydatki statutowe, działu 801 rozdział 80101 kwota 6.260,00 zł- wydatki statutowe i rozdziału 

85333 kwota 1.000,00 zł- dotacja na Powiatowego Urzędu Pracy. Zmniejszenie wydatków 

dotyczy rozdziału 80101 kwota 4.831,00 zł- wydatki statutowe. Zmniejsza się dochody budżetu 

państwa z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego kwota 400,00 zł. Zgodnie z załącznikiem 4 zwiększone zostają dotacje 

udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych o kwotę 1.000,00 zł.  

     Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok.  Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do  głosowania. 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 14. 

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

Rady Gminy. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż: 

- na poprzedniej sesji podjętych zostało 8 uchwał, które na bieżąco są monitorowane i 

realizowane 

- wydawane są decyzje podatkowe a także przyjmowane są na bieżąco wnioski na zwrot 

podatku akcyzowego 

-  organizowana będzie zbiórka azbestu, w ubiegłym roku z terenu Gminy usunięto ok. 100 ton  

- do projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody są uwagi dostarczone od Wód 

Polskich i na następnej sesji uwagi te zostaną uwzględnione 

- otrzymano pisma w sprawie przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie 

Mazowieckiej na dofinansowanie zakupu radiowozu służącego do nadzorowania terenu w 

kwocie 5.000 zł i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  na zakup samochodu w kwocie 

10.000 zł i poprosił o zastanowienie radnych w tym temacie 

Sołtys Ryszard Pawlak doinformował, iż z Państwowej Straży Pożarnej  dla OSP w Regnowie w 

ubiegłym roku zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 2.400 zł na zakup radiotelefonu  i 

z remontówki kwota 6.000 zł.  



- złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie obiektów sportowych 

przy Szkole Podstawowej polegający na budowie kortu  

- do dzisiaj są przyjmowane wnioski w Ministerstwie Kultury i Sportu na otwarte strefy 

aktywności o które będziemy aplikować 

- z zimowego utrzymania dróg środki będą przesuwane na remonty  

- przedstawiona została informacja na temat realizacji przez firmę SIME POLSKA  gazociągu i 

gazociągu przesyłowego Świnoujście-Lublin przechodzącego  przez  Gminę Regnów 

- zlecona została zmiana koncepcji  zasilania świetlicy środowiskowej w Rylsku i realizacja tego 

etapu zostanie rozłożona na dwa  etapy 

 

Punkt 15. 

Dot. Sprawy różne 

 

      Radna Małgorzata Biedzycka poruszyła tematu żwirowni w Annosławiu na której powstało 

wysypisko śmieci a także stacji kolejowej.  

     Wójt Gminy wyjaśnił, iż do tej pory nie mieliśmy takiej wiedzy i nikt nie uzgadniał ani nie 

dostał od nas przyzwolenia na składowanie tam odpadów. Sprawy stacji kolejowej i 

postępowania spadkowego dobiegają końca i wtedy będzie można ingerować, bo w tym 

momencie nie ma jeszcze ustalonego potencjalnego właściciela nieruchomości.   

     Radna Małgorzata Biedrzycka zauważyła również, iż tablica stojąca przez budynkiem 

Urzędu Gminy ,,szpeci” otoczenie i brak jest kosza koło banku.  

    Wójt Gminy wyjaśnił, iż tablica zostanie  zmieniona a kwestią kosza powinien zainteresować  

się również bank, który użytkuje ten teren.  

    Radna Małgorzata Biedrzycka, zwróciła się z zapytaniem do Dyrektor Jolanty Kordel- 

Wróblewskiej w sprawie języka angielskiego dla dzieci w świetlicy w Annosławiu a także 

wdrożenia dziennika elektronicznego. 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej wyjaśniła, i nie słyszała o inicjatywie ale  pomysł jest trafny a 

znalezienie nauczyciela języka angielskiego nie będzie stanowiło problemu.  W kwestii 

dziennika elektronicznego poinformowała, iż jeśli organ prowadzący przeznaczy na ten cel 

pieniądze  to zostanie on wdrożony. 

     Wójt Gminy  poinformował, że na następną sesje zostanie przygotowana informacja na 

temat kosztów utrzymania i wdrożenia dziennika. 



     W dalszej część Dyrektor Jolanta Kordel- Wróblewska poruszyła temat parkowania przy 

szkole i poinformowała, iż wystąpiła z wniosek do Wójta Gminy o postawienie znaku zakaz 

parkowania na chodniku przy szkole ze względu na bezpieczeństwo dzieci i przechodniów.   

     Radna Lucyna Jedrzejczyk poinformowała o 2 migających lampach koło Pana Starosty i 

przed mostem a także o dziurach na moście i poprosiła o  wyrównanie drogi do Michalika i 

Jędrzejczaka. 

     Wójt wyjaśnił, że w marcu będzie objazd dróg i w kwietniu przy pomocy pracowników 

publicznych będziemy mogli załatać dziury na bieżąco. 

    Radna Renata Wodnicka zwróciła uwagę na temat psów, które stwarzają niebezpieczeństwo 

szczególnie dla dzieci.  

    Wójt Gminy wyjaśnił, iż ten problem dotyczy całej gminy i prosimy o informowanie o takich 

sytuacjach na bieżąco.  

    Sołtys Emilia Jakubowska poruszyła temat lamp w Podskarbicach Szlacheckich a także wiaty 

dla dzieci dojeżdżających do szkoły do Regnowa a także zwróciła uwagę że koło Pani 

Kaczmarskiej i kapliczki w rowach zrobione zostało wysypisko. 

     Radna Izabela Kornacka zapytała czy nie można postawić wiaty od strony pola a nie od 

strony lasu. 

     Wójt Gminy wyjaśnił, iż wiata była zamontowana, jednakże została zdewastowana. 

Corocznie jest robiona kontrola i odnawianie przystanków autobusowych a w miarę 

możliwości będziemy starać się pomóc i rozwiązać problem. 

     Radna Honorata Cybulska poprosiła, o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej w 

kierunku do Lesiewa a także o oczyszczenia rowu i przepustu koło Pana Matysiaka a także 

zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość by lekarz przynajmniej raz w tygodniu przyjmował 

7-8 godzin.  

     Pan Krzysztof Rupiewicz wyjaśnił, iż my w umowie nie możemy zawrzeć takich regulacji. 

    Radna Longina Wachowicz zwróciła się z prośba o żarówkę koło Mirowskiego  i koło 

Szymańskiego a także zapytała co z piecem w Ośrodku. 

     Sołtys Anna Cheba zwróciła uwagę na zatkaną rzekę i bobry, które zalewają pola. 

     Pan Krzysztof Rupiewicz wyjaśnił, iż każdy poszkodowany może zgłosić się do Ministerstwa 

Ochrony Środowiska o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry.   Gmina nie ma 

wpływu na bobry  i ich wyeliminowanie. 

     Ryszard Szymański zapytał o światłowód.  



     Wójt Gminy wyjaśnił, iż z uwagi na poprawiające się warunki prace zostaną wznowione. 

     Sołtys Jan Zaręba zwrócił się z pytaniem o oświetlenie w Rylsku Małym  

     Wójt Gminy zauważył, że na wyborach sołtysów mieszkańcy nie wyrażali zainteresowania 

tym tematem ale na pewno cos w tym kierunku zostanie zrobione.  

     Przewodniczący Rady poinformował, iż w ośrodku zdrowia jest problem z piecem, którym 

powinniśmy się zająć. 

 

Punkt 16. 

 

 Dot. Zakończenie obrad IV Sesji Gminy Regnów 

 

    W związku z wyczerpaniem porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym 

została zakończona. 

 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

 

 

 

Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 


