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

w dniu 29 grudnia 2005 roku

Obrady rozpoczeto
o godz. 11.00
a zakoítczono
o godz. 12.30

Ustawowa liczba radnych - 14 (w zwi4zku z wygasnisciem mandaru pana T.Stañczaka)
Radnych obecnych - 14

Radni obecni na posiedzeniu swoiq obecnoéó potwierdzili na zal4czonej do protokolu
liécie obecnoSci.
Obecni byli równie? sottysi, wedlug zalqczonej listy obecnoéci.
ListE obecnoéci podpisalo l0 soltysów.
Ponadto udzial w posiedzeniu wzipli:

o Tomasz Wojdalski - Wójt Gminy Regnów
r Krystyna Lagida - Skarbnik Gminy
r Krzysztof Rupiewicz - Zastqpca Wójta
. Lech Konopiúski - Sekretarz Gminy

^ Dwudziest4 szóst4 Sesjg Rady Gminy Regnów otworzyl przewodnicz4cy Rady
Gminy Pan Grzegorz wojciechowski, stwierdzaiqc na podstawie listy obecnoici forum
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwal.
Powital przybylych na sesjp radnych, soltysów oraz pozostare osoby obecne na
posiedzeniu.

_ Po otwarciu Sesji Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil proj ekt porz4dku
obrad, proponuj4c wprowadzió punkt dolyczqcy póa;pcla uchwaly w sprawre
wspóldzialania Gminy Regnów w zakresi e rcarizaclr pilotaz owego programu
LEADER+.
Ponadto radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnieni e bqdi zmianp
proponowanego porz4dku obrad.
Przewodnicz4cy poddal porzqdek obrad pod glosowanie. w glosowaniu udzial wziplo
14 radnych. Za przyjpciem porz4dku obrad w treSci przedlo2onej pruez
Przewodnicz4c ego, z uwzglpdnieniem proponowanej zmiany glosowaro ra radnych,
glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie bylo.

Wobec powy2szego porlqd¿k obrad zostal pr4yjgty j e d n o g I o i n i e.
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Uchwalonv porzqdek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzeni e porzqdku obrad.
3.' PrzyiEcie protokolu zpoprzedniej sesji (protokór mxxy12005 z dn.01.12.2005r.)
4. Zmiany w budzecie gminy na 2005 rok _ podjgcie uchwaly.
5. Przyjpcie p¡ogramu wspólpracy gminy Regnéw z organizacjami pozarzqdowymr

na 2006 rok.
6.
7.

8 .
9.

Podjgcie uchwaly w sprawie uzupelnienia skladu osobowego Komisji Rewizyjnej.
fodjpcie uchwaly w sprawiervspórdziarania Gminy Regnów w zakresie ,"áír.i"ii
PilotaZowego Programu LEADER+.
Ustalenie planu pracy Rady Gminy Regnów na 2006 rok.
zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Regnów na 2006 rok - podiEcie
uchwaly.

10. Sprawozdanie z dzialalnoéci Wójta w okresie migdzysesyjnym.
ll.Zapyfania i wolne wnioski.
1 2. Zakonczenie posiedzenia.

Punkt l-2 zostal zrealizowany w powyZszym.

Punkt 3.

tinformowal, 2e protokól Nr XXV/2005 z
r wglqdu w biurze rady.
iili uwag i wniosków o uzupelnienie.
KV/2005 z posiedzenia XXV Sesji RadyGminy Regnów - zostal przyjqfy przez ndnychj e d n o g I o é n i e _ zap.ry¡g"i..glosowalo 14 radnych.

Punkt 4.

Dot. ZMIANY w BUDZECIE na 2OO5 rok

?^i^V w tegorocznym budzecie przedstawila Ska¡bnik Gminy _ pani KrystynaN,agida.
Polegaj4 one na:
1) zwipkszeniu planu dochodów budZetu gminy o kwotp 73.349,_ poprzez:- 

.zwipkszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budletu purirt.,"u na zadaniabieZqce zlecone gminom z zak:rest adminisiracji rz4dowej o kwotp 13.500,- 1ootu.1una éwiadczenia rodzinne),
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- zwiqkszenie planu dochodów z funduszy celowych na dofinansowanie wlasnych
kosztów inwestycji o kwotQ 33.000,- (dotacja z rJrzqdu Marszalkowskiego na drógp
w Kazimierzowie),

- zwigkszenie planu dochodów wlasnych o kwotg 26.949,-
2) zwipkszeniu planu wydatków budZetu gminy o kwotg 14.200,- poprzez..

- zwigkszenie wydatków zwiqzanych z realizaciq zadai bielqcych zleconych
gminom z zawesu administracji rzqdowej o kwotq 13.500,- (dot. éwiadczeri
rodzinnych)
- zwiqkszenie planu wydatków wlasnych o kwotE 700,- (wptynpla wigksza kwota za
zezwolenia na sprzedút alkoholu)

Ponadto zmiany polegajq na dokonaniu przeniesieri planu wydatków miedzy dzialamr,
r ozdzialami i p aragrafami.

Do przedloZonej informacji radni nie zglosili uwag. w zwi4zku z tym przewodnicz4cy
Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmian wielkosci planu dochodów
i wydatków w budZecie gminy na 2005 rok i poddal go pod glosowanié.
w glosowaniu udzial wziglo 14 radnych, za przyjpciem uchwaly glosowalo 14
radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie bylo.
Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierd zil, Le rJchwala Nr XXVI/I 4l/0s w sprawie
zmian wielkosci planu dochodów i rvydatków w budiecie gminy na 200i rok -
zostalaprzyjptaj e d n o g I o é n i e.

Uchwala Nr XXW141/05 - stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 5.

DOt. PROGRAM WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMT

Skarbnik Gminy Pani Krystyna tr-agida poinformowala, ze organy administracji
publicznej prowadzq dzialalno!É w sferze dziaraú publicznych we wspólpracy z
organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnoóé pozytku
publicznego w zakresie odpowiadaj4cym zadaniom tych organów.
Rada Gminy uchwala corocznie program wspólpracy z organizacjami pozarz4dowymr.
Skarbnik Gminy wyjaénitra, ze wspólpraca gminy z organtzacjami poiarz4do\ryÁ ma
charakter finansowy i pozafinansowy.
Do form wspólpracy finansowej nare|y zrecanie organizacjom pozaruqdowym i innym
podmiotom, realizacji zadai pubricznych bpd4cych zad,aníami .,"iusny-i g-,ny
poprzez powierzenie wykonania zadai wraz z udzieleniem dotacji na finansñanie
oraz wspieranie zad,an takie z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacii.
Natomiast do form wspólpracy pozafinansowej naleZy m.in.: wspólpraca przy
realizaqi akcji char¡atywnych, wzajemne informowanie sip o 

- 
püno*any.tr

kierunkach dzialania i wspóldzialania, tworzenie wspólnych projektéw i pomoc
merytoryczna w ich realizacji.
Wspólpraca doty czy nastppuj4cy sfer:
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- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielggnowanie polskoéci oraz éwiadomoÉci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- ochrona i promocja zdrowia,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- ekologia i ochrona zwierz4t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuácji Zyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- dzialania na Ízecz osób niepelnosprawnych,
- przeciw üialani e patologiom spolecznym.

w ramach wspóldzialania w budzecie gminy na 2006 rok zaplanowana zostala dotacj a
w kwocie 23 tys.zl. na dzialalnoSó Ludowego Klubu Sponowego.

Radni po wysfuchaniu informacji nie zglosili uwag i propozycji zmian.
Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil projeki u"t *uty w sprawie przyjpcia
programu wspólpracy gminy Regnów z organizacjami pozaruqdowymi.
Radni przyst4pili do glosowania. w glosowaniu wziplo 

-udzial 
14 radnych, za

przyjgciem uchwaly glosowalo 14 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuiqóych nie
bylo.
Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdziL, ze rJchwala Nr XXW1 42/05 w sprawie
Prz¡qcja programu wspólpracy gminy Regnów z organizacjami pozarz4dowymi
na  2006  rok  -  zos ta l a  p  r zy j q t a  j  ednog loSn ie .

Uchwala Nr XXVlll42l05 - stanowi zaLacznikdo orotokolu

Punkt 6.

D ot. U ZUPELNIENIE SK¿ADU OSOBOWEGO KOMISJI
REWIZYJNEJ

Przewodnicz4cy Rady Gminy wyjasnir, 2e w zwi4zku z wygasnigciem z dniem 20
pa1dziemika 2005 roku mandatu radnego Tomaiza staÁlzaka, który byl takze
czlonkiem komisji rewizyjnej,^ konieczne jest uzupelnienie skladu orábo*.go t.1
komisji, poniewa2 zgodnie z $66 ust.l Statutu Gminy Regnów komisja ,"*Ly1nu
sklada sip z 5 osób: przewodnicz4cy, zastepcai 3 czlonków.
warunkiem prawidlowego wyboru jest zrearizowanie postanowieri statutowych,
zgodnie z którymi radny moze by_é czlonkiem najwyzej dwóch komisji. przeslankg t4
sp,elnia dwóch radnych: Ryszard Golariski i Radoslaw Jqdrzejczyk.
w zwigzku z powyzszym do skladu osobowego komisji rÉwizyjnej zaproponowano
kandydaturg radnego Ryszarda Goplaiskiego.
Pan Ryszard Golariski wyrazil zgodp na kandydowanie.
Nastgpnie radni przystqpili do glosowania. w glosowaniu udzial wziElo r4radnych.
Za przyjpciem zgloszonej kandydatury glosowalo 14 radnych, glosów przeciwnych i
wstrzymuj4cych nie bylo.



Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdzil, Le w wyniku glosowania pan Ryszard
Golaúski jednogloSnie zostal wybrany na czlonka Komisji Rewizyjnej.

uchwala Nr XXVI/143/05 w sprawie uzupelnienia skladu osobowego Komisji
Rewiryinej, zostala przyjpta j e d n o gl o é nie (zaprzyjpciem uchwa{ glosowalo
14 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuj qcych nie bylo).

Uchwala Nr XXVUI43/05 - stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 7.

Dot. PROGRAM LEADER+

wójt Gminy wyjaónil, 2e Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina cielQdz, Gmina Kowiesy,
Miasto i Gmina Biala Rawska oÍaz nasza Gmina zadeklarowali udzial w realizacji
projektu ,,Stymulowanie zaangalowania mieszkaúców wsi w rozwói obszarów
wiejskich Ziemi Rawskiej" w ramach dziarania 2.7. ,,pilotazowy program
LEADER+" Sektorowego Programu operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modemüacja
sekfora ZywnoSciowego oraz rozwlj obszarów wiejskich (2004-2006).. W zwiazku z
tym niezbgdne jest podiEcie stosownej uchwaty w sprawie wspóldzialania
miqdzygminnego.
Nastppnie Wójt przedstawil krótk4 charakterystykp programu LEADER+. Stwierdzil,
2e Program ma na celu rozwój i aktl.r,vizaciq obszarów wiejskich. wymaga dzialan
partnerskich na obszarze obejmui4cym od 10.000 do 100.000 mieszkaúców,
stworzenia Lokalnej Grupy, Dzialan ia oraz opracowania Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich terenu objptego projektem.
LEADER+ jest skonstruowany wokól trzech dzialaf^, schematów:
- schemat 1 - wsparcie strategii zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich opartych
na inicjatyvach oddolnych, dotyczy grównie szkolei, ichemat ten musi sip zakoúczye
stworzeniem strategii, naleZy stworzyó lokalnq grupp dzialania, form4 iest albo
stowarzyszenie albo fundacj.a; do tej pory odbylo juz sig wiele szkoleri, páswig"one¡
tej tematyce, na których niestety zainteresowani e przez mieszkaiców g-rny uytá
niewielkie,
- schemat II - popieranie wspólpracy miedzy wiejskimi samorz4dami terytoriarnymi- schemat III - tworzenie sieci kontaktów
Podmiotem prowadzqcym to zadanie jest Gmina Rawa Mazowiecka, która w sworm
bud2ecie na rok 2005 zabezpieczyla érodki wlasne na realizacje zadaniaw wysokoéci
100. 000 zl. zloiony projekt do schematu I uzyskal dotaciE w kwocie r29.795,27 zl.
Natomiast Schemat II daje mozliwosó otrzymania dotacji na dofinansowani 
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wysokoéci do 750.000 zl.

Po wysluchaniu informacji radny Kazimie rz Tkaczyk stwierdzil, ze ostatnie spotkanie
dotycz4ce omawianej kwestii odbyro siq r9 grudnia br.. jednak zainteresowanie
spoleczeístwa gminy Regnów byro bardzo znikome, dlatego teZ prosil o riczniejszy
udzial w nastqpnych spotkaniach, przede wszystkim wszystkie orgánizacje gminne tt¡.
sttaz pozarr'a, orkiestra, kolo gospodyú wiejskich, szkoly.
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w dalszej czpéci posiedzenia przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil projekt
uchwaty w sprawie wspóldzialania Gminy Regnów w zakresie rcitiiac¡i
PilotaZowego Programu LEADER+.
Radni przystqpili do glosowania. w glosowaniu 'dzial wziplo 14 radnych. za
przyjgciem uchwaty w tresci przedloionej przez przewodnicz4cego Rady, gltsowalo
14 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie bylo.
PrzewodniczQcy Rady Gminy stwierdzil, ze rJchwala Nr XXVI/144/05 w sprawie
wspri'lüialania Gminy Regnów w zakresie realizacji pilotaiowego prolramu
LEADER+ zostalaprzyjgta j e d n o g I o S n i e .

Uchwala Nr XXVlll44l05 - stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 8.

Dot. PLAN PRACY RADY cMINy NA 2006 rok

Rada Gminy przyjqla plan pracy na 2005 rok.
W miarp potrzeb Rada moZe dokonywaó zmian i uzupelnieri w planie pracy.
uchwala Nr XXVI/145/05 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Regnów
na 2006 rok, zostala przyjpta j e d n o g l o 5 n f e -- za páyiqciem uctr-waty
glosowalo 14 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych nie üytl. 

-

Uchwala Nr XXVIll45/05 - stanowi zalqcznik do protokolu

Punkt 9.

DOt. ZATWIERDZENIE PLANÓW PRACY KOMISJI NA 2006 TOK

Dziatai4c zgodnie ze Statutem Gminy, Rada zatwierdzila plany pracy komisji na 2006
foK.

Przewodnicz4cy poszczególnych komisji przedstawili swoje plany pracy na przyszly
rok:
- plan pracy komisji rewizyjnej przedstawil pan Kazimierz Tkaczvk
- plan pracy komisji budzetu i rolnictwa przedstawil pan HieroniÁ Sowik- plan pracy komisji zdrowia i opieki spolecznej przedstawila pani Lucyna Markiewicz- plan pracy komisji oéwiaty, kultury i sportu przedstawil pan Krzysztof Sumiiski

uchwala Nr XXVI/146|05* w sprawie zatwierdzenia pranów pracy Komisji Rady
Gminy Regnów na 2006 rok, zostala przyjpta j e d n o g I o S n i e- _ za priyjpaem
glosowalo 14 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujacych nie bylo.

Uchwala Nr XXVI/146/05! - stanowi zalqcznlkdo protokofu



Punkt 10.

Wójt Gminy przedstawil informacjp z dzialalnoéci w okresie miEdzysesyjnym:

- poprzednia sesja odbyla sig 0l grudnia, a wiEc byl to stosunkowo krótki okres, w
którym to nie dokonpvano Zadnych zadai inwestycyjnych,
- udalo nam sip pozyskaé 33 tys.zl. z rJrzgdu Marszalkowskiego na drogg w
Kazimierzowie,
- oczyszczalnie przydomowe - nie ma szans, by gmina weszla w fundusze unijne przy
realizacji tego zadania, takhe na chwilg obecnQ jedyn4 mozliwoéciq jest ialozenie
o-czysz.czalni przydomowej przez indywidualne osoby, z mozliwosci4 uiyskania 50%
dotacji; w niedtugim czasie zorganizowane bpdzie spotkanie z pizedstawicielami
firmy zajmuj 4cej sip budowE t akich oczyszczalni.
- skladany przez nas wniosek na rozbudowg budynku biblioteki z przeznaczeniem na
éwietlica érodowiskow4 i bibliotekg gminn4 poniewaZ zostal odrzucony, bpdzie
zweryñkowany jeszcze raz, jttro odbpdzie sig spotkanie z projektantami, w'celu
wypracowania taúszego kosztorysu; wniosek skalda sip do 22 stycznia a wigc nastgpna
sesja powinna sip odbyó okolo 15-20 stycznia.

Punkt 11.

W zapytaniach i wolnych wnioskach nie zgloszono zapytai.

Punkt 12.

W zwiqzku z vny,czerpaniem porz4dku obrad XXVI Sesja Rady Gminy
Regnów na powy2szym zostala zakoiczona.
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Protokol¡nt:


