
Protokól Nr XXVII/2006
z posiedzenia XXVII Sesji Rady Gminy Regnów

w dniu 19 stycznia 2006 roku

Obrady rczpoczefo
o godz. 10.00
a zakoiczono
o godz. 13.00

Ustawowa liczba radnych - 15
Radnych obecnych - 15

----/ Radni obecni na posiedzeniu swoi4 obecnoóó potwierdzili na zalqczonej do protokolu
liécie obecnoéci.
Obecni byli równie| soltysi, wedlug zal1czonej listy obecnoéci.
Listg obecnoSci podpisalo 11 sohysów.
Ponadto tdzial w posiedzeniu wziEli:

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

Dwudziestq siódm4 Sesjq Rady Gminy Regnów otworzyl Przewodnicz4cy Rady
Gminy Pan Grzegorz Wojciechowski, stwierdzajqc na podstawie listy obecnoSci forum
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwal.
Powital przybylych na sesjE radnych, sottysów oraz pozosfale osoby obecne na

,r posiedzeniu.

Po otwarciu Sesji nowo wybrany radny Pan Marek Klepaczka zloiyl élubowanie.
Slubowanie to odbylo siQ w ten sposób 2e Przewodnicz4cy Rady Gmtny przeczytal
rotQ o treéci: ,,Wierny Konstytucjí i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, Slubujq
uroczyicie obowiqzki radnego sprawowaé godnie, rzetelnie í uczciwie, maj qc na
wzglqdzie dobro mojej gminy í jej mieszkañców".
Po odczytaniu roty radny zloZyl élubowanie, wypowiadaj4c slowo ,,ílubujg, tak mi
dopomó2 Bóg".
Nastgpnie Przewodniczqca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Halina Kamiriska
wrgczyla nowo wybranemu radnemu akt wyboru.
Po zloZeniu élubowania Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil proj ekt porz4dku
obrad.
Radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnienie bqdí zmiang proponowanego
oorzadku obrad.
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Przewodnicz4cy poddal porzqdek obrad pod glosowanie. W glosowaniu udzial wziglo
15 radnych. Za przyjpciem porz4dku obrad w treéci przedloíonej pÍzez
Przewodniczqcego glosowalo 15 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych nie
bylo.

Wobec powyZs zego porzqdek obrad zostal pr4yjgfy j e d n o g I o í n i e.

Uchwalonv porzqdek obrad:

l. Otwarcie sesji.
2. Zlo2enie ólubowania przez nowo wybranego radnego.
3. Zatwierdzeni e porz4dku obrad.
4. PrzyjEcie protokolu z poprzedniej sesj i (protokól nr XXVI/2005 z dn. 29.12.200 5r.\
5. Podjpcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie Rozwoju

Miej scowoSci Regnów na lata 200 4 -2006 i 2007 -20 13 .
6. Uchwalenie budZetu Gminy Regnów na 2006 rok- podjgcie uchwaly.
7. Sprawozdanie z dzialalnoÉci Wójta w okesie miEdzysesyjnym.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9 . Zakoiczenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia wedlue uchwalonego porzadku obrad:

Punkt 1-3 zostal zrealizowany w powyZszym.

Punkt 4.

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal, ie protokól Nr XXVI/2005 z
dnia 29 grudnia 2005 roku wylo2ony byl do wgl4du w biurze rady.
Do protokolu Nr XXVI/2005 radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnienie.
W zwi4zku z powylszym protokól nr XXVI/2005 z posiedzenia XXVI Sesji Rady
Gminy Regnów- zostal przyjEty przez radnychj e d n o gl o S n i e - zaprzyjpciem
glosowalo 15 radnych.

Punkt 5.

Dot. Zmiany w Planie Rozwoju Miejscowo5ci Regnów

wójt Gminy wyjasnil, 2e zadanie ,,rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniem
na éwietlica órodowiskow4' planujemy wprowadzió do tegorocznego budzetu. w
zwiqzku z tym opracowano nowq nizsz4 wersj e szacunkowego kosztorysu na ogóln4
kwotp brutto 594.092,00 zl. neÍo 486.961,00 zl. Koszty zostaly obniZone dziEti
rezy gnacji z nastQpuj 4cych zadañ :
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- zrezygnowano z rozbiórki budynków towarzysz4cych tkj. garaL, komórki; ogloszony
zostanie pruetarg wéród mieszkaúców gminy na rozbiórkE tych budynków , byó mole
znajdzie sip osoba, która dokona rozbiórki w zamian za gró2,
- przy instalacji wodno-kanalizacyjnej zmieniliÉmy na rury z tworzyw sztucznych,
- wyposaZenie zmieniliémy na standardowe,
-przy wykonaniu parkingu, niektóre materialy budowlane zast4piono innymi,
taúszymi.
Dokonanie zmiany Planu Rozwoju Miejscowoéci Regnów na lata 2004-2006 i2007-
2013, w czg5ci dotyczqc ej zalqcznika pn. ,, szacunkowy kosztorys i harmonogram
realizacji przedsiqwziqcia: rozbudowa budynku bibtioteki z przeznaczeniem na
iwietlicq írodowiskowq" jest niezbpdne do zlozenia ponownego wniosku do urzgdu
Marszalkowskiego w tr-odzi na dofinansowanie tego zadania.

W dyskusji glos zabral radny KazimierzTkaczyk, który stwierdzil:
- pierwszy wniosek nie uzyskal akceptacji, drugi wniosek bEdzie ztoíony, mielmy
nadziejp, ze ten wniosek zostanie zaakceptowany i wtedy nast4pi realizacja tego
zadania, je2eli jest okazja otzymania pienipdzy z programu unijnego, to szkoda by
bylo zmarnowaé taka okazjE.

w dalszej czgsci posiedzenia Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt
uchwaty w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju Miejscowoéci Regnów na
lara2004-2006 i2007-2013 ipoddal go pod glosowanie. w glosowaniu udzialwziglo
15 radnych, za przyjgciem uchwaty glosowalo 15 radnych, glosów przeciwnych i
wstrzymuj 4cych nie bylo.
Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierd zil, Le rJ chwa,la Nr XXVII/I 47106 w sprawie
zatwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju Miejscowoóci Regnów na lata 2004-2006
i 2007-2013, zostaLa przyjgta j e d n o g I o ó n i e .

Uchwala Nr XXVlllI T 106 - stanowi zalacznik do protokolu

Punkt ó.

Dot, Bud2et Gminy Regnów na 2006 rok

wójt Gminy wyjaénil, ze zaproponowal uchwalenie budzetu na 2006 rok wczeéniej,
poniewa2 w projekcie budzetu przedstawionym w listopadzie nie bylo uiqtych wiele
zadaú m.in.: rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniem na éwietlica
Érodowiskowq budowa wysypiska w pukininie, dof,rnansowanie programu
LEADER+. To powoduje, Ze nie mo2emy przystqpió do realizacji tych zadan.
W zwi4zku z tym sq pewne zmiany w stosunku do proj ektu budZetu.
Dochody budzetowe ksztalhri4 siE na poziomie 3.r27.r59 zl. natomiast wvdatki
wynos243.665.607 zl.

Nastqpnie Wójt przedstawil glówne pozycje w wydatkach:
- program LEADER+ - ustaliliémy z gminami, 2e do koica marca zalo|ymy
stowarzyszenie. zaplanowano w bud2ecie kwotE 5.000 zl. na ten programi
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- gospodarka odpadami - jesteémy w trakcie rozszerzania porozumienia
migdzygminnego o wspóldzialaniu w zakresie gospodarowania odpadami, które
zawaÍte bylo w 2003 roku pomigdzy gminami: miastem Rawa Mazowiecka, gmrnE
Cielqdz, gmin4 Rawa Mazowiecka i gmin4 Sadkowice; wysypisko Zeby spelnialo
wszystkie warunki musi obslugiwaó ok. 150 tys. ludzi, dlatego teZ na dziefi dzisiejszy
dol4czyly samorz4dy tkj.: miasto Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów
Mazowiecki, gmina Czerniewice, gmina Lubochnia, gmina Zelechlinek. Gmina Biala
Rawska nie chciala przyst4pió do porozumienia. I etap budowy wysypiska to
wybudowanie kwatery, która wystarczy tylko na 4 lafa amy chcemy iéé dalej, niech to
bpdzie wysypisko z prawdziwego zdarzenia, ma ono polegaó na segregacji, Zeby jak
najmniej zostawalo, wigkszoéó trzeba odzyskaé; w gminie Rawa Mazowiecka w planie
przestrzennym w miejscowoSci Pukinin zaplanowane jest 12 ha pod budowg
wysypiska; przepisy naloiyly obowi4zek na samorz4dy zorganizowania usuwanla
odpadów a wiEc jest to temat od którego wczeSniej czy póiniej nie uciekniemy;
w bud2ecie na 2006 rok zaplanowano kwotp 18.000 zl. na budowq wysypiska w
Pukininie,

- zaplanowaliémy kwotp 5.000 zl. na dofinansowanie budowy ptywalni w Rawie
Mazowieckiej, gdyby jednak to zadanie nie bylo przyjgte do realizacji wówczas kwotp
t4 przerzucamy na inne zadanie,

- ówietlica Srodowiskowa - postanowilidmy jednak wprowadzió to zadanie do
realizacji, byó mo2e nasz wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany
pozytywnie, procedura jest taka, Le musimy najpierw zaci4gnqó kredyt, wybudowaó a
dopiero potem odzyskaó pieniqdze, przy realizacji tego zadania wprowadzono jednak
dogodnoéó, 2e po wykonaniu I etapu mo2emy rozliczyé i otrzymaé zwrot pieniEdzy;
kwota kedytu wynosilaby 300.000 zl. , 30.000 zl. to Srodki wlasne , ztego225.000 zl.
stanowilyby Srodki unijne , które byémy otrzymali w I kwartale 2007 roku;
rozbudowa Swietlicy érodowiskowej odbyr,vaó siq bgdzie w II etapach:
I etap - rozpoczgcie robót 01.08.2006r., na zakoiczenie tego etapu zostanie wykonana
przebudowa budynku oraz wymieniona instalacja wewngtrzna tj. iwiatlo, woda
II etap - mo2na zrealizowaé zimq wykonuj 4c podlogi, ptytki a w okresie wiosennym
otynkowaó budynek, zakoiczenie robót nast4piloby w czerwcu 2007 roku.

Ponadto Wójt Gminy przedstawil prognozg dlugu gminy oraz sytuacj g gminy w latach
splaty dlugu. Poinformowal, 2e kwota zadfuZenia oraz zobowiqzania z lat ubieglych,
po splacie w trakcie roku rat kredytów w kwocie r94.340 zl. stanowió bgdzie 30,75%o
planowanych dochodów, cojest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych,
która to ustala gómE granicp zaüuíenia na poziomie 600/o planowanych dochodów.

NastEpnie wójt przedstawil uchwalp Nr III/261105 skladu orzekai4cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w tr-odzi w sprawie opinii dotyczqcej projektu budzetu Gminy
Regnów na 2006 rok.
(Opinia powyZsza stanowi zalqcznik do protokolu)

Przewodnicz4cy stalych komisji Rady przedstawili opinie dotyczLce budzetu gminy na
2006 rok. wszystkie komisje odbyty posiedzenia, na których dokonaty analizy



proponowanego bud2etu. Po przeanalizowaniu komisje wydaly pozytywne opinie na
temat bud2etu na 2006 rok.
(Opinie stanowi4 zalqcznik do protokolu)

W dyskusji glos zabrala Pani Lucyna Markiewicz, która zglosila propozycjQ
uwzglQdnienia w budZecie na 2006 rok, budowy drogi w Podskarbicach Szlacheckich,
rezygnuj4c jednoczeónie z drogi w Wólce Stoiskiej. Zaproponowala, by drogp w
Wólce Stroúskiej przeloLyó na 2007 rok. Radna zanucila Wójtowi, ze jak do tej pory
nie wybudowal Zadnego odcina drogi w Podska¡bicach.
Wójt Gminy wyjaSnil, Ze nie prawd4jest to, ze w Podskarbicach Szlacheckich nie byly
remontowane drogi, w niedalekim okresie byly przecieL prostowane sprawy tych dróg,
po to zeby Powiat mógl wybudowaó drogE powiatow4.
PowyZsza prop ozycja zgloszona zostala jako formalny wniosek.

Zgloszony wniosek zostal poddany pod glosowanie.
W glosowaniu udzial wziplo 12 radnych.
Wynik glosowania:
- za przyjEciem - 1 radny
- przeciw - 8 radnych
- wstrzymuj 4cych 3 radnych
Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdzil, 2e wniosek o wprowadzenie do budietu na
2006 rok budowy drogi w Podskarbicach Szlacheckich nie zostal przyjpty.

w dalszej czpóci posiedzenia Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt
uchwaly w sprawie uchwalenia budZetu na rok 2006 i poddal go pod glosowanie.
W glosowaniu udzial wziElo 15 radnych. Za przyjpciem uchwaly glosowalo 15
radnych, glosów przeciwnych i wstrzymuj qcych nie bylo.
Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdzil, 2e rJchwala Nr XXVII/148/06 w sprawie
uchwalenia bud2etu na rok 2006 zostalaprzyjefaj e d n o g I o ó n i e.

Uchwala Nr XXVII/148/06 stanowi zalacznlk do nrotokofu

Punkt 7.

Wójt Gminy przedstawil pismo, które wplynglo dnia2g.l2.2005r. do urzgdu
od Paústwa Rzeznickich z Annoslawia dotyczqce sprawy postawienia przystanku
autobusowego dla dzieci dojeídzaiqcych do szkoly. w piémie tym poruszone zostaly
takze sprawy rady, wiEc wójt postanowil zapoznaó wszystkich radnych z jego treécr4

W dyskusj i glos zabrali:

- Hieronim sowik - Ladnej rozmowy z panem Rzeznicki nie przeprowad zalem, nic
nie mówilem Zeby sobie kupil samochód i wozil swoje dzieci do szkoly, wydaj e mi
sig, 2e tu chodzi o inna sprawg, mianowicie pan ten postawil plot niezgodme z
przepisami i teraz nie chce go rozbieraé,
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- Krzysztof Sumiúski - uwa2am, 2e nie uzasadnione jest postawienie tam przystanku
autobusowego dla 3 dzieci, w innych miejscowoéciach jest wipcej dzieci i tez nie maja
przystanku

- Wójt Gminy jest juz wiele korespondencji z tq rodzin4 problemy zaczply sip jti
przy budowie wodoci4gu, wszyscy placili a ta rodzina nie miala pienigdzy, szkoda
bylo, by dwie rodziny RzeZnickich i Pewniaków nie byly przylqczone do wodociqgu,
wiEc Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej udzielil zapomogi zwrotnej, jednak do
chwili obecnej nie splacili nic, zostalo to umorzone.
Nastgpnie pojawil siE problem przy ustalaniu przebiegu granic gruntów, na odcinku
ich budynków jest wybranie drogi, dalej droga jest idealnie prosta, geodeta ustalaj4c
przebieg granic z dziatk4 Paústwa RzeZnickich i granic innych wlaécicieli gruntów
zaprosil wszystkie zainteresowane osoby do stawienia siE na grunt celem ustalenia
przebiegu granic, geodeta wyjaSnil, Ze ustalenie granic nast4pilo na podstawie
odnalezionych istniej4cych punktów granicznych, tj. butelek znaj duj 4cych sip w
kopcach na granicy gruntów wsi Annoslaw i Kazimierzów, zgodnych z mapE
scaleniowa wsi Annoslaw z rokl 1928. wszyscy obecni zgodzili sip na taki podzial,
jednak po roku Paristwo Rzeíniccy napisali pismo, 2e nie zgadzaj4 siE z tym co
napisali, bo geodeta wymusil to podpisanie i proszq o ponowne wytyczenie granic.
W zwi4Tku z tym pojawilo sip i to pismo, którego treéó dzisiaj przedstawilem; miejsce
gdzie autobus zabiera dzieci jest wyznaczone sfupkiem, nie staó nas na wybudowanie
w kaZdym miejscu przystanku z podestem.
Wszystkie te sprawy zwiqzane s4 z niezgodn4 z prawem budow4 ogrodzenia, Nadzór
Budowlany wydal nakaz rozbiórki ogrodzenia w ci4gu 30 dni, oni caly czas sig
odwofuj4 i pociEgajqprzy tym wszystkie inne sprawy.

Rada Gminy .opowaínrla Przewodnicz4cego Rady do udzielenia odpowiedzi na pismo
w imieniu Rady.

W dalszej czESci posiedzenia Wójt Gminy przedstawil sprawozdanie z okesu
migdzysesyjnego:

- zlecilem wytyczenie drogi w Rylsku w kierunku do pana Michalina, dobrze by bylo
Zeby wszyscy podpisali przebieg granic,
- zlecilem tak2e wytyczenie drogi w Podskarbicach Szlacheckich, zeby uchwyció
gdzie jest wlaéci*y pas tej drogi,
- na bie2qco odSnieZane s4 drogi, wczoraj zrobiliémy pneglqd wszystkich dróg i
naprawdp jest bardzo dobrze, drogi s4 w dobrym stanie, nie ma problemu z
przejazdem a mimo to ludzie caly czas dzwoni4 2e nie jest odénieZone, okazuj e sip, 2e
wszyscy by chcieli mieó odénieZone dojazdy do swoich posesji, niestety my mozemy
odÉnie2aó tylko glówne drogi dojazdowe.

Punkt 8.

Pan Grzegorz czerwiiski zglosil awarig oéwietlenia ulicznego w Rylsku naprzeciwko
palacu ( nie éwieci sip Zarówka) .



Punkt 9.

W zwiqzku z wyczerpaniem porz4dku obrad XXVII Sesja Rady Gminy
Regrów na powyZ szym zostala zakoírczona.

ProtokohDt:


