
Protokół Nr VIII/19 

z posiedzenia VIII Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 28 czerwca 2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto: 

                                                                                                     o godz.9.00 

                                                                                                      a zakończono 

                                                                                                      o godz. 11.03 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Radnych obecnych             – 12 

Nieobecni: Michał Plaskota, Anna Matyjaszczyk, Longina Wachowicz 

 

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  

 

Punkt. 1 

Dot. Otwarcie sesji 

 

    Ósmą 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 VII/2019 z dnia 30 maja  2019 roku 

 



     Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr VII/2019 z Sesji Rady Gminy Regnów z 

dnia 30 maja 2019 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 z VIII Sesji Rady Gminy Regnów 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr VII/2019 z dnia 30 maja 2019 roku.       

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2018 roku: 

1) debata nad raportem; 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów.  

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Regnów za 2018 rok: 

1)rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z e sprawozdaniem z wykonania budżetu; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania 

Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za 2018 rok; 

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

6. Udzielnie absolutorium  Wójtowi Gminy za 2018 rok: 

1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Regnów; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 rok; 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regnów za 2018 

rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w ramach PROW na lata 2014-2020 operacji ,,Budowa świetlicy środowiskowej w 

miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury”. 



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

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

Gminy.  

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 

 

Punkt 4. 

Dot. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2018 roku 

 

    Przewodniczący Rady poinformował, że żaden z mieszkańców nie wyraził woli uczestnictwa 

w debacie, w związku z tym w debacie mogą wziąć udział tylko radni. Następnie otworzył 

debatę w której nikt nie zabrał głosu. 

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Regnów i przystąpiono do  głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 12 

głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr VIII/43/19 w sprawie wotum zaufania  wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 5. 

Dot.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Regnów za 2018 rok 

 

    Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za 2018 rok, zwracając uwagę na planowane i wykonane dochody i wydatki, z podziałem na 

majątkowe i bieżące. Przedstawiła wysokość spłat kredytów, wysokość odsetek a także stan 

zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku oraz omówiła zadania inwestycyjne zrealizowane w 

2018 roku. Poinformowała  o zobowiązaniach i należnościach gminy na koniec roku. Ponadto 

omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Regnów za 2018 rok wraz z informacją dodatkową 

oraz informację o stanie mienia komunalnego.  

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili uwag i zapytań.  



     Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Lucyna Jędrzejczyk przedstawiła radnym Uchwałę Nr 

III/67/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi rok z dnia 9 

kwietnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Regnów z 

wykonania budżetu za 2018. W powyższej uchwale Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował 

sprawozdanie Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za 2018 rok.  

W związku z brakiem uwag do powyższych informacji radni przystąpili do głosowania. 

     Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za 

zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy Regnów za 2018 rok głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek stwierdził, że Uchwała 

Nr VIII/44/19  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu za 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (za przyjęciem głosowało 12 

radnych).  

Uchwała Nr VIII/44/19 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 6. 

Dot.  Udzielnie absolutorium  Wójtowi Gminy za 2018 rok 

 

    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Staszewska przedstawiła wniosek komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Regnów absolutorium za wykonanie budżetu 

Gminy Regnów w 2018 roku. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

gminy za 2018 rok i wystąpiła z wnioskiem  o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 

wykonanie budżetu w 2018 roku.  

    Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Lucyna Jędrzejczyk przedstawiła radnym Uchwałę Nr 

III/146/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 

2019 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie 

absolutorium za 2018 rok. W powyższej uchwale Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował 

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 

2018 rok 

    W związku z brakiem uwag do powyższych informacji radni przystąpili do głosowania. 



    Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy odbyło się w trybie jawnym. W 

głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium w zakresie 

realizacji budżetu gminy za 2018 rok, głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek stwierdził, że Uchwała 

Nr VIII/45/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok została przyjęta 

jednogłośnie (za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych). 

Uchwała Nr VIII/45/19 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 7. 

Dot.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 operacji ,,Budowa świetlicy 

środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury”. 

  

    Skarbnik Alina Szczegulska wyjaśniła, że pożyczka zaplanowana jest zarówno w wieloletniej 

prognozie finansowej jak i w budżecie gminy w wysokości 114.286,00 zł w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w 2019 roku. Pożyczka zostanie natychmiast spłacona po otrzymaniu środków z 

budżetu Unii Europejskiej czyli po  rozliczeniu I etapu  zadania. W związku z rozliczeniem do 

końca września jest duża szansa na spłatę zaciągniętego zobowiązania w roku bieżącym. Od 

zaciągniętej pożyczki będzie płacona prowizja a oprocentowanie za II kwartał w tym banku 

wynosiło 0,43 %. 

    Radny Bartłomiej Rzeźnicki zapytał, jaka jest wysokość prowizji.  

   Skarbnik Alina Szczegulska wyjaśniła, że na chwile obecna nie jest w stanie odpowiedzieć na 

pytanie, gdyż nie kontaktowała się w tej sprawie z bankiem. Procent przedstawi na najbliższej 

sesji.      

   Wójt Mariusz Cheba dodał,  że  prace rozpoczęły się w środę i zostały wylane fundamenty i 

jest nadzieja, że stan surowy zamknięty zostanie wykonany w 1,5 miesiąca.  

Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała kto jest wykonawcą i w jakiej kwocie zadanie jest 

realizowane.  



    Wójt Gminy oznajmił, że postępowanie przetargowe zamieszczone jest na naszej stronie 

internetowej. Wykonawcą I etapu jest firma Pana Furmańskiego z Klwowa a I etap tego 

zadania opiewa na kwotę 230.000,00 zł, natomiast inspektor nadzoru to koszt 3.000 zł. 

    Radny Barłomiej Rzeżnicki zapytał czy nadzorcą będzie ta sama osoba która nadzorowała 

budowę Świetlicy w Regnowie 

   Wójt Gminy zaprzeczył i wyjaśnił, że inspektorem nadzoru jest osoba z doświadczeniem, gdyż   

w naszym interesie jest to by inwestycja została zrealizowana jak najlepiej a szczególnie jej I 

etap. 

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w zaciągnięcia pożyczki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 operacji ,,Budowa świetlicy 

środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury” do  głosowania. Radni 

w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

     Uchwała Nr VIII/46/19 w sprawie funduszu sołeckiego wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

 O 10.20 sale opuścił sołtys Jan Zaręba. 

 

Punkt 8. 

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

 

    Skarbnik Gminy Alina Szczegulska poinformowała, że nastąpiły zmiany w stosunku do 

otrzymanych projektów uchwał, które polegają na zwiększeniu o kwotę 20.914 zł dochodów i 

wydatków, które po zmianie wynoszą 77.910 zł. i polegają na: 

1) Zwiększeniu planu dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie: 

-  dotacji na budowę wiaty grillowej w Regnowie kwota 9.950 zł i Kazimierzowie kwota 9.120 

zł oraz na wyposażenie świetlicy  w Annosławiu poprzez zakup telewizora, rekultywację boiska 

oraz zakup szachów plenerowych kwota 9.850 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa 

Łódzkiego  łącznie kwota 28.920 zł,   

- odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody na budynku OSP kwota 3.123,00 zł, 

- dotacji na zakup pomocy dydaktycznych- Aktywna tablica zgodnie z decyzja i podpisaną 

umową z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi i Kuratorium Oświaty kwota 14.000 zł, 



- zwiększenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na 

wydatki statutowe kwota 1.890 zł 

- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

kwota 5.024 zł 

-  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi z 

przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2019 r. w 

wysokości 24.953 zł; 

2) Przeniesieniu planu dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 1890 zł podatku od środków 

transportowych, podatku od działalności  w formie karty podatkowej od osób fizycznych- 500 

zł, wpływów z opłat lokalnych kwota 700 zł, wpływów z lat ubiegłych- 400 zł, wpływy z 

pozostałych odsetek- 154 zł i wpływów z lat ubiegłych- 2 zł oraz zmniejszenie wpływów z tytułu 

podatku od spadków i darowizn- 2000 zł oraz wpływów z podatku od czynności 

cywilnoprawnych kwota 1.646 zł.  

Dodała, że  związku ze zwiększeniem wydatków i dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych zmianie uległa tabela nr  4. 

Wobec powyższych  zmian dochody wynoszą 8.073.766,87 zł, natomiast wydatki 8.188.052,87 

zł.  

    W związku z brakiem uwag 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 12 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

    Uchwała Nr VIII/46/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 9. 

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

uchwał Rady Gminy 

 

Wójt Mariusz Cheba poinformował, że: 

- uchwały podjęte na ostatniej Sesji  zostały przekazane do Wojewody 

- wpłynęła pozytywna opinia z Wód Polskich co umożliwi nam przyjęcie uchwały  w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy 



-  wpłynęło pismo ze Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w sprawie dofinansowania 

zakupu sterylizatora do dezynfekcji urządzeń i celowym działaniem byłoby desygnowania 

środków na ten cel.  

    Bartłomiej Rzeźnicki i Przewodniczący Rady wyrazili pozytywna opinię w sprawie 

dofinansowania.  

- w 2015 roku zrobiony został projekt podziału nieruchomości na poszerzenie drogi w Rylsku 

Małym.  Zrobiona została dokumentacja projektowa, ale transakcje te nie były zrealizowane. 

Poinformował, że należy wykonać operat szacunkowy by nabyć nieruchomość w celu 

przebudowy skrzyżowania, wyremontowania kapliczki i zamontowania lamp. Cena operatu 

szacunkowego to koszt ok. 600 zł, a w przypadku późniejszych realizacji inwestycji będziemy 

się starać o pozostałe działki.  Po wstępnych rozmowach  właścicielka nieruchomości wyraża 

zgodę na jej zbycie, co pozwoli nam inwestować.  

- przeprowadzane jest przez komornika  postępowanie dotyczące wyceny spadku po 

Szymańczyku. Do końca sierpnia powinien temat być zakończony łącznie z wykonaniem 

operatu szacunkowego, co pozwoli nam odpowiadać do ceny wartości majątku a nie do 

wartości hipoteki 

-  wczoraj odbyło się spotkanie rady wierzycieli Spółki Roja  na którym zostali wybrany 

przewodniczący i wiceprzewodniczący w mojej osobie. Postępowanie upadłościowe jest 

bardzo trudne, trwają nowe odwołania od wyceny nieruchomości i całego majątku i doszedł 

nowy wierzyciel którym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Na chwile 

obecną Syndyk masy upadłościowej dokańcza  spis inwentarza. Dodał, że udało się uregulować 

należności z tytułu odroczeń ZUS w wysokości 560.000 zł a Syndyk masy upadłościowej na 

bieżąco płaci raty podatku od nieruchomości. Miejmy nadzieje, że z czasem zostanie teren 

zagospodarowany przez dobrze prosperujące przedsiębiorstwo które będzie płaciło podatki.  

- do uzgodnienia jest sieć gazociągowa- przesyłowa. Inwestycja będzie budowana ze 

specustawy, ale firma podeszła profesjonalnie i liczy się z opinią samorządów i wszystkie 

możliwe uwarunkowania techniczne, które mogliśmy nanieś zostały uwzględnione. Po 

zakończeniu obrad uzgodnimy lokalizacje przejścia przez nasze drogi. Przedstawiona 

koncepcja jest najmniej szkodliwą  dla całego społeczeństwa, z uwagi że braliśmy pod uwagę 

plan zagospodarowania przestrzennego i linia przesunięta jest poza strefę  budowy 

zagrodowej. Linia idzie od Podskarbic Szlacheckich do Rylska Dużego przechodząc w Gminę 

Sadkowice. Dodał, że poprosił o wykonywanie prac w okresie zimowym z uwagi na prace 



sezonowe a planowany termin inwestycji na terenie naszej Gminy to 2021 rok. Dla właścicieli 

będą  wypłacane odszkodowania, ale nie ma informacji w jakich wysokościach.  

 

Punkt 10. 

Dot. Sprawy różne 

 

    Radna Małgorzata Biedrzycka wystąpiła z zapytaniem o termin załatania dziur na drodze w 

stronę Zofianowa oraz poruszyła temat wykoszenia chwastów na polach w stronę 

Kazimierzowa 

    Wójt Gminy wyjaśnił, że w ramach możliwości i tego co mamy dziury są na bieżąco łatane.  

Na drogę w stronę  Zofianowa zostanie nawieziony tłuczeń natomiast  kwestia wykoszenia 

rowów zostanie zgłoszona do Pani Dyrektor, gdyż jest to droga powiatowa.  Dodał, iż w 

przyszłym roku będzie chciał złożyć 2 wnioski drogowe, gdyż w bieżącym roku z uwagi na 

budżet i realizowane inwestycje nie udało się wykonać żadnego odcinka.  

    Radna Lucyna Jędrzejczyk  zapytała czy będzie zrobiony objazd i sprawdzone zostanie 

oświetlenie uliczne. 

    Wójt Mariusz Cheba potwierdził, że zostanie to wykonane.  

    Radna Honorata Cybulska zapytała czy były sprawdzane hydranty, gdyż w związku z suszami 

które występują powinny być sprawne. 

    Wójt Mariusz Cheba oznajmił, że nie dostał informacji o przeglądzie hydrantów, ale wystąpi 

do konserwatora i firmy zajmującej się siecią wodociągową z zapytaniem czy były wykonane 

Następnie Wójt poruszył temat problemów z wodą. Dodał, iż zostanie zrobiona analiza 

porównawcza poboru wody z licznikami indywidualnymi, która da obraz jaka strata powstaje.   

     Radna Izabela Kornacka poinformowała o niesprawnej lampie koło Pani Pietrzak, a także 

poprosiła o odchwaszczenie drogi od Kalenia wzdłuż torów, szczególnie na zakręcie koło 

kapliczki.  Poprosiła również o informację dotyczącą przystanku, gdyż miała być zakupiona 

wiata. 

     Wójt Mariusz Cheba poinformował, że sprawę odchwaszczenia zgłosi do Starostwa 

Powiatowego a lampa zostanie zgłoszona do konserwatora. Sprawa przystanku 

autobusowego zostanie przeanalizowana, jednakże zwrócił uwagę, iż wiata przystankowa w 

Podskarbicach była ale została zdewastowana.   

     Radna Izabela Kornacka zapytała czy teren koło przystanku jest gminny czy prywatny. 



    Pan Wójt oznajmił, że cześć wydzielona jest na poszerzenie drogi powiatowej a cześć gruntu 

jest prywatna.  Na odcinku od Podskarbic Szlacheckich do Kalenia nie ma kawałka drogi 

gminnej.  

    Radna Honorata Cybulska wystąpiła z propozycja zaproszenia Starosty na Sesję Rady Gminy.  

    Sołtys Anna Cheba poinformowała, że brak jest jednej fazy prądu i poprosiła o kontakt z 

energetyką.  

    Pan Wójt poinformował, że w przypadku dłuższych wyłączeń prądu przychodzi informacja, 

natomiast kwestię awarii należy zgłaszać telefonicznie na nr tel 991.  

    Sołtys Ryszard Szymański zapytał jakie dochody przynosi maszt 

    Wójt Mariusz Cheba stwierdził, że jest to kwota 6.196 zł rocznie. 

    Następnie Sołtys Ryszard Szymańczyk poruszył kwestię światłowodu 

    Pan Wójt oznajmił, że światłowód robi firma zewnętrzna. Gmina nie posiada harmonogramu 

prac wykonywanych przez firmę, ale poprosi o jego przedstawienie. Dodał również, że 

dostaliśmy decyzje o przyznaniu środków finansowych na realizację kilku inwestycji przede 

wszystkim przy strefie rekreacyjno-sportowej, granty sołeckie ale umowy nie są jeszcze 

podpisane. Wczoraj podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu tablicy 

interaktywnej do Szkoly Podstawowej na kwotę 14.000 zł, natomiast wkład własny Gminy 

wynosi 3.500 zł.  

     Radna Iwona Darnowska zwróciła uwagę, że na terenie wsi Sławków występują częste 

awarie prądu.  

    Pan Wójt przypuszcza, że częste awarie prądu mogą być spowodowane za małym 

wskaźnikiem mocy. Z uwagi na brak wiedzy w zakresie stanu przyłączy, informacja ta zostanie 

przekazana do energetyki w celu weryfikacji. Jeżeli energetyka będzie widzieć ze wskaźnik 

sprzedaży na tym odcinku jest duży i  nie pokrywa się to z przydziałem mocy to będą 

interweniować.  

    Przewodniczący Rady zauważył, że jeśli chodzi o wodę  można by było użyć pasków 

magnetycznych na liczniku.  

    Pan Wójt oznajmił, że po analizie i informacji dotyczącej strat w poborze wody będzie ten 

temat na nowo poruszony.  

 

Punkt 11. 

 Dot. Zakończenie obrad VIII Sesji Gminy Regnów 



 

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

została zakończona. 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

      Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 

 

 

 


