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

w dniu 24 sierpnia 2005 roku

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

Ustawowa liczba radnych - 15
Radnych obecnych - 13

Radni nieobecni:

I . Ierzy Jastrzgbski
2. T omasz Staúczak

Radni obecni na posiedzeniu swoj4 obecnoéó potwierdzili na zalqczonej do protokolu
liécie obecnoSci.
Obecni byli równieZ sohysi, wedlug zalqczonej listy obecnoSci.
Listg obecnoéci podpisalo 10 sohysów.
Ponadto udzial w posiedzeniu wzipli:

. Tomasz Wojdalski - Wójt Gminy Regnów
o Krystyna tr-agida - Skarbnik Gminy
r Krzysztof Rupiewicz - ZastppcaW ójta
o Lech Konopiúski - Sekretarz Gminy
o Józef Matysiak - Starosta Rawski

- . Zofia Wojciechowska - Dyrektor Szkoly podstawowej
o Jolanta Kordel-Wróblewska - Dyrektor Gimnaz.¡um

Dwudziest4 trzeci4 Sesjg Rady Gminy Regnów otworzyl przewodnicz4cy Rady
Gminy Pan Gtzegorz Wojciechowski, stwierdzaj4c na podstawie listy obecnoóci forum
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwal.
Powital przybylych na sesjp radnych, sohysów oraz pozostale osoby obecne na
posiedzeniu.

Po otwarciu Sesji Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil projekt porz4dku
obrad, proponui4c wprowadzió punkt dotycz4cy podiEcia uchwaly w sprawié nabycia
dzialek.
Ponadto radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnieni e bqdi zmianq
proponowanego porzqdku obrad.
Przewodniczqcy poddal porzqdek obrad pod glosowanie. w glosowaniu udzial wziplo
13 radnych. za przyjpciem porz4dku obrad w treéci przedlozonej przez
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Przewodnicz4cego, z uwzglgdnieniem proponowanej zmiany glosowalo 13 radnych,
glosów przeciwnych i wstrzymuj4cych nie bylo.

Wobec powyZs zego porzqdek obrad zostal przyjg| j e d n o gI o í n i e.

Uchwalonv porzgdek obrad:

l. Otwarcie sesji.
2. Zafwierdzeni e porz4dku obrad.
3. Przyjgcie protokofu z poprzedniej sesji (protokól nr XXII/2005 z dn.23.06.2005r.)
4. Podjpcie uchwaly w sprawie utworzenia Samorz4dowego stowarzyszenia Rozwoju

Ziemi Rawskiei.
5 .
6.
7.

Zmiany w budZecie gminy na 2005 rok podjEcie uchwaly.
Podjgcie uchwaty w sprawie nabycia dzialek.
Informacja dyrektorów szkól o przygotowaniu do nowego roku szkolnego
2005/2006.

8. Sprawozdanie z dzialalnoÉci Wójta w okesie miEdzysesyJnym.
9. Zapytania i wolne wnioski.
I 0. Zakoiczenie oosiedzenia.

Punkt 1-2 zosfal zrealizowany w powyZszym.

Punkt 3.

Przewodnicz4cy Rady Gminy poinform owar, Le protokór Nr XXII/2005 z
dnia23 czerwca 2005 roku wyloZony byl do wgl4du w biurzé rady.
Do protokolu Nr XXII/2005 radni nie zglosili uwag i wniosków ouzupelnienie.
!v zwi4zku z powyzszym protokól nr XXII/2005 z posiedzenia iXII Sesji Rady
Gminy Regnów- zosfal przyjpty przez radnychj e d n o gl o S n i e _ zap.r¡p.,".
glosowalo 13 radnych.

Punkt 4.

Dot. Samorz4dowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej

wójt Gminy wyjaénil, ze Powiat Rawski oraz samorzqdy gminne powiatu Rawskiego
wypracowali koncepcjg utworzenia Samorzqdowego stowarzyszenia Rozwoju Ziemr
Rawskiej. Podstawowym celem Stowar zyszenia sq dzialania mai 4ce na celu
wspieranie idei samorz4dnodci, ochrona interesów oraz wspóldzialanie na rzecz
rozwoju gospodarczego i kulturalnego jednostek samorz4dowych ,,ziemi rawskiej,'.
wójt stwierdzil., ze stowanyszenie bpdzie moglo pozyskaé wipksze érodki unijne na
r ealizacjp zadai inwestycyjnych.



W chwili obecnej jest propozycja wybudowania w Rawie Mazowieckiej plywalni.
Oszacowano, 2e koszt takiej plywali bgdzie wynosil 12 mln.zl. a wigc jest to duZe
zadanie. Wszystkie samorzqdy, oprócz gminy Biala Rawska v"ryrazily zgodg na
przystqpienie do takiego zadania. Gmina przystqpila do Stowar zyszenia, lecz jest
przeciwna budowie ptywalni w Rawie Mazowieckiej. Ustalono, Ze gdyby B,iala
Rawska nie przyst4pila do tego zadania wówczas powiat Rawski finansuje fo zadanie
w wysokoSci 1/3, natomiast pozostale gminy w wysokoéci l/2. W sytuacji kiedy
zadanie to byloby realizowane z pomocq funduszy unijnych,, nasz :udzial wynosilby 40
tys.zl. plafne przez 3 lata.
Przyjmuje sig, 2e dzieci korzystajqcy z ptywali mieliby karnety za niewielk4 sumE,
wówczas pojawi sip sytuacja, Le taka plywalnia bEdzie przynosió straty, jedynym
wyjóciem z tej sltuacji bpdzie doplata przez samorzqdy a wigc co roku trzeba bgdzie
planowaó kwoty w budZecie na utrzymanie plywalni.
chcemy, aby to zadnie bylo skoúczone do koúca 2008 roku. Jeéli chodzi o lokalizaciE
jest kilka propozycji: na Tafarze lub na ul. Reymonta przy Szkole Rolniczej. Musi to
byó teren ladny, du?y, projektanci musz4 sip na ten temat wypowiedzieé. Wiele
czynników przemawia za Reymontem. Myélp, Le lokalizacja nie bgdzie przeszkod4 w
inwestycji.

w dalszej czpsci glos zabral Starosta Rawski - budowa plywalni jest to duze zadanie i
na pewno potrzebne glównie dla naszych dzieci, teraz dzieci dowozone s4 na basen do
Spaly czy do skierniewic; Powiat Rawski przeznacza na to zadanie 400 tys.zl; wczoÍaJ
radni miasta Rawa Mazowiecka podjpli decyzjg o przystqpieniu do Stowarzyszenra,
cieszylbym sig, gdyby radni Regnowa teZ tak4podjEli.

Po wysluchaniu informacj i Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly
w sprawie utworzenia Samorz4dowego stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.
Nastgpnie radni wybrali na przedstawicieli Gminy Regnów w Samorz4d-owym
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej :
- Pana Tomasza Woj dalskiego
- Pana Grzegorza Wojciechowskiego
Natomiast Pan Tomasz wojdalski bpdzie osob4 uprawnion4 do glosowania z ramienta
Gminy Regnów na Zjeidzie Przedstawicieli Czlonków Stowarzyszenia.

Radni przyst4¡rili do glosowania. W glosowaniu :udzial wziElo 13
przyjpciem uchwaly, w treÉci przedlohonej przez przewodniczqcego

rudnych. Za
glosowalo 13

radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujqcych nie bylo.
Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdzil, 2e Uchwala Nr
utworzenia Samorz4dowego Stowarzyszenia Rozwoju
p n y j q t a j e d n o g l o ó n i e .

Uchwala Nr XXllUl26l05 - stanowi zalqcznik do protokolu

X)(J[I/126105 w sprawie
Ziemi Rawski ej zostala



Punkt 5.

Dot. Zmiany w budiecie gminy na 2005 rok

Zmiany w tegorocznym budZecie gminy przedstawil Wójt Gminy. poinformowal, 2e
polegajq one na:
1) zwipkszeniu planu dochodów budZetu gminy o kwotg 5 1.592,- poprzezl
- zwigkszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budzetu paástwa na zadania biezÚce
zlecone gminom z zakresu administracji rzqdowej (1.451 zt.) oraz na realizacjg
wlasnych zadanbieí4cych (l4l zl.)
- zwipkszenie planu dochodów z funduszy celowych na dofinansowanie wlasnych
kosztów inwestycji o kwotE 50.000 zl.

2) zwipkszeniu planu wydatków budzetu gminy o kwofg 26.592 zl. i zmnieiszeniu o
kwotq 582.689 zl. poprzez:
- zwigkszenie planu wydatków zwiLzanych z realizaciq zadafi biezqcych z zakresu
administracji rz4dowej o kwotE 1.451 zl. oraz ofrzymanych z bud2etu paústwa na
realizacjE wlasnych zadanbielEcych o kwotg 141 zl.
- zwigkszenie planu wydatków wlasnych na inwestycj e o kwotq 25.000 zl. i
zmniejszenie o kwotp 582.689 zl.

Dokonuje siE takZe zmiany w planie nakladów inwestycyjnych oraz w planre
nakladów inwestycyjnych na programy wieloletnie, dotycz4 one:
- droga Annoslaw-Kazimierzów nie zostaha przyiEta do finansowania, w zwiqzku z
tym kwota 582.689 zl. zostaje zdjpta
- wprowadza sig zadanie przebudowa drogi dojazdowej do pól w Kazimierzowie,
l4czny koszt tej inwestycji to 105.000 zL., otrzymali!;my na to zadanie dotacjp z urzEdu
Marszalkowskiego w kwocie 25 tys.zl., poza tym na sumQ 80.000 zl. zaci4gnigty
zostanie kredyt; zakupiony zosfal fhrczeÁ z firmy LoGIS po bardzo konkurencyjnych
cenach a wiqc inwestycja ta zostanie wykonana pny jak najmniejszych nakladach;
jutro odbpdzie siE przetarg na wykonanie nawierzchni
- przebudowa drogi w Slawkowie - wartosó kosztorysowa fego zadaniato 65.000 zl. ,
8 tys. zl. przekazal Urzqd Marszalkowski, na 50 tys.zl. zacirynipty zostanie kredyt
- przebudowa drogi w Rylku Du2ym - wartoSé zadania wynosi 125 tys.zl., 42 tys. zl
otrzymaliémy dotacjg z Urzpdu Marszalkowskiego
- w ramach remontów bieaqcych w Rylsku nawieziony byl tluczeú, chcemy tez
przyktyó to dywanikiem

w dalszej czEsci posiedzenia Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil proj ekt
uchwaty w sprawie zmian wielkoéci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy
na 2005 rok i poddal go pod glosowanie. w glosowaniu udzial wziglo 13 radnyih, za
przyjgciem uchwaly glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymui4cych nie
bylo.
uchwala Nr XXI[/127I05 w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i
wydatków w budiecie gminy na 2005 rok zostala przyjgta j e d n o g I o S n i e .

Uchwala Nr XXlllllz7l05 - stanowi zalacznikdo orotokolu



Punkt 6.

Dot. Zakupu dzialek

Wójt Gminy wyjaénil, 2e zosfal przygotowany projekt uchwaly o nabyciu dzialek w
Rylsku DuZym i Slawkowie, w celu poszerzenia istniej4cej drogi, która w tej chwili
jest drog4 trzymetrow4. Poza tym drogE, któr4 budujemy musimy mieó na wlasnoéó.
Planujemy nabyó nastEpuj4ce dzialki polo2one w Rylsku DuZym:
- dziaÍkp m 6112 o pow. 0,0282 ha bgdqc4 wlasnoéciq Pani Marianny Damowskiej,
- dzralkq nr 63ll o pow. 0,0506 ha bEd4cq wlasnoécie Pana Slawomira Woszczyka
Osoby te przekuitqporyZsze dzialki nieodplatnie na rzecz Gminy Regnów.

Poza tym Wójt Gminy podziQkowal za takq postawg mieszkaicom Slawkowa,
Kazimierzowa, Podskarbic Królewskich, za przekazanie dzialek na poszerzenie dróg,
przy fakim podejSciu jest o wiele latwiej. Jestem tylko trochg zaskoczony brakiem
pomocy ze strony ludzi przy robotach koúcowych, wystarczylo tylko grabkami zgrabió
kamiei, natomiast jako przyktad moína daé Sowidól czy Annoslaw, gdzie praktycznie
z ka|dego domu ktoé wyszedl i pomagal.

NastEpnie Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly Nr XXIII/128/05
w sprawie nabycia dzialek i poddal go pod glosowanie. W glosowaniu udzial wziplo
13 radnych. Za przyjEciem uchwaty glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnych i
wstrzymuj4cych nie bylo.

Uchwala Nr XXIIIil28lO5 w sprawie nabycia dzialek zosfala przyjpta
j e d n o g l o S n i e .

Uchwala Nr XXIIV128/05 - stanowi zalacznik do orotokolu

Punkt 7.

Dot. Informacja dyrektorów szkól o przygotowaniu do nowego
roku szkolnego 200512006

Informacja o przygotowaniu szkoly podstawowej, oddziafu ,,0" i gimnazjum do
nowego roku szkolnego 200512006 zostala przedstawiona przez:
- Pani4 Zofig Wojciechowskq - Dyrektor Szkoly Podstawowej
- Pani4 Jolant4 Kordel-Wróblewsk4 - Dyrektor Gimnazjum

Sprawozdania dyrektorów stanowiq zalqcznik do niniejszego protokotu.

Pani Zofia Wojciechowska poinformowala radnych, ie w paidzierniku odbEdzie srE w
szkole uroczystoÉé nadania sP sztandaru w 20 rocznicp nadania szkole imienra
Wadyslawa Ciasia i zwróclla sip o pomoc finansow4. Koszt sztandaru to 4 tys.zl.



Punkt E.

W punkcie tym Wójt przedstawil informacjE z wykonania budZetu gminy za I pólrocze
2005 roku.
Poinformowal, 2e dochody zostaly wykonane w wysokoéci 1.656.041,- tj. 46,36%
natomiast wydatki wykonane zostaly w kwocie 1.459.488,- tj. 38,67%. Niewielkie
wykonanie wydatków spowodowane jest tym, 2e dopiero w II pólroczu nastgpuje
realizacja planowanych zadaú inwestycyjnych.
W I póhoczu zostalo wykonane:
- w oérodku zdrowia wymieniona zostala podloga za kwotp 5.026,-
- w gimnaljum w wakacje pomalowane zostaly klatki schodowe,
- pozostalo nam jeszcze wykonaé ogrodzenie boiska, gdyZ sanepid wydal takie
zalecenia pokontrolne, boisko musi mieó wysokie ogrodzenie,
- wykonana jest dokumentacja na oSwietlenie w Nowym Regnowie.

Szczególowa informacja z wykonania budZetu gminy za I póbocze 2005 roku, stanowi
zalqcznik do protokolu.

Punkt 9.

W zapytaniach i wolnych wnioskach Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowala, ze
wplynQlo pismo z tr ódzkiego Urzpdu Wojewódzkiego adresowane do Rady Gminy
Regnów. Jest to pismo od Komitetu Protestacyjnego Mieszkaiców Wsi Regnowa
dotycz4ce budowy zbiomika wodnego. S4 w tym piémie powa2ne zararty m.in. do
mnie i w stosunku do wójta - stwierdzil Przewodniczqcy.
Nastgpnie przedstawil radnym treÉó pisma.

W dyskusji glos zabrali

- Starosta Rawski - musi byó zdecydowana odpowiedZ do Wojewody, nie mo2na
2artowaó kiedy sip Zartuje z nas, tu sE konkretne zarzufy, to jest tragedia, jeSli idzie
sygnal do N,odzi, ze w Regnowie lepiej nic nie robió, to jest chore, to pokazuje o
absurdzie, wstyd mi za takich regnowiaków, do tej pory Regnów slynfl ztego, ze setu
ludzie mqdrzy i otwarci, oczywiécie Wojewodzie jest to na rgkE, Zeby nie daó tu,
przecieL na takie zbiomiki jest wiele chqtnych, myélE, Ze Rada nie moZe milczeó,
frzeba pokazaé rzeczywistoSó.

- Kazimierz Tkaczyk - jakim prawem osoby pisz4ce to pismo decyduj4 w imieniu
rady i mieszkaúców, przecieL s4 listy z zebrania potwierdzaj4ce zgodp na budowp
zbiornika wodneeo
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- Wójt Gminy - zarzvty w tym piimie sq doSó powa,¿ne i wszystkie klamliwe, na
zebraniu tylko dwie osoby byly przeciwne budowie zbiomika wodnego a wipc nie ma
podstaw do stwierdzenia , Le ja czy przewodniczqcy falszowal wyniki glosowania.

Ponadto w punkcie tym Starosta Rawski poinformowal, ze 04.09.br. odbgdq siE
doZynki powiatowe w gminie Sadkowice w paprotni.

Punkt 10.

W avi4zku z wyczerpaniem porzqdku obrad XXIII Sesja Rady Gminy
Regnów na powyZszym zostala zakoiczona.

PHZEIVODNTCZACY
RADY GM!'iY


