Protokól Nr XXIII/2005
z posiedzenia
XXIII SesjiRady Gminy Regnów
w dniu 24 sierpnia2005roku

Obrady rozpoc,zQto
o godz. 10.00
a zakoiczono
o godz. 13.30
Ustawowaliczba radnych - 15
- 13
Radnychobecnych
Radninieobecni:
I . Ierzy Jastrzgbski
2. T omaszStaúczak
Radni obecni na posiedzeniuswoj4 obecnoéópotwierdzili na zalqczonejdo protokolu
liécieobecnoSci.
Obecni byli równieZ sohysi, wedlug zalqczonejlisty obecnoSci.
Listg obecnoécipodpisalo10 sohysów.
Ponadtoudzialw posiedzeniuwzipli:
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- Wójt Gminy Regnów
TomaszWojdalski
- SkarbnikGminy
Krystyna tr-agida
- ZastppcaWójta
Krzysztof Rupiewicz
- SekretarzGminy
Lech Konopiúski
- StarostaRawski
Józef Matysiak
- Dyrektor Szkoly podstawowej
Zofia Wojciechowska
JolantaKordel-Wróblewska - Dyrektor Gimnaz.¡um

Dwudziest4 trzeci4 Sesjg Rady Gminy Regnów otworzyl przewodnicz4cy Rady
Gminy Pan Gtzegorz Wojciechowski, stwierdzaj4cna podstawielisty obecnoóciforum
zdolne do podejmowaniaprawomocnychuchwal.
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 dotycz4cypodiEciauchwaly w sprawié nabycia
dzialek.
Ponadto radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnienie bqdi zmianq
proponowanegoporzqdku obrad.
Przewodniczqcypoddal porzqdekobrad 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 wstrzymuj4cychnie bylo.
WobecpowyZszegoporzqdek obrad zostalprzyjg| j e d n o gI o í n i e.
Uchwalonv porzgdekobrad:
l.
2.
3.
4.

Otwarciesesji.
Zafwierdzenie porz4dku obrad.
Przyjgcieprotokofu z poprzedniejsesji (protokól nr XXII/2005 z dn.23.06.2005r.)
Podjpcieuchwaly w sprawie utworzeniaSamorz4dowegostowarzyszeniaRozwoju
Ziemi Rawskiei.
5 . Zmianyw budZeciegminy na 2005rok podjEcieuchwaly.
6 . Podjgcieuchwaty w sprawienabycia dzialek.
7 . Informacja dyrektorów szkól o przygotowaniu do nowego roku szkolnego
2005/2006.
8. Sprawozdaniez dzialalnoÉciWójta w okesie miEdzysesyJnym.
9. Zapytaniai wolne wnioski.
I 0. Zakoiczenie oosiedzenia.

Punkt 1-2 zosfalzrealizowany
w powyZszym.
Punkt 3.
Przewodnicz4cy
Rady Gminy poinformowar,Le protokórNr XXII/2005 z
dnia23 czerwca2005roku wyloZonybyl do wgl4duw biurzérady.
Do protokoluNr XXII/2005 radninie zglosiliuwagi wnioskówouzupelnienie.
!v zwi4zku z powyzszymprotokól nr XXII/2005 z posiedzeniaiXII Sesji Rady
GminyRegnów- zosfalprzyjptyprzez radnychj e d n o gl o S n i e _ zap.r¡p.,".
glosowalo13radnych.
Punkt 4.
Dot. Samorz4dowego
Stowarzyszenia
Rozwoju Ziemi Rawskiej
wójt Gminy wyjaénil,ze PowiatRawskioraz samorzqdy
gminnepowiatuRawskiego
wypracowalikoncepcjgutworzeniaSamorzqdowego
stowarzyszenia
RozwojuZiemr
Rawskiej. Podstawowym celem Stowarzyszenia sq dzialania mai
4ce na celu
wspieranieidei samorz4dnodci,
ochrona interesóworaz wspóldzialaniena rzecz
rozwojugospodarczego
jednosteksamorz4dowych
i kulturalnego
,,ziemirawskiej,'.
wójt stwierdzil.,ze stowanyszeniebpdziemoglo pozyskaéwipkszeérodkiunijnena
r ealizacjp
zadai inwestycyjnych.

W chwili obecnejjest propozycjawybudowaniaw Rawie Mazowieckiejplywalni.
Oszacowano,
2e koszt takiej plywali bgdziewynosil 12 mln.zl. a wigc jest to duZe
zadanie.Wszystkie samorzqdy,oprócz gminy Biala Rawska v"ryrazilyzgodg na
przystqpieniedo takiego zadania.Gmina przystqpilado Stowarzyszenia,lecz jest
przeciwnabudowie ptywalni w Rawie Mazowieckiej.Ustalono, Ze gdyby B,iala
Rawskanie przyst4pilado tego zadaniawówczaspowiat Rawskifinansujefo zadanie
w wysokoSci1/3, natomiastpozostalegminy w wysokoécil/2. W sytuacjikiedy
zadanieto byloby realizowanez pomocqfunduszyunijnych,,nasz:udzialwynosilby40
tys.zl. plafneprzez3 lata.
Przyjmujesig, 2e dzieci korzystajqcyz ptywali mieliby karnetyza niewielk4sumE,
wówczaspojawi sip sytuacja,Le taka plywalnia bEdzieprzynosióstraty,jedynym
wyjóciemz tej sltuacji bpdziedoplataprzez samorzqdy
a wigc co roku trzebabgdzie
planowaókwoty w budZeciena utrzymanieplywalni.
chcemy,abyto zadniebylo skoúczone
do koúca2008roku. Jeélichodzio lokalizaciE
jest kilka propozycji:na Tafarzelub na ul. Reymontaprzy SzkoleRolniczej.Musi to
byó teren ladny, du?y, projektancimusz4 sip na ten temat wypowiedzieé.Wiele
czynnikówprzemawiaza Reymontem.Myélp,Le lokalizacjanie bgdzieprzeszkod4
w
inwestycji.
w dalszejczpscigloszabralStarostaRawski- budowaplywalnijest to duzezadaniei
napewnopotrzebneglówniedla naszychdzieci,teraz dziecidowozones4na basendo
Spalyczy do skierniewic;PowiatRawskiprzeznacza
na to zadanie400tys.zl;wczoÍaJ
radni miastaRawaMazowieckapodjpli decyzjgo przystqpieniudo Stowarzyszenra,
cieszylbymsig,gdybyradniRegnowateZtak4podjEli.
Po wysluchaniuinformacji Przewodniczqcy
RadyGminy przedstawilprojektuchwaly
w sprawieutworzeniaSamorz4dowego
stowarzyszenia
RozwojuZiemi Rawskiej.
Nastgpnieradni wybrali na przedstawicieliGminy Regnów w Samorz4d-owym
Stowarzyszeniu
RozwojuZiemi Rawskiej:
- PanaTomaszaWojdalskiego
- PanaGrzegorzaWojciechowskiego
NatomiastPanTomaszwojdalski bpdzieosob4uprawnion4do glosowaniaz ramienta
GminyRegnówna Zjeidzie Przedstawicieli
CzlonkówStowarzyszenia.
Radni przyst4¡rili do glosowania. W glosowaniu :udzial wziElo 13 rudnych.Za
przyjpciem uchwaly, w treÉci przedlohonejprzez przewodniczqcegoglosowalo13

radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujqcych
nie bylo.
Przewodnicz4cy
Rady Gminy stwierdzil,2e Uchwala Nr X)(J[I/126105w sprawie
utworzenia Samorz4dowegoStowarzyszeniaRozwoju Ziemi Rawskiej zostala
pnyjqtajednogloónie.
UchwalaNr XXllUl26l05 - stanowizalqcznikdo protokolu

Punkt 5.
Dot. Zmianyw budieciegminyna 2005rok
Zmianyw tegorocznymbudZeciegminy przedstawilWójt Gminy. poinformowal,2e
polegajq
onena:
1)zwipkszeniu
planudochodów
gminyo kwotg51.592,-poprzezl
budZetu
- zwigkszenie
planudotacjicelowejotrzymanejz budzetupaástwana zadaniabiezÚce
zleconegminom z zakresuadministracjirzqdowej(1.451 zt.) oraz na realizacjg
wlasnychzadanbieí4cych(l4l zl.)
- zwipkszenieplanu dochodówz funduszycelowychna dofinansowaniewlasnych
kosztówinwestycjio kwotE50.000zl.
2) zwipkszeniuplanu wydatkówbudzetugminy o kwofg 26.592zl. i zmnieiszeniuo
kwotq582.689zl. poprzez:
- zwigkszenieplanu wydatków zwiLzanychz realizaciq zadafi biezqcychz zakresu
administracjirz4dowejo kwotE 1.451zl. oraz ofrzymanychz bud2etupaústwana
realizacjE
wlasnychzadanbielEcych
o kwotg 141zl.
- zwigkszenieplanu wydatków wlasnych na inwestycje o kwotq 25.000 zl. i
zmniejszenie
o kwotp 582.689zl.
Dokonuje siE takZe zmiany w planie nakladów inwestycyjnychoraz w planre
nakladówinwestycyjnychnaprogramywieloletnie,dotycz4one:
- drogaAnnoslaw-Kazimierzów
nie zostaha
przyiEtado finansowania,w zwiqzkuz
tym kwota582.689zl. zostajezdjpta
- wprowadzasig zadanieprzebudowadrogi dojazdowejdo pól w Kazimierzowie,
l4cznykoszttej inwestycjito 105.000zL.,otrzymali!;my
na to zadaniedotacjpz urzEdu
Marszalkowskiego
w kwocie 25 tys.zl., poza tym na sumQ80.000 zl. zaci4gnigty
zostaniekredyt;zakupionyzosfalfhrczeÁz firmy LoGIS po bardzokonkurencyjnych
cenacha wiqc inwestycjata zostaniewykonanapny jak najmniejszychnakladach;
jutro odbpdziesiEprzetargna wykonanienawierzchni
- przebudowadrogi w Slawkowie- wartosókosztorysowafego zadaniato65.000zl.
,
8 tys.zl. przekazalUrzqdMarszalkowski,
na 50 tys.zl.zaciryniptyzostaniekredyt
- przebudowadrogi w Rylku Du2ym- wartoSézadaniawynosi 125 tys.zl.,42 tys.zl
otrzymaliémydotacjgz UrzpduMarszalkowskiego
- w ramachremontów bieaqcychw Rylsku nawiezionybyl tluczeú, chcemy
tez
przyktyóto dywanikiem
w dalszej czEsciposiedzeniaPrzewodnicz4cyRady Gminy przedstawilprojekt
uchwatyw sprawiezmian wielkoéciplanu dochodówi wydatkóww budzeciegminy
na 2005rok i poddalgo pod glosowanie.w glosowaniuudzialwziglo 13 radnyih,za
przyjgciemuchwalyglosowalo13radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymui4cych
nie
bylo.
uchwala Nr XXI[/127I05 w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i
wydatkóww budiecie gminy na 2005rok zostalaprzyjgtaj e d n o g I o Sn i e .
UchwalaNr XXlllllz7l05 - stanowizalacznikdoorotokolu

Punkt 6.
Dot. Zakupu dzialek
Wójt Gminy wyjaénil,2e zosfalprzygotowanyprojekt uchwaly o nabyciudzialekw
RylskuDuZymi Slawkowie,w celu poszerzenia
istniej4cejdrogi, która w tej chwili
jest drog4trzymetrow4.Pozatym drogE,któr4 budujemymusimymieó na wlasnoéó.
PlanujemynabyónastEpuj4ce
dzialkipolo2onew RylskuDuZym:
- dziaÍkpm 6112o pow. 0,0282ha bgdqc4wlasnoéciq
PaniMariannyDamowskiej,
- dzralkqnr 63ll o pow. 0,0506ha bEd4cq
wlasnoécie
PanaSlawomiraWoszczyka
przekuitqporyZsze
Osobyte
dzialkinieodplatnie
na rzeczGminyRegnów.
Poza tym Wójt Gminy podziQkowalza takq postawg mieszkaicom Slawkowa,
Kazimierzowa,PodskarbicKrólewskich,za przekazaniedzialekna poszerzenie
dróg,
jest
przy fakim podejSciu
o wiele latwiej. Jestemtylko trochg zaskoczonybrakiem
pomocyze stronyludzi przyrobotachkoúcowych,wystarczylotylko grabkamizgrabió
kamiei, natomiastjako przyktadmoína daéSowidólczy Annoslaw,gdziepraktycznie
z ka|degodomuktoéwyszedli pomagal.
NastEpnie
Przewodnicz4cy
RadyGminyprzedstawilprojektuchwalyNr XXIII/128/05
w sprawienabyciadzialeki poddalgo pod glosowanie.W glosowaniuudzialwziplo
13 radnych.Za przyjEciemuchwatyglosowalo13 radnych,glosów przeciwnychi
wstrzymuj4cych
nie bylo.
UchwalaNr XXIIIil28lO5 w sprawienabyciadzialek zosfalaprzyjpta
jednogloSnie.
UchwalaNr XXIIV128/05- stanowizalacznikdo orotokolu
Punkt 7.
Dot. Informacja dyrektorów szkólo przygotowaniudo nowego
roku szkolnego200512006
Informacja o przygotowaniuszkoly podstawowej,oddziafu ,,0" i gimnazjumdo
nowegoroku szkolnego200512006
zostalaprzedstawiona
przez:
- Pani4Zofig Wojciechowskq
- DyrektorSzkolyPodstawowej
- Pani4Jolant4Kordel-Wróblewsk4
- DyrektorGimnazjum
Sprawozdania
dyrektorówstanowiqzalqcznikdo niniejszegoprotokotu.
PaniZofia Wojciechowska
poinformowalaradnych,ie w paidziernikuodbEdziesrEw
szkole uroczystoÉénadania sP sztandaruw 20 rocznicp nadaniaszkole imienra
WadyslawaCiasiai zwrócllasipo pomocfinansow4.Kosztsztandaru
to 4 tys.zl.

Punkt E.

W punkcie tym Wójt przedstawil informacjEz wykonania budZetugminy za I pólrocze

2005roku.
Poinformowal,
2e dochodyzostalywykonane
w wysokoéci
1.656.041,tj. 46,36%
natomiastwydatki wykonane zostaly w kwocie 1.459.488,-tj. 38,67%.Niewielkie
wykonanie wydatków spowodowanejest tym, 2e dopiero w II pólroczu nastgpuje
realizacjaplanowanychzadaúinwestycyjnych.
W I póhoczu zostalowykonane:
- w oérodkuzdrowiawymienionazostalapodlogaza kwotp 5.026,- w gimnaljum w wakacjepomalowanezostaly klatki schodowe,
- pozostalo nam jeszcze wykonaé ogrodzenie boiska, gdyZ sanepid wydal takie
zaleceniapokontrolne,boisko musi mieó wysokie ogrodzenie,
- wykonanajest dokumentacjana oSwietleniew Nowym Regnowie.
Szczególowainformacja z wykonania budZetugminy za I póbocze 2005 roku, stanowi
zalqcznik do protokolu.

Punkt 9.

W zapytaniach
i wolnychwnioskachPrzewodniczqcy
RadyGminypoinformowala,
ze
wplynQlopismo z tródzkiegoUrzpdu Wojewódzkiegoadresowane
do Rady Gminy
Regnów.Jest to pismo od Komitetu Protestacyjnego
Mieszkaiców Wsi Regnowa
dotycz4cebudowy zbiomika wodnego.S4 w tym piémiepowa2nezarartym.in. do
mniei w stosunkudo wójta - stwierdzilPrzewodniczqcy.
przedstawilradnymtreÉópisma.
Nastgpnie
W dyskusjigloszabrali
- StarostaRawski - musi byó zdecydowana
odpowiedZdo Wojewody,nie mo2na
2artowaókiedy sip Zartujez nas,tu sEkonkretnezarzufy,to jest tragedia,jeSli idzie
sygnaldo N,odzi,ze w Regnowielepiej nic nie robió, to jest chore,to pokazujeo
absurdzie,
wstydmi za takichregnowiaków,do tej pory Regnówslynfl ztego,ze setu
ludzie mqdrzy i otwarci, oczywiécieWojewodziejest to na rgkE,Zebynie daó tu,
przecieLna takie zbiomiki jest wiele chqtnych,myélE,Ze Rada nie moZemilczeó,
frzebapokazaérzeczywistoSó.
- Kazimierz Tkaczyk - jakim prawemosobypisz4ceto pismo decyduj4w imieniu
rady i mieszkaúców,przecieLs4 listy z zebraniapotwierdzaj4cezgodpna budowp
zbiornikawodneeo

I

- Wójt Gminy - zarzvtyw tym piimie sq doSópowa,¿ne
i wszystkieklamliwe,na
zebraniutylko dwie osobybyly przeciwnebudowiezbiomikawodnegoa wipc nie ma
podstawdo stwierdzenia
falszowalwyniki glosowania.
, Leja czy przewodniczqcy
Ponadtow punkcie tym StarostaRawski poinformowal,ze 04.09.br.odbgdqsiE
doZynkipowiatowew gminieSadkowicew paprotni.

Punkt 10.
W avi4zku z wyczerpaniemporzqdkuobrad XXIII SesjaRady Gminy
Regnówna powyZszymzostalazakoiczona.
PHZEIVODNTCZACY
RADYGM!'iY

