Protokól Nr XXVII/2006
z posiedzenia
XXVII SesjiRady Gminy Regnów
w dniu 19 stycznia2006roku

Obradyrczpoczefo
o godz.10.00
a zakoiczono
o godz.13.00
Ustawowaliczbaradnych - 15
- 15
Radnychobecnych
----/

Radniobecnina posiedzeniuswoi4obecnoóó
potwierdzilina zalqczonejdo protokolu
liécieobecnoéci.
Obecnibyli równie| soltysi,wedlugzal1czonej
listy obecnoéci.
podpisalo11sohysów.
ListgobecnoSci
Ponadtotdzial w posiedzeniu
wziEli:
o
.
o
r

,r

TomaszWojdalski
Krystynatr-agida
KrzysztofRupiewicz
LechKonopiúski

- Wójt GminyRegnów
- SkarbnikGminy
- Zastqpca
Wójta
- Sekretarz
Gminy

Dwudziestqsiódm4SesjqRady Gminy Regnów otworzylPrzewodnicz4cy
Rady
GminyPanGrzegorzWojciechowski,stwierdzajqc
na podstawielisty obecnoSci
forum
prawomocnych
zdolnedo podejmowania
uchwal.
Powital przybylych na sesjEradnych,sottysów oraz pozosfaleosoby obecnena
posiedzeniu.
Po otwarciuSesjinowo wybranyradnyPanMarekKlepaczkazloiyl élubowanie.
Slubowanieto odbylo siQw ten sposób2e Przewodnicz4cy
Rady Gmtny przeczytal
rotQ o treéci: ,,Wierny Konstytucjí i prawu RzeczypospolitejPolskiej, Slubujq
uroczyicieobowiqzkiradnego sprawowaégodnie, rzetelnie í uczciwie,majqc na
wzglqdziedobromojejgminyíjej mieszkañców".
Po odczytaniuroty radny zloZyl élubowanie,wypowiadaj4cslowo ,,ílubujg, tak mi
dopomó2
Bóg".
NastgpniePrzewodniczqcaGminnej Komisji Wyborczej Pani Halina Kamiriska
wrgczylanowowybranemuradnemuakt wyboru.
Po zloZeniuélubowaniaPrzewodniczqcy
Rady Gminy przedstawilprojekt porz4dku
obrad.
Radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnieniebqdí zmiangproponowanego
oorzadkuobrad.

z

Przewodnicz4cy
poddalporzqdekobradpod glosowanie.W glosowaniuudzialwziglo
15 radnych. Za przyjpciem porz4dku obrad w treéci przedloíonej pÍzez
Przewodniczqcego
glosowalo15 radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujqcych
nie
bylo.
WobecpowyZszegoporzqdekobradzostalpr4yjgfyj e d n o g I o í n i e.
Uchwalonvporzqdekobrad:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarciesesji.
Zlo2enieólubowania
przeznowowybranegoradnego.
Zatwierdzeni
porz4dku
e
obrad.
PrzyjEcieprotokoluz poprzedniejsesji (protokólnr XXVI/2005 z dn.29.12.200
5r.\
Podjpcie uchwaly w sprawie zatwierdzeniazmiany w planie Rozwoju
MiejscowoSci
Regnówna lata2004 -2006i 2007-2013.
UchwaleniebudZetuGminyRegnówna 2006rok- podjgcieuchwaly.
Sprawozdanie
z dzialalnoÉci
Wójtaw okesie miEdzysesyjnym.
Zapytaniai wolnewnioski.
Zakoiczenieposiedzenia.
Przebiegposiedzenia
porzadkuobrad:
wedlueuchwalonego

Punkt 1-3 zostalzrealizowany
w powyZszym.
Punkt 4.
Przewodniczqcy
Rady Gminy poinformowal,ie protokól Nr XXVI/2005 z
dnia29 grudnia2005roku wylo2onybyl do wgl4duw biurzerady.
Do protokoluNr XXVI/2005 radninie zglosiliuwagi wnioskówo uzupelnienie.
W zwi4zkuz powylszymprotokól nr XXVI/2005 z posiedzeniaXXVI SesjiRady
GminyRegnów- zostalprzyjEtyprzezradnychj e d n o gl o Sn i e - zaprzyjpciem
glosowalo15radnych.
Punkt 5.
Dot. Zmianyw PlanieRozwojuMiejscowo5ci
Regnów
wójt Gminy wyjasnil, 2e zadanie,,rozbudowa
budynkubiblioteki z przeznaczeniem
na éwietlicaórodowiskow4'planujemywprowadziódo tegorocznegobudzetu.w
zwiqzkuz tym opracowanonowq nizsz4wersje szacunkowego
kosztorysuna ogóln4
kwotp brutto 594.092,00zl. neÍo 486.961,00zl. Koszty zostaly obniZonedziEti
rezygnacjiz nastQpuj
4cychzadañ:

J

- zrezygnowano
z rozbiórkibudynkówtowarzysz4cych
tkj. garaL,komórki;ogloszony
zostaniepruetargwéródmieszkaúcówgminy na rozbiórkEtych budynków, byó mole
znajdziesip osoba,któradokonarozbiórkiw zamianza gró2,
- przy instalacjiwodno-kanalizacyjnej
zmieniliÉmyna rury z tworzywsztucznych,
- wyposaZenie
zmieniliémyna standardowe,
-przy wykonaniu parkingu, niektóre materialy budowlane zast4pionoinnymi,
taúszymi.
DokonaniezmianyPlanuRozwojuMiejscowoéciRegnówna lata 2004-2006i20072013, w czg5cidotyczqc
ej zalqcznikapn. ,,szacunkowykosztorysi harmonogram
realizacji przedsiqwziqcia:rozbudowa budynku bibtioteki z przeznaczeniemna
iwietlicq írodowiskowq"jest niezbpdnedo zlozeniaponownegownioskudo urzgdu
Marszalkowskiego
w tr-odzina dofinansowanie
tego zadania.
W dyskusjigloszabralradnyKazimierzTkaczyk,który stwierdzil:
- pierwszywniosek nie uzyskal akceptacji,drugi wniosek bEdzieztoíony, mielmy
nadziejp,ze ten wniosek zostaniezaakceptowany
i wtedy nast4pirealizacjatego
zadania,je2eli jest okazjaotzymaniapienipdzyz programuunijnego,to szkodaby
bylozmarnowaé
takaokazjE.
w dalszej czgsci posiedzeniaPrzewodniczqcyRady Gminy przedstawilprojekt
uchwatyw sprawiezatwierdzenia
zmianyw PlanieRozwojuMiejscowoéciRegnówna
lara2004-2006
i2007-2013ipoddalgo pod glosowanie.
w glosowaniuudzialwziglo
15 radnych,za przyjgciemuchwaty glosowalo15 radnych,glosów przeciwnychi
wstrzymuj4cychnie bylo.
Przewodnicz4cy
Rady Gminy stwierdzil, Le rJchwa,laNr XXVII/I 47106w sprawie
zatwierdzeniazmiany w Planie Rozwoju MiejscowoóciRegnówna lata 2004-2006
i 2007-2013,zostaLaprzyjgta j e d n o g I o ó n i e .
UchwalaNr XXVlllI

T106- stanowizalacznikdo protokolu

Punktó.
Dot, Bud2etGminy Regnówna 2006rok
wójt Gminy wyjaénil,ze zaproponowal
uchwaleniebudzetuna 2006rok wczeéniej,
poniewa2w projekciebudzetuprzedstawionym
w listopadzienie bylo uiqtychwiele
zadaú m.in.: rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniemna éwietlica
Érodowiskowq budowa wysypiska w pukininie, dof,rnansowanieprogramu
LEADER+.To powoduje,Zenie mo2emyprzystqpiódo realizacjitych zadan.
W zwi4zkuz tym sqpewnezmianyw stosunkudo projektubudZetu.
Dochodybudzetoweksztalhri4siE na poziomie3.r27.r59 zl. natomiastwvdatki
wynos243.665.607
zl.
NastqpnieWójt przedstawilglównepozycjew wydatkach:
- program LEADER+ - ustaliliémyz gminami, 2e do koica marca zalo|ymy
stowarzyszenie.
zaplanowano
w bud2eciekwotE5.000zl. natenprogrami

1l

- 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
wszystkiewarunki musi obslugiwaóok. 150tys. ludzi, dlategoteZ na dziefidzisiejszy
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
wybudowaniekwatery, która wystarczytylko na 4 lafa amy chcemy iéé dalej, niech to
bpdzie wysypisko z prawdziwego zdarzenia,ma ono polegaó na segregacji,Zebyjak
najmniej zostawalo,wigkszoéótrzebaodzyskaé;w gminie Rawa Mazowieckaw planie
przestrzennym w miejscowoSci Pukinin zaplanowane jest 12 ha pod budowg
wysypiska; przepisy naloiyly obowi4zek na samorz4dy zorganizowaniausuwanla
odpadówa wiEcjest to temat od któregowczeSniejczy póiniej nie uciekniemy;
w bud2ecie na 2006 rok zaplanowano kwotp 18.000 zl. na budowq wysypiska w
Pukininie,
- zaplanowaliémykwotp 5.000 zl. na dofinansowaniebudowy ptywalni w Rawie
Mazowieckiej, gdyby jednak to zadanienie bylo przyjgtedo realizacji wówczaskwotp
t4 przerzucamyna inne zadanie,
- ówietlica Srodowiskowa - postanowilidmy jednak wprowadzió to zadanie do
realizacji, byó mo2e nasz wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany
pozytywnie, procedurajest taka, Le musimy najpierw zaci4gnqókredyt, wybudowaóa
dopiero potem odzyskaópieniqdze,przy realizacji tego zadaniawprowadzonojednak
dogodnoéó,2e po wykonaniu I etapu mo2emy rozliczyé i otrzymaézwrot pieniEdzy;
kwota kedytu wynosilaby300.000zl. , 30.000zl. to Srodkiwlasne, ztego225.000zl.
stanowilyby Srodkiunijne , które byémy otrzymali w I kwartale 2007 roku;
rozbudowaSwietlicy érodowiskowejodbyr,vaósiq bgdziew II etapach:
I etap- rozpoczgcierobót 01.08.2006r.,na zakoiczenietego etapu zostaniewykonana
przebudowabudynku oraz wymieniona instalacjawewngtrznatj. iwiatlo, woda
II etap - mo2na zrealizowaézimq wykonuj4c podlogi, ptytki a w okresie wiosennym
otynkowaóbudynek, zakoiczenierobót nast4piloby w czerwcu2007 roku.
PonadtoWójt Gminy przedstawilprognozgdlugu gminy oraz sytuacjg gminy w latach
splaty dlugu. Poinformowal, 2e kwota zadfuZeniaoraz zobowiqzania z lat ubieglych,
po splaciew trakcie roku rat kredytów w kwocie r94.340 zl. stanowió bgdzie 30,75%o
planowanychdochodów, cojest zgodnez przepisamiustawy o finansachpublicznych,
która to ustalagómEgranicp zaüuíenia na poziomie 600/oplanowanychdochodów.
NastEpniewójt przedstawil uchwalp Nr III/261105 skladu orzekai4cegoRegionalnej
Izby Obrachunkowejw tr-odziw sprawie opinii dotyczqcejprojektu budzetu Gminy
Regnówna 2006 rok.
(Opinia powyZszastanowi zalqcznikdo protokolu)
Przewodnicz4cystalych komisji Rady przedstawiliopinie dotyczLcebudzetugminy na
2006 rok. wszystkie komisje odbyty posiedzenia, na których dokonaty analizy

proponowanego
bud2etu.Po przeanalizowaniu
komisjewydaly pozytywneopiniena
tematbud2etu
na2006rok.
(Opiniestanowi4zalqcznikdo protokolu)
W dyskusji glos zabrala Pani Lucyna Markiewicz, która zglosila propozycjQ
uwzglQdnienia
w budZeciena 2006rok, budowydrogiw Podskarbicach
Szlacheckich,
rezygnuj4cjednoczeóniez drogi w Wólce Stoiskiej. Zaproponowala,
by drogpw
WólceStroúskiejprzeloLyóna 2007rok. RadnazanucilaWójtowi, zejak do tej pory
nie wybudowalZadnego
odcinadrogiw Podska¡bicach.
Wójt GminywyjaSnil,Zenieprawd4jestto, zew Podskarbicach
Szlacheckich
niebyly
remontowane
drogi,w niedalekimokresiebyly przecieLprostowanesprawytych dróg,
po to zebyPowiatmógl wybudowaódrogEpowiatow4.
propozycjazgloszona
PowyZsza
zostalajako formalnywniosek.
Zgloszonywniosekzostalpoddanypod glosowanie.
W glosowaniuudzialwziplo 12radnych.
Wynik glosowania:
- za przyjEciem- 1 radny
- przeciw- 8 radnych
- wstrzymuj4cych 3 radnych
Przewodnicz4cy
RadyGminy stwierdzil,2ewnioseko wprowadzeniedo budietu na
2006rok budowydrogi w Podskarbicach
Szlacheckich
nie zostalprzyjpty.
w dalszej czpóci posiedzeniaPrzewodniczqcyRady Gminy przedstawilprojekt
uchwalyw sprawieuchwaleniabudZetunarok 2006i poddalgo pod glosowanie.
W glosowaniuudzial wziElo 15 radnych.Za przyjpciemuchwaly glosowalo 15
radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujqcychnie bylo.
Przewodnicz4cy
Rady Gminy stwierdzil,2e rJchwalaNr XXVII/148/06 w sprawie
uchwaleniabud2etuna rok 2006zostalaprzyjefaj
e d n o g I o ó n i e.
UchwalaNr XXVII/148/06 stanowizalacznlkdo nrotokofu
Punkt 7.
Wójt Gminy przedstawilpismo,które wplynglo dnia2g.l2.2005r.do urzgdu
od PaústwaRzeznickichz Annoslawia dotyczqcesprawy postawieniaprzystanku
autobusowego
dla dzieci dojeídzaiqcych
do szkoly.w piémietym poruszonezostaly
takzesprawyrady,wiEcwójt postanowilzapoznaó
wszystkichradnychz jego treécr4
W dyskusji gloszabrali:
- Hieronim sowik - Ladnejrozmowyz panemRzeznickinie przeprowad
zalem,nic
nie mówilem Zebysobiekupil samochódi wozil swojedzieci do szkoly,wydaje mi
sig, 2e tu chodzi o inna sprawg,mianowiciepan ten postawil plot niezgodmez
przepisamii teraznie chcego rozbieraé,

o

- Krzysztof Sumiúski- uwa2am,2enie uzasadnione
jest postawienietamprzystanku
jest wipcej dziecii tez nie maja
autobusowego
dla 3 dzieci,w innychmiejscowoéciach
przystanku
- Wójt Gminy jest juz wiele korespondencji
z tq rodzin4 problemyzaczplysipjti
przy budowiewodoci4gu,wszyscyplacili a ta rodzinanie miala pienigdzy,szkoda
bylo, by dwie rodzinyRzeZnickichi Pewniakównie byly przylqczonedo wodociqgu,
wiEc Gminny OSrodekPomocy Spolecznejudzielil zapomogizwrotnej,jednak do
chwili obecnejnie splacilinic, zostaloto umorzone.
Nastgpniepojawil siEproblemprzy ustalaniuprzebiegugranic gruntów,na odcinku
ich budynkówjest wybraniedrogi, dalej drogajest idealnieprosta,geodetaustalaj4c
przebieggranicz dziatk4PaústwaRzeZnickichi granic innych wlaécicieligruntów
zaprosilwszystkiezainteresowane
osoby do stawieniasiE na grunt celemustalenia
przebiegugranic, geodetawyjaSnil, Ze ustaleniegranic nast4pilo na podstawie
odnalezionychistniej4cychpunktów granicznych,tj. butelek znajduj4cych sip w
kopcach na granicy gruntów wsi Annoslaw i Kazimierzów, zgodnych z mapE
scaleniowawsi Annoslawz rokl 1928.wszyscy obecnizgodzili sip na taki podzial,
jednak po roku ParistwoRzeíniccy napisalipismo, 2e nie zgadzaj4siE z tym co
napisali,bo geodetawymusilto podpisaniei proszqo ponownewytyczeniegranic.
W zwi4Tkuz tym pojawilo sip i to pismo,któregotreéódzisiajprzedstawilem;
miejsce
gdzieautobuszabieradziecijestwyznaczonesfupkiem,nie staónasna wybudowanie
w kaZdymmiejscuprzystankuz podestem.
Wszystkiete sprawyzwiqzanes4 z niezgodn4z prawembudow4ogrodzenia,
Nadzór
Budowlanywydal nakaz rozbiórki ogrodzeniaw ci4gu 30 dni, oni caly czas sig
odwofuj4i pociEgajqprzy
tym wszystkieinnesprawy.
RadaGminy .opowaínrla
Przewodnicz4cego
Radydo udzieleniaodpowiedzina pismo
w imieniuRady.
W dalszej czESciposiedzeniaWójt Gminy przedstawil sprawozdaniez okesu
migdzysesyjnego:
- zlecilemwytyczeniedrogi w Rylskuw kierunkudo panaMichalina,dobrzeby bylo
Zebywszyscypodpisaliprzebieggranic,
- zlecilemtak2e wytyczeniedrogi w Podskarbicach
Szlacheckich,zeby uchwyció
gdziejest wlaéci*y pastej drogi,
- na bie2qcoodSnieZane
s4 drogi, wczoraj zrobiliémy pneglqd wszystkichdróg i
naprawdpjest bardzo dobrze, drogi s4 w dobrym stanie, nie ma problemu z
przejazdem
a mimo to ludziecaly czasdzwoni42eniejest odénieZone,
okazuje sip,2e
wszyscyby chcielimieó odénieZone
dojazdydo swoichposesji,niestetymy mozemy
odÉnie2aó
tylko glównedrogidojazdowe.

Punkt 8.
PanGrzegorzczerwiiski zglosilawarigoéwietleniaulicznegow Rylskunaprzeciwko
palacu( nie éwiecisipZarówka).

Punkt 9.

W zwiqzku z wyczerpaniemporz4dku obrad XXVII Sesja Rady Gminy
Regrów na powyZszym zostalazakoírczona.

ProtokohDt:

