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Protokól Nr XXV/2005
z posiedzenia
XXV SesjiRady Gminy Regnów
w dniu 01 grudnia 2005roku

Obrady rozpoc,zeto
o godz.10.00
a zakoiczono
o godz.13.30
UstawOwa liCzba radnyCh - 14 (w zwiq¿ku
panaT Srañczaka)
z wygasni€ciem
mandaru

Radnychobecnych

- 13

Radninieobecni:
- RadoslawJqdrzejczyk
Rad¡i obecnina posiedzeniuswoi4 obecnosó
potwierdzilina zalqczonej
do protokolu
liicie obecnoéci.
Obecnibyli równie2soltysi,wedlugzalqczonej
listy obecnoéci.
Listgobecnoéci
podpisalol0 soltysów.
Ponadto
udzialw posiedzeniu
wziEli:
o
o
o
r

TomaszWojdalski
Krystynatr-agida
KrzysztofRupiewicz
LechKonopiúski

- Wójt GminyRegnów
- SkarbnikGminy
- ZastppcaWójta
- Sekretarz
Gminy

Dwudziest4pi4t4 SesjpRady Gminy Regnów otworzyl przewodniczqcyRady
^
Gy]ny
na podstawielisty obecnosci
forum
lan Grzegorzwojciechowski,stwierdzaj4c
zdolnedo podejmowania
prawomocnych
uchwal.
Powital przybytychna sesjp radnych, soltysów oruz pozostaleosoby obecnena
posiedzeniu.
_ Po otwarciu Sesji PrzewodniczqcyRady Gminy przedstawilprojekt porz4dku
obrad,proponuj4cwprowadziónastppuj4ce
zmiany:
- dodaépunkt 8 w brzmieniu:
,,uchwarenieRegulaminuwynagradzaniana 2006rok
nauczycielizatrudnionych
w szkolachprowadzonych
przezGminpRegnów,',
- w punkcie 4 dokonaézamiany- podjpcieuchwaly
w sprawieokellenia wzoru
formularzyinformacji i deklaracj
i podatkowych
Radni,_nie
zglosili uwag i wniosków o uzupelnieniebqdi zmianpproponowanego
porzqdkuobrad.
Przewodnicz4cy
poddalporz4dekobradpod glosowanie.w glosowaniuudziarwziqro
l3 radnych. Za przyjqcrem porz4dku obrad w treéci przedloZonej przez
Przewodniczqcego,
z uwzglpdnieniem
proponowanychzmianglósowalo13 iadnycn,
glosówprzeciwnychi wstrzymuj4cych
nie byto.

Wobecpowy2szegoporzqdek obrad zostalprzyjqty j e d n o g I o i n i e.
Uchwalonv porzqdek obrad:
l.
2.
3.
4.

Otwarciesesji.
Zatwierdzenie porz4dku obrad.
Przyjgcieprotokoluzpoprzedniejsesji(protokólnr XXIV/2005 z dn. 20.10.2005r.)
PodjEcieuchwalw sprawie:
1) okeéleniawysokoécistawekpodatkuod nieruchomoSci,
2) okreSleniastawekpodatku od érodkówtransportowych,
3) okeSlenia wzoru formt arzy informacji i deklaracjipodatkowych
5. uchwalenie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwi4zl.wania p¡oblemów
Alkoholowychna 2006 rok.
6. PrzyjgcieGminnego ProgramuPrzeciwdzialaniaNarkomanii na 2006 rok
7. Zmianyw bud2eciegminy na 2005rok - podjpcieuchwaly.
8. uchwalenie Regulaminu wynagradzaniana 2006 rok nauczycieli zatrudnionychw
szkolachprowadzonychprzez Gming Regnów.
9. Sprawozdaniez dzialalno(;ciWójta w okesie migdzysesyjnym.
l0.Zapyfania i wolne wnioski.
I1 . Zakoiczenie posiedzenia.

Punkt 1-2 zostalzrealizowany
w powyZszym.
Punkt 3.
Przewodnicz4cy
Rady Gminy poinformowar,ze protokórNr XXIV/2005 z
dnta2I paídziernika2005roku wylo2onybyl do wgl4duw biurzerady.
Do protokoluNr XXIV/2005 radninie zglosiliuwagi wnioskówo uzupelnienie.
w zwiqzkuz powyzszymprotokól nr XXIVi2005 z posiedzenia
XiIV SesjiRady
GminyRegnów- zostalprzyjptyprzez radnychj e d n o g I o ó n i e _ za prry¡p.,..
glosowalo13radnych.
Punkt 4.
DOt.PODATEK OD NIERUCHOMOSCI
wójt Gminy poinformowal,2e proponowanestawki podatkuod nieruchomoscina
2006 rok zmieniaj4 sip tylko w jednej pozycji - od gruntów zwipzanychz
prowadzeniemdzialalnoécigospodarczejoraz od budynków mieszkalnyci tuu ic¡
czpíci zaiEtychna prowadzeniedzialalnoÉci
gospodarczej,
proponujesip by podatek
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ten zwigkszyóo 0,50 zl. ti. do kwoty 12,00zt. W pozostalych
pozycjachstawki
podatkupozostaj4
napoziomie2005roku.
W dyskusji gloszabrali:
- Kazimierz Tkaczyk - na komisji proponowalem zeby nie zwipkszaépodatku
,
od
dzialalnoócigospodarczejo 0,50 zl. niech wszystkiestawki poroitunq na poziomie
2005roku, natomiastw 2007roku wprowadzió podwyzkpwe wszystkichpozycjach
juL znaczniewyZszq
wójt Gminy- podwy2kao 0,50zl. dajeroczniew skali gminy kwotg okolo 6 tys.zr.
,
nie jest to tez znacz4capodwyakadla podatnika,w.rysiki" s4siedniegminy Áai4 o
wiefewy2szqstawkq,nie chcieliémyzmieniaéinnychpozycji,szczególnie
podatkuod
budynków mieszkalnych, ci co prowadzq dzial;ln;Éó gorpoáur"rq fez nam
podwyZszaj
q cenyco roku
stanislawokraszewski- zgadzamsip z radnymTkaczykiem,aby w tym roku nie
zmieniaé,dopierow przyszlymroku zrobiówigkszEpodwyZkp.
Propozycjazwipkszeniapodatkuod gruntówzwiry.anych
z prowadzeniem
dzialalnoéci
gospodarczej
o 0,50zl. tj. do kwoty 12,00z!. od lm2 zostalápoddanaglosowaniu.
W glosowaniuudzialwziglo 13radnych.
- za pozostawieniem
stawki na dotychczasowym
poziomie 11,50zl. glosowaly3
osoby
- zazwipkszeniem
stawkio 0,50zl. do kwoty 12,00zl. glosowalol0 osób
W zwi4zku z powyiszym wniosek o zwigkszeniestawki podatku od gruntów
zwi4zanych
z prowadzeniem
dzialalnoéci
gospodarczej t"t
p rz"y¡ gty
"o,
przy 3 glosachprzeciwnych.
w dalszej czEéciPrzewodntczqcyRady Gminy przedstawilprojekt uchwaly Nr
xxv 1134105
w sprawieokreélenia
wysokoécistawekpodatkuod nieiuchomoÉci.
w glosowaniuudzial wziplo 13 radnych, za przyiEciemuchwary glosowalo 12
radnych,I glosbyl wstrzymuj4cy(radnyTkaczyk),glosówprzeciwnych-nie
bylo.
uchwala Nr XXV/134I05w sprawie okreéreniawysokoécistawek podatku oo
nieruchomoéci
zostalaprzyjgtaprzezradnych przy 1 glosiewstrzymuj4cym.
UchwalaNr XXV ll34l05 - stanowizalEcznik
do protokolu
DOt.PODATEK OD SRODKÓWTru¡ISPORTOWYCH
Informacjgw sprawieprop_onowanych
stawekpodatkuod Érodkówtransportowych
przedstawilwójt Gminy Pan Tomasz wojdalski. wyjaénil, ze na 2006 rok
nie
planujemyzwigkszeniawysokoscistawekpodatkuod érodkówtransportowych,
s4
tylko niewielkie zmianywynikai4cez przeliczeniakursu EURo i z zaow$lett ao
zlotówki.stawki podatkuustalanes4 na podstawieobwieszczenia
MinistraFñansow
z dnia 13.10'2005r.w sprawie stawek podatku od érodków transportowych
obowi4zuj4cych
w 2006roku orazna podstawie
obwieszczenia
z dnia27.ló.2005r.w
wysokoéci
górnych
granic
stawek
kwotowych
w
podatkach
i oplatach
:p_rayie.
lokalnych.
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Proponowanezmiany'.
l) W zal4czniku nr 1 od samochoducipZarowegoo dopuszczalnejmasie calkowitej
od 3,5 tony i poni2ej 12 ton - nie ma zmian
2) W zalqcznlkunr 2 od samochoducipZarowegoo dopuszczalnejmasie calkowitej
równej lub wylszej niz 12 fon - zmiany wynikaj4 z zaoir4glei:
- z 1.251,81
zl. na 1.250,00
zl.
- z 1 . 5 ' 7 6 , 3 1 znla. 1 . 5 8 0 , 0z0l .
- 22.452,80zl. na2.450,0021.

3) w zalqcznikunr 3 od ci4gnikasiodlowegolub barastowego
przystosowanego
do
uZywanialqczniez naczepElub przyczep4odopuszczarnej
másii cárkowitejzesporu
pojazdówod 3,5tonyi ponizej12 ton- nie ma zmian
4) w zatqcznikunr 4 od ci4gnikasiodlowegolub balastowegoprzystosowanego
do
uzywanialqczniez naczepQ.lub
przyczepqo dopuszczalnej
masieiarkowite zJspolu
pojazdówrównejlub wy|szejniz 12 fon- zmianyporegai4na zaokr4greniu
stawek:
- z 1.412,33
21.na 1.400,00zl.
- z 1.937,76
zl. na 1.930,00
zt.
- z l,.246,03
zl. na 1.250,00
zl.
- z 1.722,97
zl.na 1.720,00
zl.
- z 1.722,97
zl. na 1.700,00
zl.
- 22.548,65
zl. na2.500,00
zl.
5) w zal4cznikunr 5 od przyczepylub naczepy,którerqczniez pojazdemsilnikowym
posiadai4
dopuszczaln4
maspcalkowit4od 7 ton i ponizej12 ton- nie ma zmian
6) w zalqcznikunr 6 od przyczepyrub naczepy,którelqczniez pojazd,em
silnikowym
posiadai4
dopuszczaln4
masgcalkowit4równqlubwyzsz4ni2 12 fon- nie ma zmian
7) w zalqcznikunr 7 od autobusu- nie ma zmian
Radnipo przeanalizowaniu
przedstawionych
stawekpodatkunie zglosili propozycji
zmtan.

Rady Gminyprzedstawilprojektuchwaty
Y 111artu z powyzszymPrzewodnicz4cy
Nr XXV/I 35/05w sprawieokreéleniastawekpodatkuod irodków trarspártowych.
Radni przyst4pili do glosowania.W giosowaniu udzial wziplo li radnych,
za
przyjpciemuchwalyglosowalo13radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymui4óych
nie
bylo.
uchwala Nr XXV/135/05w sprawie okreflenia stawek podatku od érodków
t r a n s p o r t o w y zc oh s t a l p
a r z y j p t aj e d n o g l o S n i e ,
UchwaiaNr XXV/135/05 stanowizalqcznikdo protokolu
Dot. WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI
PODATKOWYCH
wójt Gminy wyjaénil,ze deklaracjei informacjepodatkoweniezbgdnedo
wymiarui
poborupodatków:od nieruchomodci,
rolnegoi resnegoulegaiqzmianie'poprzez
dodanieinformacjio nastqpujqcej
treÉci:
,, uwaga zgodnie z art.63 $I ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja
podatkowa (tekst jednolily; Dz.U. z 2005r. Nr g, poz.60 ze
zm.), pídr**y

)

opodatkowania bwoty podatków, odsetki za rwlokq, oplaty prolongacyjne,
oprocentowanie
nadplat oraz wynagrodzenia
przysluguiqceplatnikomzaokrqgla siq
do pelnychzlotych,w ten sposób,2e koñcówkih.uotwynoszqcemniej nii 50 groszy
pomija siq a koricówkih,uotwynoszqce
50 i wiqcejgroszypodwy2szasíq do piny"n
zlotych".
Ponadtowójt stwierdzil, ze jest spora grupa rolników, która nie zloLyla jeszcze
deklaracjipodatkowychza ubiegly rok. wszyscy mai4 obowi4zek zlozyé nowq
deklaracjgw ci4gu 14 dni w sytuacji dokonaniazmian np. transakcjikupnu sprzeda2y.wprowadzona dzisiejszazmiananie wymaga aktualizacji deklaracjlprzez
osobyfizyczne,natomiastnowe deklaracjei informacje podatkowemai4 obówi4zek
zloZyóosobyprawne.
Radnipo wysluchaniuinformacjinie zglosiliuwagi propozycjizmian.
Przewodnicz4cy
RadyGminyprzedstawilprojekt uchwaly Nr XXV/I36/05 w sprawie
okreéleniawzoru formularzy informacji i deklaracjipodatkowychi poddal go pod
glosowanie.w glosowaniu udzial wziplo 13 radnych. za przyjpciemuóhwaly
glosowalo13radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujqcych
nie bylo.
Przewodniczqcy
Rady Gminy stwierdzil,Le rJchwala Nr XXV/i36l05 w sprawie
okreslenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkorvych - zostala
je d n o g I o Sn i e.
przyjpfa
- stanowizalqcznikdo protokofu
UchwalaNr XXV 1136105
Punkt 5.
Dot. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006rOK
Pan Krzysztof Rupiewicz przedstawilinformacjp dotycz4cqGminnegoprogramu
Profilaktykii Rozwi4zywaniaproblemówAlkoholowychw gminie Regnowi zooa
roku. Poinformowal,ze przyszloroczny
programrózni siE od tych z polrzednichlat,
poniewaZzawiera dzialaniaz zakresl narkomanii.ponadto * .urnuih Drosramu
realizowane
bpdqnastppuj4c
e zad,ania:
l) podejmowaniedzialah zmierzai4cychdo podjpcia leczeniaodwykowegoprzez
osobyuzaleZnione,
2) zwipkszeniedostppnoécipomocy terapeutyczneji rehabilitacyjnejdla osób
uzaleZnionych
od alkoholui narkotyków,
3) udzielanierodzinom, w których wystqpui4problemy alkoholizmui narkomani
pomocypsychospolecznej
i prawnejorazochronyp rzedprzemocEwrodzinie,
4) prowadzenieprofilaktycznej dzialalnoÉciinformacyjnej i edukacyjnej a w
szczególnoéci
dla mlodzieZy,
5) prowadzenie wspólpracy z instytucjami i stowarzyszeniamislu2qcymi
rozwi4zywaniu
problemówalkoholowych,
6) prowadzenieprzez Gminnq.Komisjg Rozwi4zywaniaproblemówAlkoholowych
kontroli przestrzeganiawarunków sprzeda|y,podawaniai spozywanianapojów
alkoholowych

w punkcievII programuprzedstawione
s4zasadywynagradzania
czlonkówGminnej
Komisji Rozwi4zy'wania
ProblemówAlkoholowych.proponujesig by diety za udzial
w posiedzeniu
komisji i pelnieniedyZuruw punkciekonsultacyjnym
pozostawió
na
poziomieubieglego
roku,czyliw kwocie:
- 120,00zl. dla przewodniczqcego
- 70,00zl. dlapozostalych
czlonków
Po wysluchaniuinformacji radni nie wyst4pili z propozyciqzmiany przedLozonego
programuprofilaktyki i rozwiqzywaniaproblemów
alkoholowych.
w dalszej czpéci PrzewodniczEcyRady Gminy przedstawilprojekt uchwaly nr
xxv ll37 /05 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profiraktyki i
Rozwi4zywania
ProblemówAlkoholowychna 2006rok i poddalgo pod glosowánie.
w glosowaniuudzial wziplo 13 radnych.za przyjpclemr.ñ*ury
llosowaro 13
radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymuj4cych
nie bylo.
PrzewodniczEcy
Rady Gminy stwierdzll,ze rJchwalaNr XXV/137I05 w sprawie
uchwaleniaGminnego Programu profilakfyki i Rozwiqzywaniaproblemów
Afkohofowychna2006rok, zostala
przyjgta j e d n o gloó n-ie.
UchwalaNr XXVll37l05 - stanowizalqcznikdo protokofu

Punkt 6.
Dot, GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII
na 200órok
Pan Krzysztof Rupiewicz przedstawil informacjg na temat programu przeciwdziaLania
narkomaniina tereniegminy Regnóww 2006roku.
Poinformowal, Le zgodnie z nowa ustaw4 o przeciwdzialaniu narkomanii, istnieje
obowiqzekcorocznegouchwalaniaprogramu.
Proponowanyprogram skladasip z trzechpunktów:
- I. Dzialalnoéówychowawcza,edukacyjna,informacyjna
i zapobiegawcza,
- II. Leczenie,rehabilitacjai integracjaosóbuzale2nionych,
- III. Ograniczanieszkód zdrowotnych i spolecznych
srodki na f,inansowanietego programu zosfaly zabezpieczone
w Gminnym programie
problemów
Profilaktykii Rozwi4zywania
Alkoholowychw wysokoécit.oo0,oo"zt.
P_owysluchaniuinformacji radni nie zglosili uwag i propozycji zmian.
w
z powyzszym Przewodnicz4cyRady Gminy przedstawil projekt uchwary
11rqku
nr XXV/138/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Frogrumu przéciwdziatana
Narkomaniiw gminieRegnówna rok 2006 i poddalgó pod glosowanie.
w glosowaniu :udzial wzig]o 13 radnych, za priyjpciem uchwary grosowalo
13
radnych,glosów przeciwnych i wstrzymujqcychnie blo.
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Przewodnicz4cy
Rady Gminy stwierdzil,Le rJchwataNr XXV/l3g/05 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu PrzeciwdzialaniaNarkomanii w gminie
Regnówna rok 2006- zostalaprzyjgtaj e d n o g I o Sn i e .
UchwalaNr XXV/138/05- stanowizalacznikdo nrotokolu
Punkt 7.
Dor.ZMIANy W BUDZECIEna 2005rok
Skarbnik Gminy - Pani Krystyna tr-agidaprzedstawila zmiany w tegorocznym
bud2ecie.
Polegaj4
onena:
1)zwiEkszeniu
planudochodówbudzetugminyo kwotp27.522zl. poprzez:
- zwigkszenie
planudotacjicelowejotrzymanej
z budíetupaústwani zadaniazlecone
gminomz zakresuadministracjirz4dowejo kwotg 25.606zL.(dotacjana swiadczenra
rodzinne oraz skladki na ubezpieczeniaemerytalnei rentowe z ubezpieczenia
spolecznego)
- zwipkszenieplanu dotacji celowej otrzymanejz bldzetu paústwa
na realizaciE
wlasnych zadai bie2qcychgminom o kwotq 1.616 zt. (doiacja na nagrody dla
pracownikówsocjalnychw zwiqzkuz dniempracownikasocjalnego)
- zwiqkszenieplanu dotacji celowej przekazanej
z budlefi paústwana inwestycjei
zakupy inwestycyjnez zakresuadministracjirz4dowejo kwotp 300 zi.(dotacjana
inwestycje i zakupyinwestycyjne)
2) zwipkszeniu
planuwydatkówbudZetu
gminyo kwotp27.522
zl. poprzez:
- zwipkszenieplanu wydatków zwiqzanychz realizaciqzadanbieiqcych
zleconych
gminomz zakresuadministracjirzqdowejo kwotq 25.606zl.
- zwigkszenieplanu wydatków na realizacjgwlasnych zadanbiezLcych
gminom o
kwotg1.616zl.
- zwipkszenieplanu wydatków na inwestycjei zakupy inwestycyjne
z zakresu
administracjirz4dowejo kwotp300zl.
PonadtozmianypolegaiQna dokonaniuprzeniesieú
planuwydatkówmigdzy dzialami,
rozdzialamii paragrafami.zmianieulegatakZeplan wydatkówinwestycyjnychoraz
plannakladówinwestycyjnychna programywieloletnie.
Radniniezglosiliuwagi propozycjizmian.
w 1ylazku z powyzszymPrzewodnicz4cy
Rady Gminy przedstawilprojekt uchwaly
Nr XXV/139/05w sprawiezmianwielkosciplanudochodowi wyaa*oi w budZecie
gminyna 2005rok. Radniprzyst4pilido glosowania.
w glosowaniu
udzialwziplo13
radnych.Za przyjpciemuchwaly glosowalo 13 radnych, glosów przeciwnychi
wstrzymujqcych
nie bylo.
Przewodniczqcy
Rady Gminy stwierdzil,ie lJchwala Nr XXV/139/05 w sprawie
zmian wielkoÉciplanu dochodówi wydatkóww bud2eciegminy na 200í rok zostap
l ar z y j g t jae d n o g l o é n i e .
UchwalaNr XXV/139/05- stanowizal4cznikdo protokolu

Punkt 8.
Dot. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI na 2006rok
wójt Gminy poinformowal,ze z godniez przepisamiustawy- Karta Nauczyciela
Rada Gminy corocznie ma obowi4zek uchwalaó regulamin wynagrodzei dla
nauczycieli.Projekt regulaminu na 2006 rok zawiera praktycznie takie same
postanowieniaco ubieglorocznyregulamin,zmiany dofycz4tylko lg w zakresre
$
dodatkumieszkaniowego.
Proponujesiq, by od nowegoroku wprowadziókwotow4
stawkqdodatkumieszkaniowego
zamiaststawkiustalanejprocentowood najnizszego
wynagrodzenia.
w zwi4zku z propozyci4 wysokoéónauczycielskiegododatku mieszkaniowego
wynosilaby
miesiEcznie:
- dla 1 osoby
- 48 zl.
- dla 2 osób
- 64 zl.
- dla 3 osób
- 80 zl.
- dla4 osóbi wiqcej- 96 zl.
Projektregulaminuzostal pozytywnie zatwierdzonyprzez zwi4zek Nauczycielstwa
Polskiego
oddzialw RawieMazowieckiej.
Radniniezglosiliuwagi propozycjizmian.
w zwi4zkuz powyzszymPrzewodnicz4cy
Rady Gminy przedstawilprojekt uchwaty
nr XXV140/05 w sprawie okreéleniaRegulaminu wynagradzaniaNauczycieli
zatrudnionych
w szkolachprowadzonych
przezGmingRegnówna 2006rok i páddal
gopodglosowanie.
w glosowaniuudzial wziglo 13 radnych.za przyjpciemuchwary glosowalo 13
radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymuj4cych
nie bylo.
Przewodniczqcy
Rady Gminy stwierdzil,2e tchwala nr XXV/140/05 w sprawie
okreóleniaRegulaminuwynagradzaniaNauczycielizatrudnionychw sz'kolach
prowadzonych
przezGmingRegnówna 2006rok_ zostalaprzyjpia
jednogloónie.
UchwalaNr XXV/140105- stanowizalqcznrk
do protokolu
Punkt 9.
Wójt Gminyprzedstawilinformacjgz dzialalnoSoiw
okresiemipdzysesyjnym:
- w listopadziezostalopracowanyprojektbudZetu,który
byl przedmioiem'dyskusji
na
wszystkichkomisjach,bud2etprawdopodobnie
bgdzieuchwálonyz poczqtiie. iooo
roKu- prí"t okres dwóch miesigcy-przeprowadzona
byra kontrola kompleksow
a pÍzez
Pani4 inspektor z Regionalnej rzby obrachunkowej, dzisiaj poapisany,ortun,.

protokólkontroli,który bQdzieomówionyna jednej z nastppnychsesji,ze wstppnych
informacji wynika,2ekontrolawypadlapozytywnie,nie bylo wiEkszyóhusterek,
- zakoú,czylií;my
juZ wszystkierobotyna drogach,
- w Podskarbicach
Szlacheckich
na zakrEciepostawionybpdziesfupelektryczny,
jest
to terengminyRawaMazowiecka,zwróciliémysipdo wójta Starczewskiego
z prosbq
o finansowanie,który
wyrazil zgodE
Punkt11.
w zap¡'taniachi wolnych wnioskachradny Kazimierz Tkaczyk zapytal o sprawp
adaptacjibudynkupo bankuspóldzielczyrn
na éwietlicEérodowiskow4.
wójt Gminywyjaénil,ze naszwnioseko dofinansowanie
zostalodrzucony,wojewoda
nie uznal naszegoodwolania, gdyby jednak odwolanie bylo uwzgigdnionenie
bylibyÉmyw stanieumiesciéw budZecietegozadania.
w punkcie tym PrzewodniczqcyRady Gminy przedstawilsprawozdanie
przeslane
przez Naczelnikaurzgdu Skarbowegow Rawie Mazowieckiejz analizy danych
zawartychw oÉwiadczeniach.
mai4tkowych zlohonych
przez radnychgminyórazprzez
pracownikówsamorz4dowych.
Kserokopia sprawozdania stanowi zalqcznik do protokolu (pismo nr
US.l.l1077I l7 012005
z dnia26.10.2005r.)

Punkt 12.
W zwiqzku z wyczerpaniemporz4dkuobrad XXV SesjaRady Gminy
Regnówna powy?szymzostalazakoiczona.

