Protokól Nr XXVI/2005
z posiedzenia
XXVI SesjiRadyGminy Regnów
w dniu 29 grudnia 2005roku

Obradyrozpoczeto
o godz.11.00
a zakoítczono
o godz.12.30
Ustawowa liczba radnych

Radnychobecnych

- 14 (w zwi4zku
panaT.Stañczaka)
z wygasnisciem
mandaru

- 14

Radniobecnina posiedzeniuswoiqobecnoéó
potwierdzilina zal4czonej
do protokolu
liécieobecnoSci.
Obecnibyli równie?sottysi,wedlugzalqczonej
listy obecnoéci.
ListEobecnoéci
podpisalol0 soltysów.
Ponadtoudzialw posiedzeniu
wzipli:
o
r
r
.

TomaszWojdalski
KrystynaLagida
KrzysztofRupiewicz
LechKonopiúski

- Wójt GminyRegnów
- SkarbnikGminy
- ZastqpcaWójta
- Sekretarz
Gminy

Dwudziest4szóst4SesjgRady Gminy Regnówotworzyl przewodnicz4cyRady
^
GminyPanGrzegorzwojciechowski,stwierdzaiqc
napodstawielisty obecnoiciforum
zdolnedo podejmowania
prawomocnych
uchwal.
Powital przybylych na sesjp radnych,soltysów oraz pozostareosoby obecnena
posiedzeniu.
Rady Gminy przedstawilprojekt porz4dku
_ Po otwarciu Sesji Przewodnicz4cy
obrad, proponuj4c wprowadzió punkt dolyczqcypóa;pcla uchwaly w sprawre
wspóldzialaniaGminy Regnów w zakresi
e rcarizaclr pilotazowego programu
LEADER+.
Ponadto radni nie zglosili uwag i wniosków o uzupelnieni
e bqdi zmianp
proponowanego
porz4dkuobrad.
Przewodnicz4cy
poddalporzqdekobradpod glosowanie.w glosowaniuudzialwziplo
14 radnych. Za przyjpciem porz4dku obrad w treSci przedlo2onej pruez
Przewodnicz4c
ego,z uwzglpdnieniem
proponowanejzmianyglosowarora radnych,
glosówprzeciwnychi wstrzymuj4cych
nie bylo.
Wobecpowy2szego
porlqd¿k obradzostalpr4yjgtyj e d n o g I o i n i e.

z

Uchwalonvporzqdekobrad:
1. Otwarciesesji.
2. Zatwierdzeni
e porzqdkuobrad.
3.' PrzyiEcie
protokoluzpoprzedniej
sesji(protokórmxxy12005 z dn.01.12.2005r.)
4. Zmianyw budzeciegminyna 2005rok _ podjgcieuchwaly.
5. Przyjpciep¡ogramuwspólpracygminy Regnéwz organizacjami
pozarzqdowymr
na2006rok.
6 . Podjgcieuchwalyw sprawieuzupelnienia
skladuosobowego
Komisji Rewizyjnej.
7.
uchwaly
w
sprawiervspórdziarania
Gminy
Regnów
w zakresie,"áír.i"ii
fodjpcie
PilotaZowego
ProgramuLEADER+.
8 . UstalenieplanupracyRadyGminyRegnówna 2006rok.
9 . zatwierdzenie
planówpracyKomisji RadyGminyRegnówna 2006rok - podiEcie
uchwaly.
10.Sprawozdanie
z dzialalnoéci
Wójtaw okresiemigdzysesyjnym.
ll.Zapyfania i wolnewnioski.
12. Zakonczenie
posiedzenia.

Punkt l-2 zostalzrealizowany
w powyZszym.
Punkt3.
tinformowal,2e protokól Nr XXV/2005 z
r wglqduw biurzerady.
iili uwagi wnioskówo uzupelnienie.
KV/2005 z posiedzenia
XXV SesjiRady
Gminy Regnów- zostalprzyjqfyprzez ndnychj e d n o g I o é n i _
e zap.ry¡g"i..
glosowalo14radnych.
Punkt 4.
Dot. ZMIANY w BUDZECIE na 2OO5
rok
?^i^V w tegorocznymbudzecieprzedstawilaSka¡bnik Gminy _ pani Krystyna
N,agida.
Polegaj4
onena:
1) zwipkszeniu
planudochodówbudZetugminyo kwotp73.349,_
poprzez:
planu
dotacji
celowej
otrzymanej
z budletu purirt.,"una zadania
.zwipkszenie
bieZqce
zleconegminomz zak:restadminisiracjirz4dowejo kwotp 13.500,1ootu.1u
naéwiadczenia
rodzinne),

3

- zwiqkszenieplanu dochodówz funduszycelowychna dofinansowanie
wlasnych
kosztówinwestycjio kwotQ33.000,-(dotacjaz rJrzqduMarszalkowskiego
na drógp
w Kazimierzowie),
- zwigkszenie
planudochodówwlasnycho kwotg 26.949,2) zwipkszeniu
planuwydatkówbudZetugminyo kwotg 14.200,-poprzez..
- zwigkszenie wydatków zwiqzanych z realizaciq zadai bielqcych zleconych
gminom z zawesu administracjirzqdowej o kwotq 13.500,- (dot. éwiadczeri
rodzinnych)
- zwiqkszenie
planuwydatkówwlasnycho kwotE700,-(wptynplawigkszakwotaza
zezwoleniana sprzedútalkoholu)
Ponadtozmianypolegajqna dokonaniuprzeniesieri
planuwydatkówmiedzydzialamr,
r ozdzialamii paragrafami.
Do przedloZonej
informacjiradninie zglosiliuwag.w zwi4zkuz tym przewodnicz4cy
RadyGminyprzedstawilprojektuchwalyw sprawiezmianwielkosciplanudochodów
i wydatkóww budZeciegminyna 2005rok i poddalgo pod glosowanié.
w glosowaniuudzial wziglo 14 radnych,za przyjpciemuchwaly glosowalo 14
radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymuj4cych
nie bylo.
Przewodnicz4cy
Rady Gminy stwierdzil, Le rJchwalaNr XXVI/I 4l/0s w sprawie
zmian wielkosciplanu dochodówi rvydatkóww budieciegminy na 200i rok zostalaprzyjptaje d n o g I o é n i e.
UchwalaNr XXW141/05 - stanowizalqcznikdo protokolu
Punkt 5.
DOt.PROGRAM WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMT
Skarbnik Gminy Pani Krystyna tr-agidapoinformowala,ze organy administracji
publicznej prowadzq dzialalno!Éw sferze dziaraúpublicznychwe wspólpracyz
organizacjamipozarzqdowymioraz podmiotamiprowadzqcymidzialalnoóépozytku
publicznegow zakresieodpowiadaj4cym
zadaniomtych organów.
RadaGminyuchwalacorocznieprogramwspólpracyz organizacjami
pozarz4dowymr.
SkarbnikGminy wyjaénitra,
ze wspólpracagminy z organtzacjami
poiarz4do\ryÁ ma
charakterfinansowyi pozafinansowy.
Do form wspólpracyfinansowej nare|y zrecanieorganizacjompozaruqdowymi innym
podmiotom, realizacji zadai pubricznych bpd4cych zad,aníami.,"iusny-i g-,ny
poprzezpowierzeniewykonaniazadai wraz z udzieleniemdotacji na finansñanie
orazwspieraniezad,an
takie z udzieleniemdotacjina dofinansowanie
ich realizacii.
Natomiast do form wspólpracy pozafinansowejnaleZy m.in.: wspólpracaprzy
realizaqi akcji char¡atywnych, wzajemne informowanie sip o püno*any.tr
kierunkach dzialaniai wspóldzialania,tworzenie wspólnych projektéw i pomoc
merytoryczna
w ich realizacji.
Wspólpracadotyczy nastppuj4cy
sfer:

A

- podtrzymywanietradycji narodowej,pielggnowaniepolskoéci
oraz éwiadomoÉci
narodowej,obywatelskieji kulturowej,
- ochronai promocjazdrowia,
- kultura,sztuka,ochronadóbrkultury i tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizyczneji sportu,
- ekologiai ochronazwierz4torazochronadziedzictwaprzyrodniczego,
- pomocspoleczna,
w tym pomocrodzinomi osobomw trudnejsytuácjiZyciowejoraz
wyrównywaniaszanstych rodzini osób,
- dzialaniana Ízeczosóbniepelnosprawnych,
- przeciwüialani e patologiomspolecznym.
w ramachwspóldzialania
w budzeciegminyna 2006rok zaplanowana
zostaladotacja
w kwocie23 tys.zl.na dzialalnoSó
LudowegoKlubu Sponowego.
Radnipo wysfuchaniuinformacjinie zglosiliuwagi propozycjizmian.
Przewodnicz4cyRady Gminy przedstawilprojeki u"t *uty w sprawie przyjpcia
programuwspólpracygminyRegnówz organizacjami
pozaruqdowymi.
-udzial
Radni przyst4pili do glosowania.w glosowaniu wziplo
14 radnych,za
przyjgciemuchwalyglosowalo14radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymuiqóych
nie
bylo.
Przewodnicz4cy
Rady Gminy stwierdziL,ze rJchwalaNr XXW1 42/05w sprawie
Prz¡qcja programu wspólpracy gminy Regnówz organizacjamipozarz4dowymi
n a 2 0 0 6r o k- z o s t a pl ar z y j q tjae d n o g l o S n i e .
UchwalaNr XXVlll42l05 - stanowizaLacznikdo
orotokolu
Punkt 6.
D ot. U ZUPELNIENIE SK¿ADU OSOBOWEGOKOMISJI
REWIZYJNEJ
Przewodnicz4cy
Rady Gminy wyjasnir,2e w zwi4zkuz wygasnigciemz dniem20
pa1dziemika2005 roku mandaturadnego Tomaiza staÁlzaka,który byl
takze
czlonkiemkomisji rewizyjnej,^koniecznejest uzupelnienieskladu orábo*.go
t.1
komisji, poniewa2zgodniez $66 ust.l StatutuGminy Regnów komisja ,"*Ly1nu
skladasipz 5 osób:przewodnicz4cy,
zastepcai3 czlonków.
warunkiem prawidlowego wyboru jest zrearizowaniepostanowieristatutowych,
zgodniez którymi radnymozeby_é
czlonkiem najwyzejdwóchkomisji. przeslankg
t4
sp,elnia
dwóchradnych:RyszardGolariskii RadoslawJqdrzejczyk.
w zwigzkuz powyzszymdo skladuosobowegokomisji rÉwizyjnejzaproponowano
kandydaturg
radnegoRyszardaGoplaiskiego.
PanRyszardGolariskiwyrazil zgodpna kandydowanie.
Nastgpnie
radniprzystqpilido glosowania.w glosowaniuudzial wziElor4radnych.
Za przyjpciemzgloszonejkandydaturyglosowalo14 radnych,glosówprzeciwnych
i
wstrzymuj4cych
nie bylo.

Przewodnicz4cy
Rady Gminy stwierdzil, Le w wyniku glosowaniapan Ryszard
GolaúskijednogloSnie
zostalwybrany na czlonkaKomisji Rewizyjnej.
uchwala Nr XXVI/143/05w sprawie uzupelnieniaskladu osobowegoKomisji
Rewiryinej, zostalaprzyjptaj e d n o gl o é nie (zaprzyjpciemuchwa{ glosowalo
14radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujqcychnie bylo).
UchwalaNr XXVUI43/05 - stanowizalqcznikdo protokolu
Punkt 7.
Dot. PROGRAM LEADER+
wójt Gminywyjaónil,2e GminaRawaMazowiecka,GminacielQdz,GminaKowiesy,
Miasto i Gmina Biala RawskaoÍaz naszaGmina zadeklarowaliudzial w realizacji
projektu ,,Stymulowaniezaangalowaniamieszkaúcówwsi w rozwói obszarów
wiejskich Ziemi Rawskiej" w ramach dziarania 2.7. ,,pilotazowy program
LEADER+" SektorowegoProgramuoperacyjnego,,Restrukturyzacja
i modemüacja
sekforaZywnoSciowego
oraz rozwlj obszarówwiejskich(2004-2006)..W zwiazkuz
tym niezbgdne jest podiEcie stosownej uchwaty w sprawie wspóldzialania
miqdzygminnego.
NastppnieWójt przedstawilkrótk4 charakterystykp
programuLEADER+. Stwierdzil,
2e Programma na celu rozwój i aktl.r,vizaciq
obszarówwiejskich.wymaga dzialan
partnerskichna obszarzeobejmui4cymod 10.000 do 100.000mieszkaúców,
stworzeniaLokalnej Grupy, Dzialania oraz opracowaniaZintegrowanejStrategii
RozwojuObszarówWiejskichterenuobjptegoprojektem.
LEADER+jest skonstruowany
wokól trzechdzialaf^,
schematów:
- schemat1 - wsparciestrategiizintegrowanego
rozwojuobszarówwiejskichopartych
na inicjatyvachoddolnych,dotyczygrównieszkolei, ichematten musi sip zakoúczye
stworzeniemstrategii, naleZy stworzyó lokalnq grupp dzialania, form4
iest albo
stowarzyszenie
albo fundacj.a;do tej pory odbylojuz sig wiele szkoleri,páswig"one¡
tej tematyce,na których niestetyzainteresowani
e przez mieszkaicówg-rny uytá
niewielkie,
- schematII - popieraniewspólpracymiedzywiejskimi
samorz4dami
terytoriarnymi
- schematIII - tworzeniesiecikontaktów
Podmiotemprowadzqcymto zadaniejest GminaRawaMazowiecka,która w sworm
bud2eciena rok 2005 zabezpieczyla
érodkiwlasnena realizacjezadaniawwysokoéci
100.000zl. zloiony projektdo schematuI uzyskaldotaciEw kwocie r29.795,27
zl.
NatomiastSchematII dajemozliwosóotrzymaniadotacjina dofinansowani driulun*
wysokoéci
"
do 750.000zl.
Po wysluchaniuinformacjiradnyKazimierz Tkaczykstwierdzil,ze ostatniespotkanie
dotycz4ceomawianejkwestii odbyro siq r9 grudniabr.. jednak zainteresowanie
spoleczeístwagminy Regnówbyro bardzoznikome,dlategoteZ prosil o riczniejszy
udzialw nastqpnych
spotkaniach,
przedewszystkimwszystkieorgánizacje
gminnett¡.
sttazpozarr'a,orkiestra,kolo gospodyúwiejskich,szkoly.

o

w dalszej czpéci posiedzeniaprzewodnicz4cyRady Gminy przedstawilprojekt
uchwaty w sprawie wspóldzialania Gminy Regnów w zakresie rcitiiac¡i
PilotaZowego
ProgramuLEADER+.
Radni przystqpili do glosowania.w glosowaniu 'dzial wziplo 14 radnych.za
przyjgciemuchwaty w tresci przedloionejprzezprzewodnicz4cego
Rady,gltsowalo
14 radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymuj4cych
nie bylo.
PrzewodniczQcy
Rady Gminy stwierdzil,ze rJchwalaNr XXVI/144/05 w sprawie
wspri'lüialania Gminy Regnów w zakresie realizacji pilotaiowego prolramu
LEADER+ zostalaprzyjgtaj e d n o g I o Sn i e .
UchwalaNr XXVlll44l05 - stanowizalqcznikdo protokolu
Punkt 8.
Dot. PLAN PRACY RADY cMINy NA 2006rok
RadaGminyprzyjqlaplanpracyna 2005rok.
W miarppotrzebRadamoZedokonywaózmiani uzupelnieriw planiepracy.
uchwalaNr XXVI/145/05w sprawieustaleniaplanu pracy Rady Gminy Regnów
na 2006 rok, zostala przyjpta j e d n o g l o 5 n f e -- za páyiqciem uctr-waty
glosowalo14radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujqcych
nie üytl.
UchwalaNr XXVIll45/05 - stanowizalqcznikdo protokolu
Punkt 9.
DOt.ZATWIERDZENIE PLANÓW PRACY KOMISJI NA2006TOK
Dziatai4czgodnieze StatutemGminy, Radazatwierdzila
planypracykomisji na 2006

foK.

Przewodnicz4cy
poszczególnych
komisji przedstawiliswojeplany pracy na przyszly
rok:
- planpracykomisji rewizyjnejprzedstawilpan Kazimierz
Tkaczvk
- planpracykomisji budzetui rolnictwaprzedstawilpan
HieroniÁ Sowik
- planpracykomisji zdrowiai opiekispolecznej
pani LucynaMarkiewicz
przedstawila
- planpracykomisji oéwiaty,kultury i sportuprzedstawilpan
KrzysztofSumiiski
uchwala Nr XXVI/146|05* w sprawiezatwierdzeniapranówpracy Komisji Rady
Gminy Regnówna 2006rok, zostalaprzyjpta j e d n o g I o Sn i e-_ za priyjpaem
glosowalo14radnych,glosówprzeciwnychi wstrzymujacych
nie bylo.
UchwalaNr XXVI/146/05! - stanowizalqcznlkdoprotokofu

Punkt 10.

Wójt Gminyprzedstawilinformacjpz dzialalnoéci
w okresiemiEdzysesyjnym:
- poprzedniasesjaodbyla sig 0l grudnia,a wiEc byl to stosunkowokrótki
okres,w
którymto nie dokonpvanoZadnychzadai inwestycyjnych,
- udalo nam sip pozyskaé33 tys.zl. z rJrzgduMarszalkowskiego
na drogg w
Kazimierzowie,
- oczyszczalnie
przydomowe- nie ma szans,by gminaweszlaw funduszeunijneprzy
realizacjitego zadania,takhena chwilg obecnQjedyn4 mozliwoéciqjest ialozenie
o-czysz.czalni
przydomowejprzezindywidualneosoby,z mozliwosci4uiyskania50%
dotacji; w niedtugim czasie zorganizowane
bpdzie spotkaniez pizedstawicielami
firmy zajmuj4cejsipbudowEt akichoczyszczalni.
- skladanyprzez naswniosekna rozbudowgbudynkubiblioteki z przeznaczeniem
na
éwietlica érodowiskow4i bibliotekg gminn4 poniewaZzostal odrzucony,bpdzie
zweryñkowanyjeszcze raz, jttro odbpdziesig spotkaniez projektantami,w'celu
wypracowania
taúszegokosztorysu;wniosekskaldasipdo 22 styczniaa wigc nastgpna
sesjapowinnasipodbyóokolo15-20stycznia.
Punkt 11.
W zapytaniach
i wolnychwnioskachnie zgloszonozapytai.

Punkt 12.
W zwiqzku z vny,czerpaniem
porz4dkuobrad XXVI SesjaRady Gminy
Regnówna powy2szymzostalazakoiczona.
PRZEWODft'ICZA"C1'
0ñ

Protokol¡nt:

wr/<Í

