Protokół Nr XIII/2020
z posiedzenia XIII Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 30 stycznia 2020 roku
Obrady rozpoczęto:
o godz.9.00
a zakończono
o godz. 10.25
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych
– 13
Nieobecni: Dariusz Woszczyk, Katarzyna Tkaczyk
Radni obecni na posiedzeniu swoją obecność potwierdzili na załączonej do protokołu liście
obecności.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Mariusz Cheba
- Wójt Gminy
2. Alina Szczegulska
- Skarbnik Gminy
3. Agnieszka Rokicka-Bednarek - Sekretarz Gminy
4. Beata Żatkiewicz
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie
Punkt. 1
Dot. Otwarcia sesji
Trzynastą Sesję Rady Gminy Regnów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan
Sławomir Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności forum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Powitał przybyłych na sesję radnych oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu.
Punkt 2.
Dot. Przedstawienia porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy Regnów
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie Sesji.
Przedstawienie porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy Regnów.
Protokół z poprzedniej sesji Nr XII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.

10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Regnów.
Wójt Gminy zabierając głos zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „CUŚ
DOBREGO” nr projektu: RPLD.09.02.01-10-A014/19 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Wprowadzenie uchwały wynika z faktu, że
informacja o ogłoszeniu listy rankingowej projektów przyjętych do realizacji na ten rok
ukazała się po przekazaniu materiałów na sesję.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad z proponowaną zmianą a następnie przystąpił
do przeprowadzenia głosowania w sprawie zmiany porządku obrad. Radni 13 głosami ,,za”
przyjęli proponowana zmianę. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad po zmianach przedstawił się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Sesji.
Przedstawienie porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy Regnów.
Protokół z poprzedniej sesji Nr XII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod
nazwą „CUŚ DOBREGO” nr projektu: RPLD.09.02.01-10-A014/19 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Regnów.
Punkt 3.
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr XII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XII/2019 z Sesji Rady Gminy Regnów z
dnia 30 grudnia 2019 roku został wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie
internetowej oraz udostępniony w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i propozycji zmian.

Punkt 4.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.
Temat przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek poinformowała, że
pod koniec listopada i na początku grudnia wpłynęły do Rady Gminy Regnów dwie petycję od
Pani Renatu Sutor, która jest adwokatem świeckim, absolwentem studiów prawa
kanonicznego i studentem studiów doktoranckich na wydziale teologicznym Uniwersytetu
Papieskiego w Krakowie. Jedna z petycji dotyczyła zmiany przepisów prawa miejscowego w
zakresie wprowadzenia bezpłatnych miejsc parkingowych przed kościołami, cmentarzami i
szpitalami, zmiany przepisów prawa materialnego i procesowego rangi ustawowej oraz
zawyżania cen produktów żywnościowych w placówkach handlowych zlokalizowanych w
szpitalach. Petycja ta została skierowana i rozpatrzona przez komisję skarg, wniosków i
petycji. Komisja zajęła swoje stanowisko w sprawie, szczegółowo uzasadniając je w opinii.
Druga petycja wpłynęła do Wójta, jednak z uwagi na brak właściwości do rozpatrzenia
petycji przekazał ją bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Gminy Regnów. Petycja dotyczy
poparcia w formie uchwały petycji skierowanej przez Panią Renatę Sutor do Konferencji
Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Petycja ta
również została skierowana i rozstrzygnięta przez komisję skarg, wniosków i petycji, a w
oparciu o opracowane opinie komisji zostały przygotowane projekty uchwał, które zostały
przekazane wraz z materiałami na sesję.
Następnie Sekretarz poprosiła Przewodniczącą Komisji skarg wniosków i petycji Radną
Izabelę Kornacką o przedstawienie opinii dotyczącej zmiany przepisów prawa materialnego.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIII/79/20 w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 5.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.
W związku z przedstawionym tematem w poprzednim punkcie Zastępca
Przewodniczącej Komisji Skarg, wniosków i petycji Radna Małgorzata Biedrzycka
przedstawiła opinię dotyczącą petycji skierowanej przez Panią Renatę Sutor do Episkopatu
Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt
uchwały. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w
głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIII/80/20 w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 6.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu pod nazwą „CUŚ DOBREGO” nr projektu: RPLD.09.02.01-10-A014/19
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Punkt dotyczący przystąpienia do projektu przedstawiła Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie Beata Żatkiwicz. Poinformowała, że w ubiegłym
roku powiat rawski w partnerstwie z innymi podmiotami z terenu złożył wniosek o
dofinansowanie omawianego projektu, który współfinansowany będzie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki konkursu ogłoszone zostały 21 stycznia
bieżącego roku. Projekt zakłada zwiększenie dostępności do usług społecznych i zwiększenie
dostępności do usług zdrowotnych a poszczególni partnerzy projektu będą realizować
określone zadania projektu poprzez np. teleusługi, opiekę pielęgniarską, punkt
wypożyczający sprzęt medyczny czy usługi opiekuńcze. Gmina Regnów realizować będzie
usługi opiekuńcze czyli wsparcie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała, na co zostanie wydatkowana kwota.
Kierownik Beata Żatkiwicz wyjaśniła, że kwota 172.378,64 zł wydatkowana będzie na
zatrudnienie pracownika. Dodała, że projekt realizowany będzie przez 3 lata tj. 2020-2022, a
wszystkie zadania ujęte w projekcie opiewają na kwotę 13 milionów złotych.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIII/81/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu pod nazwą „CUŚ DOBREGO” nr projektu: RPLD.09.02.01-10-A014/19
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 7.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu
Punkty dotyczące pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu przedstawiła Skarbnik
Gminy Alina Szczegulska. Poinformowała, że pierwsza uchwała dotyczy przekazania środków
w wysokości 400,00 zł dla Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na
kontynuowanie działań związanych ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży.
Dodała, że mimo zabezpieczenia tych środków w budżecie na jej przekazanie musi zostać
podjęta odrębna uchwała wyrażająca zgodę na przekazanie funduszy.
W dalszej części wyjaśniła, że Powiatowy Urząd Pracy pismem z dnia 14 października
2019 r. wystąpił z prośbą o dalsze wsparcie finansowe działalności poradnictwa
zawodowego z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć grupowych o tematyce dotyczącej
asertywności, zarządzania czasem podczas poszukiwania pracy, metodologii poszukiwania

pracy oraz zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmów z
pracodawcą. Środki na ten cel zaplanowane zostały w kwocie 1.000,00 zł.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIII/82/20 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rawskiemu wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 8.
Dot. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu
W związku z omówieniem tematu w poprzednim punkcie i brakiem uwag i pytań
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wobec braku uwag i stwierdzeniu
kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XIII/83/20 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rawskiemu wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 9.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Wójt zabierając głos poinformował, że w związku z ogłoszonym konkursem na
realizację projektu infrastruktura sportowa, który został ogłoszony 28 grudnia ubiegłego roku
muszą zostać zabezpieczone środki w budżecie na dalszą realizację rozpoczętej strefy
aktywności. W ubiegłym roku udało się zrealizować kort z wiatą grillową w tej chwili chcemy
doposażyć ten kompleks w urządzenia tj. pole do mini golfa, i piramidę wspinaczkową dla
dzieci. Łączna kwota inwestycji opiewa na kwotę 100.000 zł. Podstawą do realizacji tego
projektu będzie pozyskanie środków. W przypadki ich nie uzyskania zadanie nie będzie
realizowane. Kolejna zmiana polega na wprowadzenia zadania polegającego na budowie
dróg dojazdowych do pól. Gmina w trakcie trwania naboru ma możliwość złożenia jednego
wniosku dotyczącego dróg dojazdowych do pól. W tym roku zaplanowano do ukończenia
drogę w Sławkowie. Mamy zrobioną część drogi asfaltowej od drogi powiatowej Rylsk DuzyBiała Rawska w kierunku Sławkowa. Główna droga we wsi nie ma utwardzenia asfaltowego.
Zrobiona jest dokumentacja i kosztorys na odcinek betonowy 130 m i 300 m na kwotę
105.000,00 zł. W przypadku nieuzyskania środków na inwestycje przyjęte w budżecie
będziemy składać wnioski na inne zadania tj. wymianę oświetlenia ulicznego z
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w formie 60% dotacji i 40% pożyczki.
Radny Bartłomiej Rzeżnicki poprosił o doprecyzowanie o którą drogę chodzi.
Wójt poinformował, że w budżecie na ten rok w ramach budowy dróg lokalnych mamy
zaplanowaną drogę Annosław- Sławków. Natomiast o dofinansowanie będziemy ubiegać się
na drogę dojazdową do pól znajdującą się przy drodze na Białą Rawską za Państwem

Dębowskim, po prawej stronie gdzie wykonany jest kawałek drogi asfaltowej. Dalsza część
drogi we wsi nie posiada utwardzenia.
Radna Małgorzata Biedrzycka zwróciła się z zapytaniem czy dużo znajduje się dróg
dojazdowych do pól na terenie naszej gminy.
Wójt oznajmił, że tak, jednakże pozostało mało odcinków przy których mieszkają
mieszkańcy.
Następnie Skarbnik poinformowała, że w związku z otrzymaniem decyzji dotyczącej dotacji
została naniesiona poprawka do uchwały. W dalszej części przedstawiła zmiany, które
polegają na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6.182,25 zł poprzez: zwiększenie dochodów
bieżących o kwotę 2.814,00 zł w związku z uzyskaną dotacją z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i utrzymanie stanowisk
oraz o zwiększenie o kwotę 3.368,25,00 zł w związku z refundacją środków na realizację
projektu E aktywni mieszkańcy Gminy Regnów;
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 186.182,25 poprzez wprowadzenie kwoty 2.814 zł
na wydatki statutowe i wynagrodzenia i pochodne, kwoty 3.368,25 zł na wydatki na
programy unijne, na przebudowę drogi dojazdowej Sławków 430 m kwota 85.000,00 zł oraz
na budowę kompleksu obiektów sportowych w Regnowie kwota 95.000,00 zł;
3) Uwzględnieniu w wydatkach inwestycyjnych powyższych zmian, które po ich zmianie
wynoszą 906.400,00 zł;
4) Zwiększeniu deficytu do kwoty 380.600 ,który zostanie pokryty kredytem;
5) Zwiększeniu przychodów o 180.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 581.000,00 zł;
6) Zwiększeniu limitów na finansowania planowanego deficytu budżetu, które po zmianie
wynoszą 529.100,00zł
Wobec powyższego dochody wynoszą 9.089.891,25 zł natomiast wydatki po zmianach
wynoszą 9.470.491,25 zł.
Radny Bartłomiej Rzeżnicki zapytał o koszty obsługi kredytu i w jakim banku zostanie
zaciągnięty.
Skarbnik poinformowała, że koszty wynosić będą ok. 140.000 zł, a oprocentowanie przyjęte
jest na poziomie 3-3.1%. Dodała, że bank zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu
postępowania zgodnie z zapytaniami przetargowymi
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do
głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIII/85/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.

Dot. Informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy.
Wójt Gminy poinformował, że:
- projektów realizowanych będzie coraz więcej, a ich wykonanie będzie wynikać z możliwości
pozyskania środków. Poprosił o zgłaszanie potrzeb i wzajemną współpracę w realizacji
projektów
-w ramach inwestycji drogowych mamy przyjęte dwie drogi lokalne, które będą składane do
Urzędu Wojewódzkiego. Jedną drogą jest wspólny projekt Lewin-Zuski, natomiast drugi
projekt to dokończenie drugiego etapu drogi Annosław- Sławków
- na bieżąco monitorowane są strony, gdzie można ubiegać się o dofinansowania
- poinformował, że pojawiła się koncepcja pozyskania środków ministerialnych na
infrastrukturę sportową. Dodał, że z uwagi na ogłaszanie naborów w ciągu roku ciężko jest
zaplanować środki na inwestycję
- na przyszłej sesji poruszony zostanie temat pozyskania z Funduszu Ochrony Środowiska
środków na program Czyste powietrze i furtki do realizacji projektów przez samorządy na
zasadzie skumulowania wniosków indywidualnych i pilotażu
-planowana jest termomodernizacja budynku urzędu poprzez wymianę i docieplenie okien i
wymiany ogrzewania. Decyzje i pozwolenia na budowę sieci gazowej przez firmę Sime Polska
są przygotowane
- w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkania z Polską Grupą Gazownictwa na którym
omówiona zostanie min. mikroinstalacja w Regnowie i Annosławiu
- dobiega końca realizacja II etapu inwestycji w Rylsku

Punkt 11.
Dot. Sprawy różne
Przewodniczący Sławomir Dudek zapytał jak wygląda sytuacja z konserwatorem
oświetlenia ulicznego.
Wójt Gminy poinformował, że osoba z którą jest podpisana umowa na konserwację
oświetlenia ulicznego, bardzo często nie wywiązuje się z wykonywania swoich obowiązków, a
komunikacja jest słaba. Umowa zawarta jest do końca roku ale jeśli wolą Rady będzie jej
rozwiązanie będą o to zabiegał.
Radna Logina Wachowicz zauważyła, że ta sytuacja ciągnie się od lat, a następnie poruszyła
temat budowy gazociągu i kwestii przyłączy tylko do Regnowa i Annosławia.
Wójt Mariusz Cheba oznajmił, że Polska Grupa Gazownictwa nie jest w stanie
zagwarantować, że w każdej miejscowości powstaną mikro instalacje. Na ten rok przyjęte są
dwie takie instalacje w Regnowie i Annosławiu. Do wybudowania sieci potrzeba jest wiedza
o potencjalnych odbiorcach. Dodał, że zgodnie z decyzją wojewody na naszym terenie
wykonanych zostanie ok. 138 odwiertów a zamknięcie budowy nastąpi w 2021 roku. Jest

szansa że w przeciągu 4-5 lat może uda się wykonać gazyfikację całej gminy. Dodał, że
największymi odbiorcami na terenie gminy jest szkoła z urzędem oraz ośrodek zdrowia.
Poinformował, iż piec w Ośrodku Zdrowia jest w złym stanie, a z uwagi na możliwość jego
wymiany na gazowy bezzasadnym jest inwestować w jego naprawę bądź zakup nowego. W
dalszej część poruszył temat spadku po zmarłym Panu Szymańczaku. Poinformował, że 31
grudnia został odebrany operat szacunkowy wyceny nieruchomości, który opiewa na kwotę
210.000 zł i do takiej wartości Gmina będzie odpowiadać wierzycielom. W chwili obecnej
złożone zostały dokumenty o wpis do księgi wieczystej. Dodał, że nieruchomość składa się z
45 działek o łącznej powierzchni 1.80 ha i ma nadzieje na wspólny pomysł zagospodarowania
terenu bądź znalezienia potencjalnych kupców.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki oznajmił, że będzie wnioskował za nie sprzedawanie tej ziemi.
Wójt poinformował, że najlepszym rozwiązaniem byłoby scalenie działek, sprzedanie
część i pozyskanie na pozostałą cześć dobrego inwestora. Dodał, że jeśli wierzyciel wystąpi o
uiszczenie zaległości to my musimy je spłacić
Radny Bartłomiej Rzeżnicki zauważył, że są pieniądze w wysokości 170.0000,00 zł na
koszt obsługi długi, a nie ma pieniędzy na spłacanie dłużników.
Wójt oznajmił, że nie możemy przekroczyć wskaźników. Nie neguje pomysłu radnego ale
musimy spłacić wierzyciela. Musimy mieć również pomysł jak ten teren wykorzystać potem.
Nie jest zwolennikiem sprzedaży, ale jeśli znalazłby się nabywca i z tego dochody
rozważyłbym tą alternatywę.
Radny Bartłomiej Rzeźnicki przypomniał, że w Regnowie jest kilka inwestycji
spieniężonych, które nie przynoszą nam zysków.
Radna Lucyna Jędrzejczyk zapytała o działkę po spalarni i kwestię zalegających na niej
opon.
Wójt udzielając odpowiedzi, poinformował że nie posiada aktualnych informacji na jakim
etapie jest realizacja inwestycji a także kiedy zostaną usunięte opony z terenu
nieruchomości.
Radna Izabela Kornacka zapytała, czy będzie robiona droga w Podskarbicach Szlacheckich.
Wójt poinformował, że tak droga będzie zrobiona, ale z uwagi na wniosek, który wpłynął o
wydanie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym naprawa została przesunięta. Dodał,
że planowane jest wykonanie powierzchni betonowej na tym odcinku nawet ze środków
własnych.
Radna Małgorzata Biedrzycka zarzuciła, że sprzęty w otwartej strefie aktywności są źle
zamontowane i zapytała jak można było dopuścić do takiej sytuacji.
Wójt wyjaśnił, że pieniądze wydatkowane były na sprzęt, a montaż został wykonany we
własnym zakresie. Nie ukrywał, że został popełniony błąd i należało wydatkować środki dla
firmy na montaż urządzeń. Dodał, że planowane jest obłożenie urządzeń kostką brukową we
własnym zakresie.
Radna Małgorzata Biedrzycka zapytała kiedy zaprosimy posła na sesję Rady Gminy.
Wójt poinformował, że zapraszał posła osobiście na Sesję. Następnie poruszył temat
budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Rylsk. Oznajmił, że odbyło się wspólne

spotkanie z Posłem Wojciechowskim mieszkańcami, których problem dotyczy oraz radnym i
sołtysem wsi Rylsk, na którym chcieliśmy wypracować wspólna strategię.
Radna Lucyna Jędrzejczyk oznajmiła, że wszyscy raczkujemy w tym temacie i nigdy nie
wiadomo co się stanie za 25 lat i jakie ta inwestycja może mieć skutki w przyszłości.
Podstawą takich sytuacji są nieuregulowane przepisy.
Wójt Gminy zauważył, że na etapie legislacji nie zostały zawarte normy odległościowe a
fermy fotowoltaiczne powstają na terenie całego kraju.
Radna Małgorzata Biedrzycka zwróciła uwagę, że w przypadku powstania farmy działki
sąsiadujące stracą na wartości.
Punkt 12.
Dot. Zakończenia obrad XIII Sesji Gminy Regnów
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dudek
Protokolant
Judyta Szydłowska

