
Protokół Nr II/18 
z posiedzenia II Sesji Rady Gminy Regnów 

w dniu 30 listopada 2018 roku 
 

 
Obrady rozpoczęto: 

                                                                                                     o godz.10.00 
                                                                                                      a zakończono 
                                                                                                      o godz. 12.40 

Ustawowa liczba radnych – 15 
Radnych obecnych             – 15 
 
Radni oraz sołtysi 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  

 

Punkt. 1 

Dot. OTWARCIE SESJI 

 

Drugą 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. PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEJ SESJI NR I/2018 Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Gminy 

Regnów z dnia 19 listopada 2018 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 3. 

Dot. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD II SESJI RADY GMINY REGNÓW 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek przedstawił porządek obrad II Sesji, 

który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Protokół z poprzedniej sesji Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku. 

3. Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Gminy Regnów.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Regnów. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Regnów: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Regnów, 

c) zgłoszenie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady, 

d) przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie wyników, 

e) przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania 

Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego oraz 

powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego oraz 

powołania Przewodniczącego Komisji Społecznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Regnów. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 



ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta. 

14. Zmiany w budżecie Gminy Regnów na 2018 rok- podjęcie uchwały. 

15.  Informacja w sprawie projektu budżetu i stawek podatkowych na 2019 rok. 

16. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Regnów. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są czy są propozycję zmiany co do 

przedstawionego porządku obrad. 

Radny Bartłomiej Rzeźnicki zwrócił się z zapytanie czy Pani Skarbnik przedstawi jak 

będą kształtować się stawki podatkowe w 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek odpowiedział, że tak. 

Wobec braku uwag i propozycji zmian przystąpiono do realizacji punktu 4.  
 
Punkt 4. 

Dot. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY 
WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY REGNÓW 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek wyjaśnił, że na podstawie ustawy o 

samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera ze swojego grona od 1 do 3 

wiceprzewodniczących. Zaproponował aby dokonać wyboru 2 wiceprzewodniczących. 

Innych propozycji nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Regnów oraz poddał go 

pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr II/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 5. 
Dot.  WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY REGNÓW 

 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek wyjaśnił, że zgodnie z art. 19 ustawy o 

samorządzie gminnym rada wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczących 



bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

rady w głosowaniu tajnym. Za wybranego kandydata uznaje się tego, który uzyskał co 

najmniej 8 głosów. Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący zaproponował by Komisja skrutacyjna składała się z 3 osób i 

przypomniał, iż osoby kandydujące na wiceprzewodniczących nie mogę wchodzić w skład 

komisji.  

Do składu Komisji zaproponowano następujące osoby: 

1) Jolanta Staszewska 

2) Izabela Kornacka 

3) Małgorzata Biedrzycka 

Wobec braku innych zgłoszeń i wyrażeniu zgody przez kandydatów przystąpiono 

do głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej. Radni w głosowaniu 15 głosami „za” 

powołali Komisję w powyższym składzie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do 

protokołu. 

Następnie przystąpiono do przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Regnów. Wobec braku uwag do otrzymanego 

regulaminu przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu 15 głosami „za” przyjęli 

Regulamin głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy 

przeprowadzonych na sesji w dniu 30 listopada 2018 roku. Imienny wykaz głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. 

Zgłoszono następujących kandydatów: Bartłomieja Rzeżnickiego, Lucynę Jędrzejczyk, 

Włodzimierza Noska i Michała Plaskotę.  

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek ogłosił kilkuminutowa przerwę.  

    Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do przeprowadzenia 

głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących. Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej Jolanta Staszewska przypomniała też krótko zasady głosowania, a Komisja 

wyczytując z imienia i nazwiska radnych, wręczała im karty do głosowania, które radni 

wypełniali w miejscu wyznaczonym spełniającym wymogi tajności, po czym wrzucali 



karty do urny.  Po zebraniu kart i obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru. Protokół stanowi załącznik do 

protokołu z sesji.  

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani 

następujący radni:  

1) Lucyna Jędrzejczyk 

2) Włodzimierz Nosek 

Uwzględniając wynik głosowania Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek odczytał 

uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Wobec braku uwag, 

poinformował, że uchwała została przyjęta.  

Uchwała Nr II/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Punkt 6. 

 Dot.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO I    

                               POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Dudek oznajmił, że zgodnie z § 51 ust.1 

Statutu Gminy Regnów Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie od 3 do 5 

członków. Do Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić przewodniczący i 

wiceprzewodniczący.  Zaproponował by skład komisji rewizyjnej składał się z 5 członków. 

Wobec braku innych propozycji zaproponowano następujący Skład Komisji Rewizyjnej: 

1) Iwona Darnowska 

2) Longina Wachowicz 

3) Michał Plaskota 

4) Jolanta Staszewska 

5) Anna Matyjaszczyk 

Radni w głosowaniu 15 głosami „za” przyjęli przedstawiony skład Komisji Rewizyjnej. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  Na przewodniczącą Komisji zgłoszono Radną Jolantę Staszewską.  

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej oraz poddał go pod głosowanie.  Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” 

podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr II/4/18 w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 

załączniki do protokołu.  

 

Punkt 7. 

Dot.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO I  

        POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z §  64 ust. 1 Komisja skarg, wniosków i 

petycji podobnie jak Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie od 3 do 5 członków. 

Do Komisji skarg, wniosków i petycji nie może wchodzić przewodniczący i 

wiceprzewodniczący. Zaproponowano by komisja również składała się z 5 członków. 

Wobec braku innych propozycji zaproponowano następujący Skład Komisji skarg, 

wniosków i petycji: 

1) Izabela Kornacka 

2) Honarata Cybulska 

3) Dariusz Woszczyk 

4) Małgorzata Biedrzycka 

5) Iwona Darnowska 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Komisji 

skarg, wniosków i petycji. Na przewodniczącą Komisji zgłoszono Radną Izabelę Kornacką.  

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania Przewodniczącego Komisji 

skarg, wniosków i petycji oraz poddał go pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym 15 



głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr II/5/18 w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania 

Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 8. 

Dot. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA PRZEDMIOTU DZIAŁANIA I 

SKŁADU OSOBOWEGO ORAZ POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI BUDŻETU 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, Przedmiotem działania Komisji Budżetu są sprawy 

związane z gospodarką finansową Gminy, w tym w szczególności opiniowanie budżetu 

gminy, stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz sprawy inwestycji gminnych. 

Zaproponował aby komisja budżetu składała się również z 5 członków.  Wobec braku 

innych propozycji zaproponowano następujący Skład Komisji Budżetu: 

1) Honorata Cybulska 

2) Włodzimierz Nosek 

3) Katarzyna Tkaczyk 

4) Anna Matyjaszczyk 

5) Lucyna Jędrzejczak 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Komisji 

Budżetu. Na przewodniczącą Komisji zgłoszono Radną Katarzynę Tkaczyk.  

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt 

w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania Przewodniczącego Budżetu oraz 

poddał go pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, 1 głosem 

,,wstrzymującym” podjęli uchwałę 

Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia składu osobowego i powołania 

Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

 



Punkt 8. 

Dot. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA PRZEDMIOTU DZIAŁANIA I 

SKŁADU OSOBOWEGO ORAZ POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 

SPOŁECZNEJ 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Przedmiotem działania Komisji Społecznej są 

sprawy z zakresu infrastruktury społecznej, gospodarczej i ochrony środowiska, w tym w 

szczególności edukacji publicznej, kultury, sportu i turystyki, zdrowia i opieki społecznej, 

promocji gminnej, rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, planowania 

przestrzennego, gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zaproponował aby komisja 

społeczna składała się z 6 członków. Wobec braku innych propozycji zaproponowano 

następujący Skład Komisji Społecznej: 

1) Renata Wodnicka 

2) Bartłomiej Rzeżnicki 

3) Dariusz Woszczyk 

4) Longina Wachowicz 

5) Małgorzata Biedrzycka 

6) Izabela Kornacka 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Komisji 

Budżetu. Na przewodniczącego Komisji zgłoszono dwie kandydatury Radną Longinę 

Wachowicz i Radnego Dariusza Woszczyka.  

Radny Bartłomiej Rzeżnicki oznajmił, że jest to niesprawiedliwe, żeby cała Rada wybierała 

przewodniczącego bo to członkowie poszczególnych  komisji powinni o tym  decydować.   

Sekretarz Agnieszka Rokicka- Bednarek wyjaśniła, że w § 48 Statutu Gminy Regnów jest 

zapis, który mówi że Przewodniczący Komisji wybierany jest przez Radę.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturami: 

Za przyjęciem kandydatury Radnej Longiny Wachowicz na Przewodniczącą Komisji 

Społecznej radni w głosowaniu jawnym odpowiedzieli się 9 głosami ,,za”,  5 głosami 

,,przeciw” i 1 głosem ,,wstrzymującym” . Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do 

protokołu. 



Za przyjęciem kandydatury Radnego Dariusza Woszczyka na Przewodniczącego 

Komisji Społecznej radni w głosowaniu jawnym odpowiedzieli się 6 głosami ,,za”,  4 

głosami ,,przeciw” i 5 głosami ,,wstrzymującymi”. Imienny wykaz głosowania stanowi 

załącznik do protokołu. 

Wobec przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że na 

Przewodniczącą Komisji Społecznej została wybrana Pani Longina Wachowicz.  

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego oraz powołania Przewodniczącego 

Komisji Społecznej oraz poddał go pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym 13 

głosami ,,za” i 2 głosami ,,wstrzymującymi” podjęli uchwałę 

Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego oraz 

powołania Przewodniczącego Komisji Społecznej wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 10. 

Dot. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY 

UCHWAŁODAWCZEJ 

 

Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek  wyjaśniła, że zgodnie z art. 41a 

ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym grupa mieszkańców gminy 

posiadających czynne prawo wyborcze może wystąpić z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą, czyli może złożyć do Rady Gminy projekt uchwały. W gminie liczącej do 

5.000 mieszkańców z taką inicjatywa może wystąpić co najmniej 100 osób posiadających 

czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy, czyli zgodnie z art. 10 Kodeksu 

Wyborczego muszą być to być obywatele polski lub UE, którzy mają ukończone 18 lat 

oraz stale zamieszkują na obszarze gminy. Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w 

drodze uchwały szczegółowych zasad  wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatywy obywatelskiej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej oraz formalne wymogi jakim musi odpowiadać projekt uchwały. 

Następnie Sekretarz przedstawiła najważniejsze informacje w sprawie procedur 



inicjatywy uchwałodawczej. Poinformowała również, iż w § 3 ust.1  po słowie Komitet 

proponuje się dopisać ,,inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej ,,Komitetem”  a w § 4 

wykreślić te słowa.  

Wobec braku uwag i innych propozycji zmian  Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz 

poddał go pod głosowanie.  Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli 

uchwałę. 

Uchwała Nr II/8/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 11. 

 Dot. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I TRYBU  

  PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY REGNÓW 

 

 Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek  wyjaśniła, że konsultacje społeczne 

stanowią jedną z form działań obywateli w sprawowaniu władzy, co jest umocowane w 

przepisach Konstytucji oraz odpowiednich ustaw. Konsultacje społeczne są częścią 

procesu budowania wspólnoty lokalnej. Są formą dialogu władz z mieszkańcami mającą 

na celu podjęcie przez władzę optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Zgodnie z 

dyspozycją art. 5a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym konsultacje z mieszkańcami 

mogą być przeprowadzane w wypadkach przewidzianych ustawami bądź w innych 

sprawach ważnych dla gminy. Ustawodawca w art. 5a ust. 2 ustawy gminnej nałożył na 

Radę Gminy obowiązek określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami w formie uchwały.  Następnie Sekretarz przedstawiła najważniejsze 

regulację przeprowadzania konsultacji społecznych.  

Radny Dariusz Woszczyk poprosił o doprecyzowanie ile najdłużej mogą trwać 

konsultacje. 

Sekretarz Gminy Agnieszka Rokicka- Bednarek wyjaśniła, że tą kwestię Wójt Gminy 

rozstrzyga w formie odrębnego zarządzenia w konkretnej sprawie. Dodała również, iż 



niedługo będą przeprowadzane konsultacje przy procedurze uchwalania statutów 

sołectw.  

Wobec braku uwag i innych propozycji zmian  Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Regnów oraz poddał go pod głosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr II/9/18 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania 

stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 12. 

Dot. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY REGNÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019 

 

Wójt Gminy Mariusz Cheba  wyjaśnił, że taki program podejmowany jest 

corocznie. Projekt uchwały wyłożony był do konsultacji na stronie internetowej i tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. Konsultacje przewidziane były na 27 listopada. Żadna z 

organizacji przystępujących do konkursu do tej pory nie zgłosiła żadnych uwag. 

Następnie przedstawione zostały najważniejsze założenia programu.  Na realizację tych 

czterech zadań zaplanowane zostało 51.000,00 zł, ale jest to tylko kropla w morzu 

potrzeb. Dzięki zaangażowaniu osób to wszystko funkcjonuje i wpływa na dobrą 

promocję Gminy na terenie zarówno powiatu jak i województwa.  

Radny Barłomiej Rzeżnicki zauważył, że na program jest przeznaczone 51.000,00 

zł. Zapytał czy jest jakaś alternatywa i w razie nie podjęcia tej uchwały na co by te 

pieniądze zostały przeznaczone.  

Wójt Mariusz Cheba wyjaśnił, że program określa nasze cele priorytetowe ale 

jednocześnie, żeby był przyjęty do realizacji musimy  wskazać jaką kwotę w budżecie 

planujemy. Kwota planowana jest na podstawie wniosków o zapotrzebowanie środków, 



które wpływają z danych organizacji.  

Wobec braku uwag i innych propozycji zmian  Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019 oraz poddał go pod głosowanie.  Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” 

podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr II/10/18 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019  wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 13. 

Dot. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYNAGRODZENIA WÓJTA 

 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek wyjaśnił, że zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 2 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy 

należy ustalenie wynagrodzenia Wójta. Problematykę wynagrodzenia zatrudnionych na 

podstawie wyboru kompleksowo regulują przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku 

o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych.  Na podstawie tych przepisów składniki wynagrodzenia 

winny mieścić się w następujących wielkościach: 

- wynagrodzenia zasadnicze od 3.400 do 4.700 złotych 

- maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 1.900 zł 

- dodatek specjalny od 20% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego 

- dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.  

Proponuję, by wynagrodzenie wójta wynosiło: wynagrodzenie zasadnicze 4.500,00 zł, 

dodatek funkcyjny 1.600,00 zł, dodatek specjalny- 1.830,00 zł, dodatek stażowy 900,00 zł 

Radny Bartłomiej Rzeżnicki zapytał ile wynosiło wynagrodzenie dotychczasowego wójta.  



Przewodniczący Rady poinformował, że wynagrodzenie dotychczasowego wójta wynosiło  

- wynagrodzenia zasadnicze 4.670,00 zł, dodatek funkcyjny 1.900,00 zł, dodatek 

specjalny 1.576,00 zł, dodatek stażowy 934,00 zł łącznie 9.080. Dodał, że analizowane 

były również inne gminy takiej samej wielkości jak Regnów i wyliczenia oparte zostały w 

porównaniu z nimi. W niektórych gminach wójt, który został wybrany po raz pierwszy nie 

pracował jako urzędnik bądź nie ma 20 procentowego dodatku stażowego zarabia 

9.000,00 zł czy 10.000,00 zł. Zauważył również, iż wójt starał się i pracował dla naszej 

gminy.  

Radna Małgorzata Biedrzycka poprosiła o przypomnienie w jakich widełkach powinno 

mieścić się wynagrodzenie zasadnicze.  

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek przypomniał, że w granicach od 3.400,00 zł do 

4.700,00 zł.  

Bartłomiej Rzeżnicki zauważył, że najpierw powinniśmy zacząć od budżetu by wiedzieć 

jakie mamy dochody i rozchody a dopiero później ustalać wynagrodzenie a tutaj jest na 

odwrót.  

Sekretarz Agnieszka Rokicka Bednarek wyjaśniła, że wynagrodzenie dla nowo wybranego 

wójta musi zostać uchwalone a zaproponowane kwoty mieszczą się w budżecie. 

Radny Bartłomiej Rzeżnicki oznajmił, że nie wiedząc jaki jest budżet nie wie ile może dać.  

Skarbnik Alina Szczegulska wyjaśniła, że wynagrodzenia wójta musi być ustalone bez 

względu na przychody czy rozchody. Dodała również, że do kompetencji Rady należy 

ustalenie wynagrodzenia wójta a budżet będzie omawiany przy zmianach oraz 

szczegółowo na komisjach.  

Radna Małgorzata Biedrzycka zauważyła, że zatrudniając pracownika nie dajemy 

maksymalnego wynagrodzenia a z czasem wynagrodzenie rośnie. Im więcej pracownik 

będzie się starał i się wykazywał, tym ma większą pensję. 

Przewodniczący Rady Sławomir Dudek dodał, że do tej pory Rada nie ustalała wysokości 

pensji co roku a stawki nie zmieniały się w ciągu kadencji. 

Radny Bartłomiej Rzeżnicki zasugerował, że uchwalając wynagrodzenie o 1.000,00 zł 

mniejsze jesteśmy w stanie w skali roku zaoszczędzić ok. 12.000,00 zł dzięki którym da się 

coś zrobić na przykład wymienić żarówki w lampach. 



Przewodniczący Rady Sławomir Dudek zarządził kilkuminutowa przerwę.  

Radna Małgorzata Biedrzycka zgłosiła wniosek by wynagrodzenie wójta wynosiło: 

wynagrodzenie zasadnicze- 4.000,00 zł, dodatek funkcyjny- 1.600,00 zł, dodatek 

specjalny 1.680,00 zł, dodatek stażowy 800,00 co łącznie wynosi 8.080,00 zł. 

Za proponowanym wnioskiem opowiedziało się 3 radnych natomiast 12 radnych było 

przeciw. Wniosek nie został przyjęty. 

Wobec innych propozycji zmian  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta oraz poddał go pod głosowanie.  Radni w 

głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, 1 głosem ,,przeciw” i 1 głosem ,,wstrzymującym” 

podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wynagrodzenia wójta  wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 14. 

Dot. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY REGNÓW NA 2018 ROK- PODJĘCIE UCHWAŁY 

 

 Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła zmiany w budżecie, które polegają na: 

1) Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.322,00 zł i dotyczą: 100,00 wpływ 

z odsetek zgodnie z decyzją GOPS i 1.222,00 zł środki z Funduszu Pracy zgodnie z 

podpisaną umową  z Wojewodą Łódzkim na asystenta rodziny.  

2) Dokonaniu przeniesienia w planie wydatków, które polegają na: zmniejszenie rozdziału 

70005 wydatki statutowe kwota 3.000,00 zł, rozdziału 750011 środki własne na 

wynagrodzenia i pochodne  6.000,00, rozdziału 85214 świadczenia na rzecz osób 

fizycznych kwota 1.060,00 zł, rozdziału 85228 wynagrodzenia i pochodne kwota 6.000,00 

zł, rozdziału 85230 świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.300,00 zł. Zmniejszenia 

przeznaczone zostają na zwiększenia rozdziałów: 80101 wynagrodzenia i pochodne 

kwota 9.038,00 zł,  80110 wynagrodzenia i pochodne 4.990,00 zł i 85401 wynagrodzenia i 

pochodne w świetlicach kwota 4.332,00 zł.  

Dochody po zmianach wynoszą 8.256.768,89 zł natomiast wydatki 8.438.768,89 zł. 



Radny Bartłomiej Rzeżnicki zauważył, że przedstawione przeniesienia są przeznaczone na 

wynagrodzenia. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przeniesienia są przeznaczone na wynagrodzenia w 

oświecie w związku ze wzrostem godzin w świetlicach zarówno w szkole jak i w 

gimnazjum.  

Wobec braku uwag i innych propozycji zmian  Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił projekt w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz poddał go pod 

głosowanie.  Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” podjęli uchwałę. 

Uchwała Nr II/10/18 w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 15. 

Dot. INFORMACJA W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU I STAWEK PODATKOWYCH 

NA 2019 ROK 

 

 Skarbnik Gminy przedstawiła krótką  informację w sprawie projektu budżetu i 

stawek podatkowych na 2019 rok, którzy radni otrzymali przed sesją. Poinformowała 

również, że odbędą się komisję przed uchwaleniem budżetu, na których szczegółowo 

zostaną przedstawione wydatki i dochody w poszczególnych rozdziałach.   

Następnie przedstawiła dochody i wydatki a także przychody i rozchody  planowane na 

2019 rok.   

Sołtys Ryszard Pawlak  poinformował, że na straż zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. W 

przyszłym roku jest 100-lecie i trzeba będzie wykonać jakiś malowanie. Proszę o 

zaplanowanie większych środków 

Skarbnik Alina Szczegulska wyjaśniła, że w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne możemy 

finansować tylko utrzymanie gotowości bojowej. Natomiast na malowanie środki 

zaplanowane są w rozdziale  gospodarka nieruchomościami i gruntami. 

Radny Bartłomiej Rzeżnicki oznajmił, iż dług gminy wynosi 1.500.000,00 zł a ile wynoszą 

dochody 

Skarbnik Alina Szczegulska wyjaśniła, że dochody wynoszą 7.759.602,00 zł. 



Poinformowała również, że wszystkie stawki podatkowe  jakie były uchwalone na ten rok 

przechodzą na następny. Uchwały dotyczące podatków zamieszczone są w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Stawki od środków transportowych i nieruchomości zostają w 

takiej wysokości jak w roku ubiegłym. Podatek rolny ustalony jest na podstawie ceny żyta 

za okres 11 kwartałów w ubiegłym roku wynosił 52,49 zł, natomiast na obecnie wynosić 

będzie  54,36 zł czyli  wzrosła stawka o 4,67 zł.  Podatek leśny natomiast wynosił 43,35 zł 

natomiast w 2019 roku wynosić będzie 42,24 zł.  

 

Punkt 16. 

 

 Dot. ZAKOŃCZENIE OBRAD II SESJI GMINY REGNÓW 

 

    W związku z wyczerpaniem porządku obrad II Sesja Rady Gminy Regnów na 

powyższym została zakończona. 

 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Sławomir Dudek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant  

 

Judyta Szydłowska 


