Protokół Nr XI/19
z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 29 listopada 2019 roku

Obrady rozpoczęto:
o godz.9.00
a zakończono
o godz. 10.50
Ustawowa liczba radnych – 15
Radnych obecnych

– 14

Nieobecna Iwona Darnowska
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

Jedenastą 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 XI Sesji Rady Gminy Regnów

Wójt Gminy zabierając głos zgłosił wnioski o rozszerzenie porządku obrad o:

1) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku.
2) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku przedmiocie obniżenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie zmiany
porządku obrad. Radni 14 głosami ,,za” przyjęli zmianę porządku obrad. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad po zmianach przedstawił się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr X/2019 z dnia 25 października 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku przedmiocie obniżenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
11. Podjęcie chwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również tryb ich pobierania
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia
w Regnowie prowadzonej przez Gminę Regnów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie
Gminy Regnów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Regnów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
17. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Regnów.

Punkt 3.
Dot. Protokół z poprzedniej sesji Nr X/2019 z dnia 25 października 2019 roku

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr X/2019 z Sesji Rady Gminy Regnów z
dnia 25 października 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. Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku.

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Izabela Kornacka przedstawiła opinię
dotyczącą wniosków w sprawie zmiany stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
podatkowych w tym podatku. Komisja na wspólnym posiedzeniu komisji skarg, wniosków i
petycji, komisji rewizyjnej i komisji społecznej w dniu 27 listopada 2019 roku po rozpatrzeniu
wniosków, które wpłynęły od Syndyk masy upadłości Roja Sp z o.o. oraz WML Foods Sp z o.o.
postanowiła zarekomendować negatywnie rozpatrzenie przedmiotowych wniosków a opinia
stanowi załącznik do protokołu.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku. Wobec braku uwag i stwierdzeniu
kworum przystąpiono do głosowania. Z uwagi na problemy techniczne głosowanie zostało
powtórzone. W powtórzonym głosowaniu jawnym radni 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/59/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku przedmiocie obniżenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku przedmiocie obniżenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku. Wobec braku uwag i
stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami
,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/60/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych w tym podatku wraz z
imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 6.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

Skarbnik Gminy Alina Szczegulska przedstawiła stawki podatku rolnego i leśnego,
zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, które wynosić będą odpowiednio 146,15
zł za 1 ha przeliczeniowy i 194,24 za 1 m2 . Następnie przedstawiła proponowane stawki
podatku od nieruchomości:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – było 0,70 proponuje
się 0,75 zł;
- pod wodami powierzchniowymi– wzrost o 15 gr na 4,65 zł,
- od gruntów pozostałych - 0,35 zł wzrost o 5 gr,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji- 3,08 zł wzrost o 0,10 gr
- od budynków mieszkalnych – wzrost o 5 gr na 0,60 zł,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – było 18,00 zł a jest
propozycja 19,00 zł,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,50 wzrost o 50 gr,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – proponowane 3,70 zł
wzrost 20 gr,
- od budynków pozostałych 5,20 wzrost o 0,20 gr
Natomiast stawki od budowli w wysokości 2% i od budowli służących zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków w wysokości 0,05% pozostały bez zmian.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wobec braku uwag i
stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami
,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/61/19 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 7.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Alina Szczegulska. Poinformowała, że
zaproponowany jest wzrost podatku od środków transportowych na poziomie ok. 4 % czyli o
40,00-100,00 zł w poszczególnych grupach pojazdów.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Wobec braku uwag i
stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami
,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/62/19 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 8.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

Tematykę projektu uchwał dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przedstawiła Sekretarz
Gminy Agnieszka Rokicka-Bednarek. Poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach na Rady Gmin nałożony został obowiązek
dostosowania obowiązujących uchwał w zakresie utrzymania czystości i porządku w terminie
do 06 czerwca 2020 roku. Z uwagi na nie możność zmiany uchwał dotyczących domków
letniskowych w ciągu roku zasadnym jest podjęcie zmian w tym zakresie w roku bieżącym, z
mocą obowiązującą od 1 stycznia.
W przygotowanym projekcie uchwały proponuje się ustalenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości
100,00 zł, natomiast dla właściciela nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku
selektywnego zbierania odpadów w wysokości 200,00 zł. Dotychczas stawki kształtowały się
na poziomie 84,00 zł i 150,00 zł. Jest to opłata ryczałtowa roczna, która nie może być wyższa
niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem tj. 169,30

zł. W przypadku opłaty podwyższonej stawka ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość
i wyższa niż czterokrotność stawki ustalonej przez radę gminy. Dodała, że od 2015 roku nie
było żadnych wpływów z tytułu opłaty za domki letniskowe mimo tego w przypadku objęcia
nieruchomości z domkami letniskowymi oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów
komunalnych, rada gminy obowiązana jest uchwalić ryczałtową stawkę opłaty dla takich
nieruchomości.
W dalszej części Sekretarz przedstawiła informację o deklaracjach oraz terminie i trybie
uiszczania opłat. Poinformowała, że właściciele nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub właściciele innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe obowiązani są złożyć do Wójta Gminy deklarację, której wzór określa
przygotowany projekt uchwały. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania danej nieruchomości przez pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych natomiast zmiany należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca.
Deklaracje można składać elektronicznie przez platformę ePUAP. Opłatę natomiast należy
uiszczać z góry do 30 lipca za dany rok na wyodrębniony indywidualny rachunek bankowy.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wobec braku uwag i stwierdzeniu
kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XI/63/19 w sprawie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 9.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje
się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wobec braku
uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14
głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/64/19 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu
jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/65/19 w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki
do protokołu.

Punkt 11.
Dot. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Beata
Żatkiewicz. Poinformowała, że temat omawiany był na komisjach Rady Gminy Regnów.
Uchwała zakłada ustalenie kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej w wysokości 20,00 zł. i kosztu
1 godziny usługi specjalistycznej w wysokości 25,00 zł. Opłata naliczana będzie według
sytuacji dochodowej rodziny lub osoby samotnej korzystającej z tej formy pomocy, a dla osób
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o
pomocy społecznej usługi będą świadczone nieodpłatnie.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni
w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/66/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 12.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie prowadzonej przez Gminę Regnów

Sekretarz Gminy poinformowała, że w związku z pełnieniem nadzoru wojewoda powziął
wątpliwości, co do zapisu § 2 tej uchwały, który jest sprzeczny z art.52 ust.3 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych. Obecnie przepis ten przewiduje, że opłata za korzystanie z
wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł. „za każda rozpoczętą godzinę
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
oraz innej formie wychowania przedszkolnego”. W związku z tym zaproponowano uchylenie
Uchwały Nr X/57/19 przyjętej przez Radę Gminy 25 października 2019 r. i ponowne przyjęcie
uchwały ustalającej opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem
uwag organu nadzoru.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie
prowadzonej przez Gminę Regnów. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono
do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/67/19 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia
w Regnowie prowadzonej przez Gminę Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania
stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 13.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg
gminnych na terenie Gminy Regnów

Wójt Gminy Mariusz Cheba poinformował, że projekt uchwały omawiany był na
komisjach Rady Gminy. Dodał, że uchwała musi być dostosowana do obowiązujących
przepisów w zakresie maksymalnej stawki za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w
pasie drogowym, która wynosi 20 gr. Dotychczasowa uchwała podjęta w 2017 roku zakłada
stawkę w wysokości 1 zł. Pozostałe stawki za zajęcie pasa i innych urządzeń pozostają bez
zmian.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Regnów. Wobec
braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym
14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/68/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie
Gminy Regnów wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 14.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Regnów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

Wójt Gminy poinformował, że wszyscy otrzymali projekt uchwały , który jest podstawą
do korzystania przez organizację pozarządowe z dotacji. Dodał, że program umieszczony był
na stronie internetowej i poddany był konsultacją, a uwag nie wniesiono. Środki
zabezpieczone na realizację zadań w 2020 rok wynoszą 58.000 zł.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2020. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do
głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/69/19 w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Regnów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 wraz z imiennym wykazem
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 15.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2022

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Alina Szczegulska. Wyjaśniła, iż
zwiększono dochody o kwotę 758.583,73 zł, w tym dochody bieżące o 641.441,73 zł i dotyczą
dotacji, subwencji i dochodów własnych oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę
117.142, z tytułu dotacji na inwestycje z udziałem środków europejskich Ponadto zwiększono
wydatki o kwotę 522.567,73 zł, w tym zwiększono bieżące wydatki o 592.967,73 zł i majątkowe
o kwotę 70.400,00 zł. W wyniku zmian dochody wynoszą 8.780.627,60 zł, natomiast wydatki
8.658.897,60 zł. Po dokonanych zmianach zmniejszono przychody o kwotę 121.730,00 zł oraz
zwiększono rozchody o kwotę 114.286,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań z środków unijnych. W 2020 zwiększono kredyt do kwoty 401.000,00 ze spłatą na 13
lat. W latach 2019-2033 zadłużenie uległo zmianie i w 2019 roku wynosi 1.240.200,00 zł.
Następnie przedstawiła wskaźniki spłaty zadłużenia. Dodała, że zmniejszony został limit
wydatków na 2019 rok na zadanie pn. ,,Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych
w Regnowie” o kwotę 69.400,00 zł i po zmianie wynosi w 2019 roku wynosi 90.100,00 zł.
Otrzymano dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie

zmiany

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022. Wobec braku uwag i stwierdzeniu
kworum przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XI/70/19 w sprawie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2019-2022 wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 16.
Dot. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Skarbnik przedstawiła zmiany, które polegają na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 144.472,00 poprzez: zwiększenie dochodów
bieżących w tym podatku od nieruchomości od osób prawnych 20.300,00 zł, wpływów z
innych opłat 4.030,00 zł i wpływów z odsetek 3.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów
majątkowych zgodnie pismem z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym dotacji na programy
finansowane z udziałem środków europejskich rozliczenie I etapu inwestycji Rylsk kwota
117.142,00 zł;
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.856,00 na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
diety radnych kwota 2.056,00 zł oraz diety sołtysów kwota 800,00,00 zł;
3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 94.400,00 zł na wydatki statutowe dotyczące dróg
kwota 15.000,00 zł, rozdział 75023 kwota 9.000,00 zł wydatki statutowe, rozdział 92601 kwota
69.400,00 zł wydatki majątkowe – obiekty sportowe, rozdział 92695 kwota 1.000,00 zł
wydatki majątkowe- Otwarte Strefy Aktywności;
4) Przeniesieniu planu wydatków poprzez:
- zwiększenie rozdziału 70005 kwota 1.300,00 zł wydatki statutowe, rozdziału 85401 kwota
1.820,00 zł na wynagrodzenia i pochodne świetlice szkolne, rozdziału 85501 na świadczenia
wychowawcze- własne wydatki statutowe kwota 1.580,00 zł, rozdziału 85502 świadczenia
rodzinne-własne kwota 960 wydatki statutowe i wynagrodzenia i pochodne, rozdziału 92116
kwota 3.500,00 zł dotacja dla biblioteki,
- zmniejszenie rozdziału 75095 kwota 3.800,00 zł wynagrodzenia i pochodne i wydatki
statutowe, rozdziału 80101 kwota 1.820,00 zł wynagrodzenia i pochodne, rozdziału 85295
kwota 2.540,00 zł wydatki statutowe, rozdziału 92108 kwota 1.000,00 zł wydatki statutowe;
5) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 70.400,00,00 zł, które po zmianie wynoszą
406.500,00 zgodnie z tabelą Nr 4. Po dokonanych zmianach różnica między dochodami a
wydatkami wynosi 121.730,00 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
6) Zmniejszeniu przychodów o kwotę 121.730,00 oraz zwiększeniu rozchodów o kwotę
114.286,00, zgodnie z tabelą Nr 5.
Dodała, że zmieniono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i
zwiększono dotację dla samorządowej instytucji kultury.
Dochody po zmianach wynoszą 8.780.627,60 zł. natomiast wydatki po zmianach wynoszą
8.658.897,60 zł.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok. Wobec braku uwag i stwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI/71/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 17.
Dot. Informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy.

Wójt Gminy poinformował, że:
-7 listopada do firmy ITV Media w związku ze złożonym wnioskiem Radnego Bartłomieja
Rzeźnickiego zostało wysłane pismo dotyczące realizacji inwestycji , ale nie dostaliśmy jeszcze
odpowiedzi
- wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące możliwości uzyskania 1 transzy za
realizację inwestycji w Rylsku w tym roku. Na początku przyszłego roku będzie ogłaszany
przetarg na realizację 2 etapu
- sfinalizowana została realizacja działań przy obiekcie rekreacyjnym. Podziękował sołtysowi
wsi Regnów Ryszardowi Pawlakowi za pomoc

Punkt 18.
Dot. Sprawy różne

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Punkt 19.
Dot. Zakończenia obrad XI Sesji Gminy Regnów

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XI Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończona.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Dudek

Protokolant

Judyta Szydłowska

