
Protokół Nr 1/2019 
z obrad V sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

w dniu 31 stycznia 2019r. 

Przewodniczący obrad: Pani Barbara Przybylik Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 
Protokolant: Pani Katarzyna Słowik podinspektor ds. kadr. 
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46 A, sala sesyjna (pokój nr 15). 

W obradach sesji, które rozpoczęły się o godz. 15:00 udział wzięło 15 radnych (zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu) na ogólny stan członków Rady wynoszący 15 
osób. 
Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
- Burmistrz Miasta i Gminy Pan Artur Janosik, 
- Skarbnik Miasta i Gminy Pani Małgorzata Flak, 
- Dyrektor ZEAS Pani Barbara Dąbrowa, 
- Kierownik OPS Pani Elżbieta Szymusik 
- pracownik Referatu Finansowego w tut. Urzędzie Pan Andrzej Goncerz, 
- sołtysi i inni goście (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 po protokołu). 

Ad. 1. 
Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pani Barbara Przybylik. 
Przewodnicząca Rady powitała zebranych i na podstawie listy obecności radnych stwierdziła 
prawomocność obrad. Następnie odczytała porządek obrad, który radni otrzymali wraz z pozostałymi 
materiałami na sesję stanowiącymi załącznik nr 3 do protokołu, tj: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Wspieranie dzieci i młodzieży 
w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na lata 2019-2023, 

2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Miasta i Gminy Pilica, 

4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej na działce 
nr 1701/3 obręb Pilica, położonej w miejscowości Pilicy, przy ul. Kościuszki, 

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica, 
6) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

na część nieruchomości położonej w Dobrakowie, stanowiącej własność Gminy 
Pilica. 

5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do uczestników sesji z pytaniem o ewentualnie wnioski 
do porządku obrad - wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca przystąpiła do 
realizacji porządku obrad. 
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Ad. 2. 
Przechodząc do drugiego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół 
z poprzedniej sesji Rady był wyłożony do wglądu w Biurze Rady w pokoju nr 24 Urzędu Miasta 
i Gminy w Pilicy a także, że był udostępniony w Internecie. Następnie otworzyła procedurę 
zgłaszania uwag do protokołu - uwag nie zgłoszono. W konsekwencji powyższego Przewodnicząca 
Rady zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu obrad z poprzedniej sesji - protokół 
został przyjęty 15 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Wobec powyższego 
Przewodnicząca Rady stwierdzała, że protokół obrad z poprzedniej IV sesji Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. 
W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała uczestników sesji, 
że w dniu 30 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, na którym było m.in. 
analizowane sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
Następnie udzieliła głosu Pani Barbarze Dąbrowie Dyrektorowi ZEAS celem jego omówienia 
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Po przedstawieniu sprawozdania 
Przewodnicząca Rada otworzyła procedurę zadawania pytań - pytań nie zgłoszono. 

Ad. 4.1. 
W następnym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Kierownik OPS 
Elżbiecie Szymusik w związku z pierwszym projektem uchwały wniesiony pod obrady Rady 
tj. projektem uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Wspieranie 
dzieci i młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na lata 2019-2023. Głos zabrała Pani 
Elżbieta Szymusik, która omówiła cele i zasady Programu. Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła 
się do uczestników obrad informując o możliwości zgłaszania pytań do projektu uchwały - pytań nie 
zgłoszono. Przewodnicząca Rady przekazała głos V-ce Przewodniczącemu Rady Panu Wojciechowi 
Gamrot celem odczytania projektu uchwały, a następnie po jego odczytaniu zarządziła głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Wspieranie dzieci i młodzieży 
w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na lata 2019-2023, została przyjęta jednogłośnie (uchwała 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez 
zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań, który 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 4.2. 
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani 
Małgorzacie Flak Skarbnikowi Gminy Pilica w związku z projektem uchwały wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w tym powody 
wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicząca zarządziła jej odczytanie a następnie głosowanie. Uchwała została przyjęta 15 
głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego 
Przewodnicząca Rady stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi . 
nr 6 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie 
odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań, który stanowi 
nr 11 do protokołu. 



Ad. 4.3. 
Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zarządziła odczytanie projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica. Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca 
zarządziła głosowanie. Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdzała, że uchwała Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez 
zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań, który 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 4.4. 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej na działce nr 1701/3 obręb Pilica, położonej 
w miejscowości Pilicy, przy ul. Kościuszki. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pilicy, który wyjaśnił powody ustanowienia służebności. Pytań do projektu uchwały 
nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządziła odczytanie projektu a następnie jego głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 15 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej na działce nr 1701/3 
obręb Pilica, położonej w miejscowości Pilicy, przy ul. Kościuszki, została przyjęta jednogłośnie 
(uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki 
oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie 
głosowań, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 4.5. 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica. Przewodnicząca udzieliła głosu 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilicy. Pytań do projektu nie zgłoszono. Projekt został odczytany 
a następnie poddany pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdzała, 
że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Pilica, została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi znacznik nr 9 
do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie 
odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań, który stanowi ;: / 
nr 11 do protokołu. 

Ad. 4.6. 
Realizując kolejny punkt porządku obrad dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Dobrakowie, stanowiącej własność 
Gminy Pilica Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilicy. 
Pytań do projektu nie zgłoszono. Projekt został odczytany a następnie poddany pod głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy, 
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część 
nieruchomości położonej w Dobrakowie, stanowiącej własność Gminy Pilica została przyjęta 
jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr IG do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez 
podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym 
wykazie głosowań, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. 5 
W punkcie piątym porządku obrad - wolne wnioski - Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Głos zabrał radny Wojciech Gamrot, który poinformował o zmianach we wnioskach o płatność 
a mianowicie o uzyskaniu status ONW przez Pilicę oraz o jego utarcie przez Wierbkę, Maleszyna -
Jastrzębie, Kidów, Przychody oraz Wierzbicę. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Barbara Przybylik podziękowała 
wszystkim za przybycie a następnie zamknęła obrady V sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 
Sesja zakończyła się ok. godz. 15:40. 

Szczegółowy przebieg obrad sesji utrwalony został nagraniami audio - wideo, które stanowią 
z a ł ą c z n i k nr 12 do protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Katarzyna Słowik Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 

Załączniki do protokołu: 
1) lista obecności radnych, 
2) lista obecności sołtysów, 
3) zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz załącznikami i projektami uchwał, 
4) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
5) uchwała w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Wspieranie dzieci i młodzieży 

w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na lata 2019-2023, 
6) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
7) uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

i Gminy Pilica, 
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej na działce nr 1701/3 

obręb Pilica, położonej w miejscowości Pilicy, przy ul. Kościuszki, 
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica, 
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część 

nieruchomości położonej w Dobrakowie, stanowiącej własność Gminy Pilica, 
11) imienne wykazy głosowań nad projektami uchwał, 
12) nagrania audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

Ad. 6 

w Pilicy 

www.pilica.pl. 
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http://www.pilica.pl

