
 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLI/2017 

z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 26.10.2017 r. 
 

 

 

      Przewodniczący obrad sesji – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy – Pani Barbara  

      Przybylik. 

      Protokolant – insp. ds. obsługi Rady Miasta i Gminy – Iwona Kazior. 

      Miejsce odbycia sesji – Urząd Miasta i Gminy w Pilicy – sala narad (pokój nr 15). 

 

            W obradach sesji, które rozpoczęły się o godz.15
10 

udział wzięło 15 radnych na ogólny  

      stan Rady wynoszący 15 osób. 

      Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 

-    Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Artur Janosik, 

-    Sekretarz Miasta i Gminy – Pani Anna Kulczak, 

-    Skarbnik Miasta i Gminy – Pani Magdalena Dynerowicz, 

-    pracownik Referatu Finansowego tut.Urzędu – Pan Andrzej Goncerz,  

-    Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy – Pani Barbara Dąbrowa, 

      -    podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i zamówień publicznych w tut.Urzędzie   

            - Pan Mateusz Kazior, 

      -    Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – podinspektor Arkadiusz Miśta,      

      -     sołtysi i inni goście.  

     Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.      

     Porządek obrad sesji:     

     1. Otwarcie obrad sesji. 

     2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad trzech poprzednich sesji.  

     3. Interpelacje i zapytania radnych. 

     4. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy o złożonych oświadczeniach 

         majątkowych. 

     5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 

         egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty. 

     6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

         1) zmiany nazwy Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza  

             i Gimnazjum nr 2 w Wierbce, 

         2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 

             im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka 

             Sienkiewicza w Wierbce,  

         3) przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata  

             2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-219” oraz „Programu Ochrony  

             Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata  

             2020-2023”, 

         4) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz  

              podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

              pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”, 

         5) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,               

         6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026, 

         7) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu  

             z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, 
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         8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica. 

     7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

     8. Wolne wnioski. 

     9. Zamknięcie obrad sesji.   

 

      Ad 1. 

       Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy – Pani Barbara Przybylik. 

      Pani Przewodnicząca powitała zebranych i stwierdziła prawomocność obrad. Następnie  

      przedstawiła ww. porządek przebiegu sesji – zgodny z porządkiem zawartym w zaproszeniach  

      na sesję i zapytała czy będą zgłaszane wnioski do porządku obrad. 

      Pan Burmistrz wniósł o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

      na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonych w Szycach. Wyjaśnił, że proponuje  

      nabyć dwie niewielkie działki położone w miejscowości Szyce z przeznaczeniem pod budowę  

      zbiornika odparowującego wodę, na które to zadanie będą czynione starania o pozyskanie środków  

      zewnętrznych.  

      Innych propozycji zmian ani uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 

      Pani Przewodnicząca poddała wniosek Pana Burmistrza pod głosowanie. 

      Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

      na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonych w Szycach został przyjęty  

      jednogłośnie (15 radnych głosowało za).  

      Porządek obrad sesji z przyjętą zmianą przedstawia się następująco:      

      1. Otwarcie obrad sesji. 

      2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad trzech poprzednich sesji.  

      3. Interpelacje i zapytania radnych. 

      4. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy o złożonych oświadczeniach 

          majątkowych. 

      5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 

          egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty. 

      6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

          1) zmiany nazwy Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza  

              i Gimnazjum nr 2 w Wierbce, 

          2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 

              im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka 

              Sienkiewicza w Wierbce,  

          3) przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata  

              2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-219” oraz „Programu Ochrony  

              Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata  

              2020-2023”, 

          4) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz  

               podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

               pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”, 

          5) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,               

          6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026, 

          7) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu  

              z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, 

          8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica, 

          9) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonych w Szycach. 

      7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

      8. Wolne wnioski. 

      9. Zamknięcie obrad sesji.   
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      Ad 2. 

          Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy przyjęcia protokołów z przebiegu obrad  

    trzech poprzednich sesji - protokołu Nr XXXVIII/2017 z dnia 25.07.2017 r., protokołu  

    Nr XXXIX/2017 z dnia 24.08.2017 r. i protokołu Nr XL/2017 z dnia 01.09.2017 r.  

    Nadmieniła, że protokoły są wyłożone do wglądu w pokoju nr 24 tut. Urzędu i udostępnione  

    w Internecie. 

    Zapytała czy radni mają uwagi do protokołów. 

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Pani Przewodnicząca poddała kolejno pod głosowanie przyjęcie każdego protokołu.  

Protokół Nr XXXVIII/2017 z dnia 25.07.2017 r. został przyjęty jednogłośnie – na 15 radnych  

15 głosowało za.  

Protokół Nr XXXIX/2017 z dnia 24.08.2017 r. został przyjęty jednogłośnie – na 15 radnych  

15 głosowało za..   

Protokół Nr XL/2017 z dnia 01.09.2017 r. został przyjęty jednogłośnie – na 15 radnych  

15 głosowało za.   

 

      Ad 3. 

      W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie interpelacji. 

Pan Łukasz Kudra zwrócił się z prośbą o wstawienie znaków drogowych ograniczających 

prędkość do 40 km/h lub ostrzegawczych o wypadkach przy drodze wojewódzkiej nr 794                             

w miejscowości Sierbowice w kierunku Pradeł na odcinku dwóch wzniesień i na odcinku „pilickiej 

górki” od Dzwonowic do Pilicy.   

Pan Kazimierz Grzesiak powiedział, że odcinek drogi od Dzwonowic do Pilicy (zakręt) często jest 

nieprzejezdny, ze względu na wypadki i kolizje i trzeba go objeżdżać przez Przychody i Wierbkę. 

W związku z powyższym poprosił o wyrównanie starej drogi, żeby uniknąć długiego objazdu. 

Pan Tomasz Kwiecień zwrócił się z prośbą o pogłębienie drogi w miejscowości Dobra pomiędzy 

posesją nr 15 i 16, która spełnia rolę wodnika. Poza tym zgłosił, że most w drodze łączącej 

miejscowości Sławniów i Dobrą jest w bardzo złym stanie technicznym.  

Pani Lucyna Borówka poprosiła o spowodowanie podcięcia lub usunięcia krzaków przy zakręcie 

drogi powiatowej na odcinku z Dobrakowa do Podleśnej oraz pogłębienia i wyczyszczenia rowu 

przy drodze w miejscowości Dobraków na wysokości posesji Pana … .  

Pan Łukasz Majka zwrócił się z prośbą o naprawę następujących dróg w miejscowości Złożeniec: 

- do „Pustkowia”, 

- w kierunku ujęcia wody, 

- do miejscowości Smoleń.  

Radny ten poprosił również o zamontowanie śniegołapów na dachu budynku Wiejskiego Domu 

Kultury w Złożeńcu, naprawę przystanku, znajdującego się koło Domu Kultury oraz zakup  

3 szt. tablic informacyjnych. Zgłosił, że istniejąca tablica została zniszczona przez wiatr.  

Pan Marcin Omyła podjął następujące sprawy: 

- mieszkaniec Cisowy Pan … nie otrzymał z tut. Urzędu odpowiedzi na pismo,  

- pobocza przy drodze gminnej w Cisowie zostały pozaorywane, pracownicy Urzędu Miasta  

  i Gminy obejrzeli i nic nie jest robione, a kończy się gwarancja na tę drogę,  

      - dziury w drodze w Kleszczowie, stanowiącej zjazd z drogi powiatowej na drogę na „Błoniach”,  

- czy okna w budynku remizy w Cisowie zostaną wymienione w br. 

Pani Irena Pilarczyk zgłosiła, że część wsi Biskupice - tj. od posesji nr 1 do posesji nr 9, posiada 

gorsze oświetlenie uliczne niż pozostała część wsi (lampy oddalone od drogi), nie ma chodnika, 

rowy przy drodze nie są wyczyszczone.  

Poza tym zwróciła się z prośbą o uporządkowanie alei zabytkowej od Biskupic do Pilicy. 

Pan Wojciech Gamrot zgłosił zły stan techniczny drogi w Dobrej Kolonii od posesji Pana …                  

do posesji Pana … .   
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Pan Arkadiusz Wieczorek przekazał Panu Burmistrzowi zapisaną ręcznie kartkę papieru i list 

od mieszkańca naszej gminy. Powiedział, że na kartce wypisanych jest ok.20 interpelacji. 

Pan Andrzej Grabowski zgłosił, że koryto rzeki Pilica jest zarośnięte i poziom wody się podnosi. 

Poprosił w imieniu mieszkańców budynków, znajdujących się przy rzece, o wyczyszczenie koryta 

rzeki przed zimą, aby uniknąć podtopień.  

Poruszył również sprawę, dotycząca ścieżki rowerowej w Zarzeczu. Powiedział, że na ścieżkę 

wjeżdżają samochody. Zaproponował postawić odpowiedni znak lub wstawić dwa słupy, które nie 

będą utrudnieniem dla rowerów, a uniemożliwią wjazd samochodem. Następnie Pan Andrzej 

Grabowski zwrócił się do Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji o częstsze patrolowanie tego 

miejsca jak również dwóch altanek przy ścieżce rowerowej, gdzie odbywają się nocne libacje 

alkoholowe.  

Pan Tomasz Karpała poprosił o naprawę chodników przy ul. Armii Krajowej i Wolności w Pilicy 

oraz parkingów wokół rynku jeszcze przed zimą (miejscami wyrwana kostka). 

Ponadto zgłosił, że słup energetyczny przy ul.Krakowskiej na wysokości budynku mieszkalnego 

Państwa … grozi zawaleniem się. Zapytał jak zostanie rozpatrzona zgłoszona już wcześniej 

sprawa wyremontowania muru koło ośrodka zdrowia w Pilicy przy ul.Senatorskiej. Poza tym Pan 

Tomasz Karpała, nawiązując do wyjazdowego posiedzenia komisji Rady do szkół  

i prośby Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pilicy, zwrócił się z prośbą o spowodowanie, aby 

lampy uliczne przy ul. 17 Stycznia świeciły jaśniej dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

szkolnej, wracających po zajęciach popołudniowych oraz o interwencje, żeby właściciele sklepów 

nie sprzedawali papierosów ani e-papierosów dzieciom i młodzieży szkolnej.  

      Pan Janusz Gajda zgłosił potrzebę założenia lampy ulicznej na słupie przy rogu boiska  

w Kocikowie. Ponadto poprosił o zajęcie się przewróconą przez wiatr tablicą informacyjną   

w Kocikowie koło Zakładu Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego.  

Pani Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o podjęcie działań celem wyczyszczenia rowów 

przy drodze powiatowej na odcinku w miejscowości Siadcza oraz o spowodowanie, aby 

oświetlenie uliczne w Siadczy zapalało się wcześniej, ponieważ obecnie lampy w Siadczy 

zaczynają świecić znacznie później niż w innych wsiach.  

Pani Przewodnicząca poprosiła również o wyremontowanie ul. Szkolnej w Kidowie. 

Poinformowała, że mieszkańcy ul. Szkolnej złożyli pismo w tej sprawie.  

      Innych interpelacji nie zgłoszono. 

 

      Ad 4. 

          Pani Przewodnicząca Rady i Pan Burmistrz przedstawili informacje z analizy złożonych  

      im oświadczeń majątkowych, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

      Pani Przewodnicząca przedstawiła również informację Wojewody z analizy oświadczenia  

      majątkowego jej i Pana Burmistrza, które to oświadczenia składane są do Wojewody. 

      Ze złożonych informacji wynika, że wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone  

      w ustawowym terminie i że w niektórych oświadczeniach stwierdzono błędy formalne lub  

      merytoryczne, które zostały poprawione poprzez złożenie korekty oświadczenia.   

      Informacje o oświadczeniach majątkowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 

Ad 5. 

         Realizując porządek obrad sesji Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Barbarę Dąbrowę 

      - Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy o przedstawienie 

      informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 

      egzaminów i o wynikach nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty. 

      Pani Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przedstawiła informację  

      w powyższej sprawie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zwróciła uwagę,  

 

 



 

 

 

5 

 

      że rok szkolny 2016/2017 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów.     

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag.  

      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny została przyjęta. 

 

Ad 6.1-2. 

          Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy  

      Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce. 

      Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie omówiła Pani Barbara Dąbrowa - Dyrektor Zespołu  

      Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy – wg projektu załączonego do niniejszego  

      protokołu. 

      Pani Dyrektor nadmieniła, że zarówno powyższy projekt uchwały, jak i kolejny projekt uchwały  

      – tj. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

      nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka  

      Sienkiewicza w Wierbce, dotyczą spraw formalnych, związanych z reformą oświaty. Wyjaśniła,  

      że zaproponowane uchwały należy podjąć w terminie do 30 listopada br.  

      Następnie Pani Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przedstawiła projekt  

      uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

      nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka  

      Sienkiewicza w Wierbce, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 

      Wiceprzewodniczący Rady – Pan Andrzej Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany  

      nazwy Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 

      w Wierbce, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w powyższej sprawie pod głosowanie. 

      Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka  

      Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce została podjęta jednogłośnie - 15 radnych 

      na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała Nr XLI/284/2017.  

      Pan Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  

      dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce  

      w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce. 

      Pani Przewodnicząca Rady poddała projekt ten pod głosowanie. 

      Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

      Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

      Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce została podjęta jednogłośnie - 15 radnych 

      na 15 obecnych głosowało za. Uchwała oznaczona jest Nr XLI/285/2017.  

 

Ad 6.3. 

          Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony  

      Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata  

      2016-219” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2016-2019  

      z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023”. 

      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla  

      Gminy Pilica na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-219” oraz „Programu  

      Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata  

      2020-2023” przedstawił podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i zamówień  

      publicznych - Pan Mateusz Kazior – wg projektu załączonego do niniejszego protokołu.  

      Wyjaśnił, że ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek sporządzenia  

      Programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa jak również  

      zobowiązuje organ wykonawczy gminy do sporządzania co dwa lata raportu z wykonania tego  

      Programu i przedstawiania go radzie Gminy. Nadmienił, że Program Ochrony Środowiska dla  
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      Gminy Pilica został uchwalony był w 2012 r. i obejmował lata 2012-2015 z uwzględnieniem  

      perspektywy na lata 2016-2019”, a aktualizacja Program nastąpiła w 2016 r. i obejmuje lata 

      2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023.  

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do Raportu z wykonania Programu Ochrony  

      Środowiska, obejmującego ochronę powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, przyrody,  

      ochronę przed hałasem, edukację ekologiczną i gospodarkę odpadami.  

      Pan Andrzej Grabowski - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania  

      Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2012-2015 z uwzględnieniem  

      perspektywy na lata 2016-219” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata  

      2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023”. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

      Uchwała w ww. sprawie została podjęta jednogłośnie – 15 radnych na 15 obecnych głosowało za.  

      Uchwała oznaczona jest Nr XLI/286/2017.  

 

Ad 6.4. 

           Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

      „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

      wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

      i o wolontariacie w roku 2018”. 

      Projekt uchwały w tej sprawie, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, przedstawiła Pani   

      Sekretarz Miasta i Gminy. 

      Pani Sekretarz wyjaśniła, że projekt „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami  

      pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” został opracowany na bazie  

      programu na br. i programów na lata poprzednie, spełnia wymogi ustawy o działalności pożytku  

      publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem środków zaplanowanych na 2018 rok.  

      Poinformowała, że projekt Programu współpracy gminy z organizacyjnymi pozarządowymi oraz  

      podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

      publicznego i o wolontariacie był poddany pod konsultacje społeczne w okresie  

      od 16 października do 23 października br. i nie zostały wniesione do niego żadne uwagi. Protokół  

      z przeprowadzonych konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej.    

Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Pilica  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”. 

      Wiceprzewodniczący Rady – Pan Andrzej Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie  

      przyjęcia tego Programu.  

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy  

      Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  

      z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” pod  

      głosowanie. 

      Uchwała została podjęta jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Oznaczona jest  

      Nr XLI/287/2017. 

 

Ad 6.5. 

          Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

      Projekt uchwały w tej sprawie omówiła Pani Magdalena Dynerowicz – Skarbnik Miasta i Gminy  

      - zgodnie z projektem załączonym do niniejszego protokołu. 

      Nadmieniła, że nie proponuje się żadnych zmian w stosunku do projektu uchwały przedstawionego  

      radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian w budżecie gminy.   

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie. 
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      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta jednogłośnie  

      -15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała Nr XLI/288/2017. 

 

      Ad 6.6. 

          W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy zmiany Wieloletniej 

      Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. 

      Projekt uchwały w powyższej sprawie omówiła Pani Magdalena Dynerowicz – Skarbnik Miasta  

      i Gminy – wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 

      Zaznaczyła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy dwóch przedsięwzięć  

      -termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową budynku klubu sportowego w Wierbce oraz  

      budowy i modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie jak również zmian w budżecie  

      gminy wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i podjętą dzisiaj uchwałą.   

      Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej  

      sprawie. 

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedstawionej propozycji zmiany Wieloletniej  

      Prognozy Finansowej.  

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie. 

      Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 została podjęta  

      jednogłośnie – 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Oznaczona jest Nr XLI/289/2017. 

 

      Ad 6.7. 

          Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu  

      uchwały, dotyczącego przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji  

      w Zawierciu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych. 

      Projekt uchwały omówiła Pan Burmistrz. 

      Wyjaśnił, że Komenda Wojewódzka Policji zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu  

      samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem dla  

      Komisariatu w Ogrodzieńcu. 

      Wiceprzewodniczący Rady – Pan Andrzej Grabowski odczytał projekt uchwały w powyższej  

      sprawie, zawierający propozycję przekazania 12.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla  

      potrzeb Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. 

      Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 

      Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

      inwestycyjnych pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała 

Nr XLI/290/2017 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – podinspektor Pan Arkadiusz Miśta 

podziękował Radzie za decyzję o dofinansowaniu zakupu samochodu. Zaznaczył, że samochód,  

a będzie to Opel Astra, będzie wyłącznie w dyspozycji Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.  

 

      Ad 6.8. 

          Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy,  

      położonej w Pilicy. 

      Pan Burmistrz wyjaśnił, że proponuje wyznaczyć do zbycia w formie przetargu działkę budowlaną  

      położoną w Pilicy o pow. 0,0636 ha, ponieważ wpłynął wniosek o jej kupno, a przedmiotowa  

      działka nie ma dla gminy znaczenia strategicznego.  

      Pan Andrzej Grabowski zapytał gdzie w Pilicy leży powyższa działka.  

      Pan Burmistrz określił szczegółowo położenie działki – w Pilicy na osiedlu przy ul.Mickiewicza.  

      Innych pytań nie zgłoszono.  

      Pan Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
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      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica, który stanowi załącznik do niniejszego  

      protokołu.  

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w ww. sprawie pod głosowanie.  

      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy  

Pilica została podjęta jednogłośnie – 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Uchwała   

oznaczona jest Nr XLI/291/2017. 

 

      Ad 6.9. 

          Przystępując do kolejnego projektu uchwały tj. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz  

      Gminy Pilica nieruchomości położonych w Szycach, Pani Przewodnicząca Rady wyjaśniła,  

      że przedmiotowy projekt uchwały omówił Pan Burmistrz, proponując wprowadzenie  

      go do porządku obrad sesji.  

      Wiceprzewodniczący Rady – Pan Andrzej Grabowski odczytał projekt uchwały w powyższej  

      sprawie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

      Radni nie zgłosili żądnych pytań ani uwag do propozycji nabycia na rzecz gminy nieruchomości  

      położonych w obrębie miejscowości Szyce. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz  

      Gminy Pilica nieruchomości położonych w Szycach pod głosowanie.  

      Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała   

Nr XLI/292/2017. 

 

      Ad 7. 

          Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi  

      na zgłoszone interpelacje.  

      W sprawie wstawienia dodatkowych znaków drogowych przy drodze wojewódzkiej na odcinku  

      od Sierbowic w kierunku Pradeł i od Dzwonowic do Pilicy, w związku z licznymi wypadkami 

      i kolizjami, Pan Burmistrz wyjaśnił, że przekaże sprawę do Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

      Pan Burmistrz nadmienił też, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził gruntowny remont     

      drogi Pilica – Pradła. 

      Odnośnie doprowadzenia do przejezdności drogi gminnej od Pilicy do Dzwonowic Pan Burmistrz  

      wyjaśnił, że może w przyszłym roku, bądź w dalszej przyszłości będzie możliwość  

      wygospodarowania środków na poprawę stanu drogi do użytku pieszych i ciągników.  

      W sprawie pogłębienia drogi w Dobrej, pełniącej rolę wodnika, Pan Burmistrz poinformował,  

      że jeżeli nie uda się w br., to postara się, aby wodnik został pogłębiony w przyszłym roku wiosną. 

      Nawiązując do sprawy złego stanu technicznego mostu w drodze powiatowej na odcinku  

      Sławniów – Dobra Pan Burmistrz nadmienił, że powiat przy udziale finansowym gminy realizuje 

      wiele zadań na terenie naszej gminy, więc prawdopodobnie w przyszłości zajmie się również  

      sprawą remontu lub przebudowy mostu. Zaznaczył, że wystąpi w sprawie mostu do Powiatowego  

      Zarządu Dróg. 

      Podobnie sprawę pielęgnacji, bądź wycięcia krzaków przy zakręcie drogi powiatowej na odcinku  

      Dobraków – Podleśna Pan Burmistrz powiedział, że przekaże do Powiatowego Zarządu Dróg  

      z prośbą o załatwienie. 

      W sprawie pogłębienia i wyczyszczenia rowu przy drodze w miejscowości Dobraków  

      na wysokości posesji Pana … Pan Burmistrz wyjaśnił, że zostały podjęte działania celem 

      wykonania odpływu i udrożnienia rowu, ale dalsza realizacja zadania nie nastąpi w br.  

      Odpowiadając na interpelacje, dotyczące złego stanu dróg w Złożeńcu: do Pustkowia, do ujęcia  

      wody i do Smolenia, Pan Burmistrz poinformował, że naprawa tych dróg w br. nie jest możliwa  

      ze względu na ograniczony budżet gminy. Zaznaczył, że w 2016 roku przebudowane zostały trzy  

      drogi gminne – dwie w Cisowie i jedna w Wierzbicy, a poza tym drogi gminne były i są  

      naprawiane sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy.  
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      W sprawie naprawy przystanku w Złożeńcu Pan Burmistrz wyjaśnił, że przystanek zostanie  

      naprawiony, gdy będą możliwości finansowe.   

      Jeśli chodzi o tablice informacyjne Pan Burmistrz odpowiedział, że w zależności od ich stanu, 

      będą naprawiane lub zostaną zakupione nowe.  

      Odnośnie zamontowania śniegołapów na dachu budynku remizy w Złożeńcu Pan Burmistrz  

      nadmienił, że śniegołapy powinny były zostać założone podczas przebudowy budynku.    

      Zaproponował wrócić do tej sprawy na początku przyszłego roku.         

      W sprawie drogi gminnej w Cisowie Pan Burmistrz poinformował, że upłynęło ok. rok czasu  

      od oddania drogi do użytku, a gwarancja zazwyczaj obejmuje minimum 2 lata.   

      Wyjaśnił, że pracownicy Urzędu dokonali wizji w terenie i zostały podjęte działania celem 

      usunięcia usterek przez wykonawcę. 

      Jeżeli chodzi o drogę w Kleszczowie na „Błonie” Pan Burmistrz powiedział, że dziury w drodze 

      zostaną załatane. 

      W odpowiedzi na interpelację, dotyczącą wymiany okien w budynku remizy w Cisowie Pan  

      Burmistrz wyjaśnił, że dwukrotnie gmina składała wniosek o dofinansowanie w ramach  

      programów realizowanych przez Perłę Jury, ale nabory zostały odwołane. Pan Burmistrz  

      powiedział, że jeżeli będzie możliwość pozyskania środków na powyższe zadnie, to gmina złoży 

      kolejny wniosek.  

      W sprawie braku chodnika w części miejscowości Biskupice Pan Burmistrz wyjaśnił, że zostały  

      podjęte działania w kierunku wybudowania brakującego odcinka chodnika, natomiast sprawę  

      oświetlenia ulicznego Pan Burmistrz przekaże do załatwienia do spółki Tauron 

      Odnośnie uporządkowania alei zabytkowej Pan Burmistrz powiedział, że zleci uporządkowanie 

      alei, gdy będą możliwości finansowe, ale już nie w tym roku. 

      W sprawie naprawy drogi w Dobrej Koloni na odcinku od posesji Pana … do posesji Pana … 

      Pan Burmistrz wyjaśnił, że rozezna koszty naprawy drogi, ale realizacja w br. jest niemożliwa.  

      Odpowiadając na interpelację, dotyczącą wyczyszczenia koryta rzeki Pilica Pan Burmistrz  

      powiedział, że sprawę przekaże do załatwienia do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  

      Wodnych. Nadmienił, że w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne Śląski Zarząd Melioracji  

      i Urządzeń Wodnych będzie funkcjonował tylko do końca 2017 r., a w nowym systemie rolę  

      gospodarza wód publicznych będzie pełniło Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 

      W sprawie wjazdu samochodami na ścieżkę rowerową w Zarzeczu Pan Burmistrz wyjaśnił,  

      że rozezna propozycję wstawienia dwóch słupków, celem uniemożliwienia wjazdu samochodem.    

      Odnośnie naprawy chodników w Pilicy przy ul.Armii Krajowej i Wolności Pan Burmistrz  

      powiedział, że zleci rozeznanie istniejącego stanu i należałoby zaplanować remont, bądź  

      przebudowę.     

      Sprawę wypadającej kostki na parkingu w rynku Pan Burmistrz zobowiązał się przekazać 

      wykonawcy, ponieważ rynek jest objęty gwarancją. Nadmienił, że samochody „wyrywają” kostkę,  

      w związku z małą powierzchnią miejsc parkingowych.     

      W sprawie słupa elektrycznego przy ul.Krakowskiej, stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa  

      oraz lepszego oświetlenia ul. 17 Stycznia Pan Burmistrz powiedział, że wystąpi do spółki Turon.  

      Odnośnie złego stanu technicznego muru przy ośrodku zdrowia w Pilicy Pan Burmistrz zwrócił  

      uwagę, że mur ten nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa, natomiast w znacznie gorszym stanie  

      technicznym jest mur przy Kościele Farnym i należałoby zabezpieczyć w przyszłorocznym  

      budżecie środki na dofinansowanie remontu muru przy Kościele. Pan Burmistrz powiedział,  

      że nie obiecuje, że mur przy ośrodku zdrowia zostanie wyremontowany, bądź rozebrany  

      w obecnym lub nawet w przyszłym roku.  

      W kwestii sprzedaży papierosów i e-papierosów dzieciom i młodzieży szkolnej Pan Burmistrz   

      wyjaśnił, że właściciele sklepów na szkoleniu w Urzędzie Miasta i Gminy zostali pouczeni  

      o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych niepełnoletnim.  

      Pan Burmistrz powiedział, że Pani Sekretarz zadba, żeby o zakazie sprzedaży papierosów  

 

 



 

 

 

10 

 

       i e-papierosów dzieciom i młodzieży szkolnej, przypomnieć w zaproszeniu na kolejne szkolenie. 

       Jeżeli chodzi o założenie lampy na słupie przy rogu boiska w Kocikowie Pan Burmistrz wyjaśnił,  

       że przekaże sprawę firmie Tauron, ale nie wie czy będzie możliwość założenia lampy.   

       W sprawie wyczyszczenia rowów przy drodze powiatowej na odcinku w Siadczy, Pan Burmistrz  

       powiedział, że wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg.  

       Sprawę późniejszego zapalania się lamp w oświetleniu ulicznym w miejscowości Siadcza, 

       w stosunku do innych miejscowości, Pan Burmistrz powiedział, że zgłosi do firmy Tauron.   

       W sprawie wyczyszczania rowów przy drodze powiatowej w Siadczy Pan Burmistrz wyjaśnił,  

       że wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg. 

       Odnośnie remontu ul.Szkolnej w Kidowie Pan Burmistrz wyjaśnił, że ubytki w drodze zostały  

       wypełnione kruszywem zebranym z innej przebudowanej drogi, a z informacji jaką posiada 

       Powiat w tym roku nie planuje żadnych prac przy tej drodze.  

       Pan Burmistrz poinformował jakie zadania Powiat zaplanował do realizacji na terenie naszej  

       w przyszłym roku na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. 

       Pan Burmistrz zwrócił też uwagę, że asfalt zebrany z drogi w danej miejscowości nie musi być  

       wykorzystany na inną drogę w tej samej miejscowości lecz powinien zostać wykorzystany tam  

       gdzie jest pilna potrzeba.    

       Następnie Pan Burmistrz zwrócił się do radnego Pana Arkadiusza Wieczorka. Wyjaśnił, że ustnie  

       Pan Wieczorek nie złożył żadnych interpelacji, a przekazany dokument nie ma charakteru  

       interpelacji, gdyż nie został wskazany adresat, a co więcej brakuje na nim podpisu.  

 

       Ad 8. 

           W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca przystąpiła do punktu wolne wnioski.  

       Pan Burmistrz zabrał głos w sprawie przekazanego mu przez radnego Pana Arkadiusza Wieczorka  

       zakopertowanego listu. Wyjaśnił, że pisma należy składać w kancelarii, która mieści się  

       w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu.  

       Innych spraw nie podjęto.    

  

         Ad 9. 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała  

       zebranym za udział w sesji i ogłosiła jej zakończenie - godz.16
45

.  

 
 
                 

        


