
 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLII/2017 

z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 30.11.2017 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
05 

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, 

      -    Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy – Pan Adam Rozlach, 

      -    Księgowa w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy – Pani Halina Janiec.  

      -     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 poprzedniej sesji.  

     3. Interpelacje i zapytania radnych. 

     4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

         1) zatwierdzenia ustalonej przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy taryfy  

             dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców  

             gminy Pilica na rok 2018,     

         2) zmiany Uchwały Nr XLVIII/290/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 października  

             2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe  

             jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, 

         3) zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 października 

             2016 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

             Szkół w Pilicy, 

         4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym  

             na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pilica, 

          5) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,                

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

     5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

     6. Wolne wnioski. 

     7. 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. 
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      Pan Burmistrz wniósł o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  

      kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie  

      planowanego deficytu budżetowego. 

      Wyjaśnił, że proponuje zaciągnięcie kredytu, ponieważ do budżetu gminy nie wpłynęło  

      dofinansowanie ze środków unijnych - między innymi na przebudowę drogi Wierzbica-Kresy,  

      zakup samochodu strażackiego dla OSP w Pilicy, budowę siłowni i wiat. Nadmienił, że w zeszłym  

      roku gmina również zaciągnęła kredyt i został on spłacony w I kwartale br.   

      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 zaciągnięcia  

      kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie  

      planowanego deficytu budżetowego został przyjęty jednogłośnie - 15 radnych głosowało za.  

      Porządek obrad sesji z przyjętą zmianą przedstawia się następująco:      

      1. Otwarcie obrad sesji. 

      2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.  

      3. Interpelacje i zapytania radnych. 

      4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

          1) zatwierdzenia ustalonej przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy taryfy  

              dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców  

              gminy Pilica na rok 2018,     

          2) zmiany Uchwały Nr XLVIII/290/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 października  

              2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe  

              jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, 

          3) zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 października 

              2016 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno- 

              -Administracyjny Szkół w Pilicy, 

          4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym  

              na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pilica, 

          5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz  

              pokrycie planowanego deficytu budżetowego, 

          6) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,                

          7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.   

      5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

      6. Wolne wnioski. 

      7. Zamknięcie obrad sesji 

 

      Ad 2. 

          Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy przyjęcia protokołu z przebiegu obrad  

    poprzedniej sesji - protokołu Nr XLI/2017 z dnia 26.10.2017 r.  

    Nadmieniła, że protokół jest wyłożony do wglądu w pokoju nr 24 tut. Urzędu i udostępniony  

    w Internecie. 

    Zapytała czy radni mają uwagi do protokołu. 

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Pani Przewodnicząca poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie.  

      Protokół został przyjęty jednogłośnie -15 radnych głosowało za.  

 

      Ad 3. 

      Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie interpelacji. 

Pan Andrzej Grabowski zgłosił, ze wiata na plaży w Pilicy ma częściowo zerwane pokrycie 

dachowe. Poprosił o zabezpieczenie dachu, chociaż prowizoryczne, żeby nie uległ zniszczeniu 

zimą.   
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Poza tym Pan Andrzej Grabowski powiedział, że został zobowiązany przez mieszkańców  

do złożenia interpelacji w sprawie oświetlenia w rynku w Pilicy, a mianowicie - że nowe lampy 

słabo świecą i nie należy aż tak bardzo oszczędzać na oświetleniu rynku, który jest wizytówką 

gminy. Zgłosił, że mieszkańcy sugerują, aby wrócić do żółtego oświetlenia.   

Pani Agata Adamczyk zwróciła się z prośbą o zebranie namułu z ulicy Główniej w Wierbce  

na odcinku od posesji Pana … do posesji Pana … naniesionego z pól. Pani Adamczyk poprosiła 

również – w imieniu właścicieli gruntów rolnych – o poszerzenie i wyrównanie drogi dojazdowej 

do pól w Wierbce od ul.Głównej w stronę ul.Leśnej (pierwsza w prawą stronę). 

Pan Wojciech Gamrot poinformował, że wspólnie z radnym Panem Tomaszem Kwietniem 

dokonali wizji dróg dojazdowych do pól na terenie poscaleniowym w Sławniowie i sporządzili 

mapę wizualizującą, gdzie zaznaczyli 6 odcinków dróg z ubytkami w nawierzchni. Mapę Pan 

Wojciech Gamrot przekazał Panu Burmistrzowi i poprosił - również w imieniu Pana Tomasza 

Kwietnia - o podjęcie działań celem usunięcia usterek na wskazanych odcinkach dróg.  

Następnie Pan Wojciech Gamrot przekazał podziękowanie od Państwa … za wykonanie 

odwodnienia przy ul.Wodnej.    

Pan Marcin Omyła zgłosił, że w okresie zimowym w miejscowości Cisowa, gdzie funkcjonuje 

wyciąg narciarski, pobocza drogi są rozjeżdżone i zajęte przez zaparkowane samochody. Poprosił 

o wstawienie znaku drogowego o zakazie parkowania po jednej stronie drogi albo o dosypanie 

pobocza. 

Pan Tomasz Karpała podobnie jak Pan Andrzej Grabowski podjął sprawę oświetlenia w rynku  

w Pilicy. Powiedział, że jemu też mieszkańcy zgłaszają, że lampy w rynku powinny świecić 

jaśniej, tym bardziej, że są tu parkingi. Nadmienił, że jeżeli w rynku będzie ciemno, to będzie  

to sprzyjać urządzaniu nocnych libacji.   

Poza tym Pan Tomasz Karpała zgłosił następujące sprawy: 

- zostało zlecone wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i jakie są dalsze działania, a póki  

   co w ul.Krakowskiej na wysokości Kościoła Św.Jerzego kratka ściekowa wystaje ponad  

   nawierzchnię drogi, co powoduje chlapanie wody po elewacji Kościoła i odpadanie tynku,  

- właściciele nieruchomości znajdujących się w „strefie konserwatorskiej” są poszkodowani 

   - nie można było założyć kolektorów słonecznych, a teraz nie ma możliwości zamontowania  

   instalacji fotowoltaicznych,  

- zły stan techniczny ul. Krótkiej, Armii Krajowej i Wolności – jeżeli nie będą przebudowywane  

   w najbliższym czasie, to je naprawić, 

- lampa zamontowana na budynku, gdzie mieści się Pogotowie Ratunkowe nie świeci.     

      Pan Marek Gajda, nawiązując do planowanej na przyszły rok przebudowy drogi powiatowej  

      na odcinku od stawu w Pilicy w kierunku Kocikowy, poprosił o zapewnienie ciągnika i spoiwa,  

      żeby mieszkańcy Kocikowy mogli we własnym zakresie wykorzystać zebrany z drogi frez  

      do utwardzenia drogi wewnętrznej.  

      Ponadto zapytał o możliwość otrzymania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni  

      ścieków. 

      Pan Arkadiusz Wieczorek powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje, które zgłosił  

      w formie pisemnej. 

      Pani Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy zgłosiła następujące sprawy: 

      - naprawić drogę gminą w Siadczy, ponieważ uległa zniszczenia, a była dodatkowo obciążona  

         podczas przebudowy drogi od Jasieńca do Siadczy,  

      - wyciąć lub podciąć krzaki przy drodze powiatowej na odcinku od Kidowa w stronę Dzwonowic  

         oraz przy ul. Szkolnej w Kidowie, 

      - w Siadczy na wysokości posesji nr 24 nie ma oświetlenia. 

      Innych interpelacji nie zgłoszono. 
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      Ad 4.1. 

          Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Dyrektora Zakład Usług Wodnych i Komunalnych  

      w Pilicy o przedstawienie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  

      odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Pilica na rok 2018 ustalonej przez Zakład Usług  

      Wodnych i Komunalnych. 

      Pan Dyrektor poinformował w jaki sposób jest liczona cena wody.  

      Wyjaśnił, że cena wody i opłata abonamentowa ustalone na 2018 rok dla wszystkich grup  

      odbiorców maleją w stosunku do aktualnych cen i opłat.  

    Podkreślił znaczenie zaworów zwrotnych na przyłączach.  

      Pan Dyrektor poinformował też o nowej ustawie, zmieniającej ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu  

      w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która została ogłoszona 27 listopada br.  

      Oznajmił, że zatwierdzona dzisiaj taryfa będzie obowiązywała do 11 bądź 30 czerwca 2018 roku.  

      Wyjaśnił, że zgodnie z nowymi przepisami taryfa będzie ustalana na okres 3 lat, nie będzie już  

      zatwierdzana przez radę gminy lecz przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

      Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z informacji Pana Dyrektora wynika  

      również, że Rada gminy zobowiązana będzie uchwalić nowy regulamin dostarczania wody  

      i odprowadzania ścieków. 

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

      i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Pilica na rok 2018 ustalonej przez  

      Zakład Usług Wodnych i Komunalnych. 

      Pan Burmistrz podkreślił, że Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy jest w dobrej  

      „kondycji”. Zaznaczył, że gmina dopłaca do ceny wody i ścieków.  

      Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  

      zatwierdzenia ustalonej przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy taryfy dla 

      zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy 

      Pilica na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w powyższej sprawie pod głosowanie.    

      Uchwała w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych  

      w Pilicy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  

      mieszkańców gminy Pilica na rok 2018 została podjęta jednogłośnie -15 radnych na 15 obecnych  

      głosowało za. Jest to Uchwała Nr XLII/293/2017. 

 

Ad 4.2. 

          Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy zmiany Uchwały Nr XLVIII/290/2010 Rady Miasta  

      i Gminy w Pilicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów  

      na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność  

      w zakresie oświaty.  

      Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Pani Barbara Dąbrowa – Dyrektor Zespołu  

      Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – wg projektu załączonego do niniejszego protokołu.  

      Wyjaśniła, że zawarte w projekcie uchwały zmiany, polegają na uaktualnieniu w Uchwale  

      Nr XLVIII/290/2010 z dnia 28 października 2010 r. sieci placówek oświatowych, które zostały  

      przekształcone w związku z reformą oświaty.  

      Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy odczytał projekt uchwały  

      w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/290/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia  

      28 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez  

      samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, który stanowi  

      załącznik do niniejszego protokołu.  

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w powyższej sprawie pod głosowanie. 

      Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/290/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia  
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      28 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez  

      samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty została podjęta 

      jednogłośnie -15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała Nr XLII/294/2017. 

 

      Ad 4.3. 

          Pani Przewodnicząca Rady ponownie udzieliła głosu Pani Barbarze Dąbrowie - Dyrektorowi  

      Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy w celu omówienia kolejnego projektu  

      uchwały – tj. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy  

      z dnia 27 października 2016 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi przez Zespół  

      Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy.  

      Pani Dyrektor wyjaśniła, że zaproponowana w projekcie uchwały zmiana jest dostosowaniem  

      nazwy placówki oświatowej w Wierbce do aktualnej nazwy, w związku z reformą oświaty  

      i likwidacją gimnazjów.  

      Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  

      zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 października 2016 r.  

      w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  

      w Pilicy, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  

      Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag. 

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

      Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy  

      z dnia 27 października 2016 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi przez Zespół  

      Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy została podjęta jednogłośnie -15 radnych  

      na 15 obecnych głosowało za. Uchwała oznaczona jest Nr XLII/295/2017. 

 

      Ad 4.4. 

           Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca podjęła sprawę wyrażenia zgody  

      na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na nieruchomość  

      stanowiącą własność Gminy Pilica. 

      Projekt uchwały w tej sprawie omówił Pan Burmistrz – wg projektu załączonego do niniejszego  

      protokołu. 

      Wyjaśnił, że proponowana do wydzierżawienia nieruchomość położona jest w Pilicy przy  

      ul.Zamkowej, zajęta jest pod garaż prywatnego użytkownika, który dzierżawił ją dotychczas.  

      Pan Burmistrz poinformował, że część mieszkańców bloków przy ul.Zamkowej w Pilicy dzierżawi  

      od gminy nieruchomości, na których postawili garaże.  

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedłożonej propozycji wydzierżawienia  

      nieruchomości zajętej pod garaż. 

      Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  

      wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym  

      na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pilica, stanowiący załącznik do niniejszego  

      protokołu.  

      Pani Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 

      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie  

      bezprzetargowym na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pilica została podjęta  

      jednogłośnie -15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała Nr XLII/296/2017. 

 

Ad 4.5 

          Przystępując do sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej  

      zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego Pani Przewodnicząca  

      wyjaśniła, że informacji w tej sprawie udzielił Pan Burmistrz, proponując wprowadzenie projektu 

      uchwały do porządku obrad sesji.  
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      Pani Skarbnik zaznaczyła, że kredyt w wysokości 1.200.000 zł proponuje się zaciągnąć na spłatę  

      wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.133.354 zł oraz na pokrycie deficytu  

      budżetowego w wysokości 66.646 zł.  

      Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag do powyższej propozycji. 

      Wiceprzewodniczący Rady – Pan Andrzej Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie  

      zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz  

      pokrycie planowanego deficytu budżetowego, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani Przewodnicząca poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

      Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych  

      zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego została podjęta jednogłośnie  

      -15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała oznaczona jest Nr XLII/297/2017. 

 

Ad 4.6. 

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

      Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Magdalena Dynerowicz – Skarbnik Miasta  

      i Gminy - wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 

      Omawiając projekt uchwały, Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że w podpunkcie „E)”, określającym 

      przeniesienia między działami, występują dwie omyłki pisarskie, które dotyczą zmniejszenia 

      wydatków o kwotę 101.404 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 53.404 zł, a w obu przypadkach  

      powinna być kwota 87.404 zł.  

      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. 

      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta jednogłośnie  

      -15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest to Uchwała Nr XLII/298/2017. 

 

      Ad 4.7. 

          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. 

      Wyjaśniła, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian w budżecie  

      wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza podjętymi w ostatnim okresie międzysesyjnym  

      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 XLII/299/2017. 

 

      Ad 7. 

          Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o udzielenie  

      odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.  

      W sprawie uszkodzonego częściowo pokrycia dachowego wiaty na plaży w Pilicy Pan Burmistrz  

      wyjaśnił, że podejmie działania, żeby wiata nie ulegała dalszemu niszczeniu. 

      Jeżeli chodzi o oświetlenie w rynku w Pilicy Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie odbył się jeszcze  

      odbiór końcowy inwestycji, a termin określony w umowie z wykonawcą upływa 31 stycznia  

      2018 r., natomiast termin rozliczenia wykorzystania środków unijnych kończy się 31 marca  

      2018 r.  
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      Pan Burmistrz zaznaczył, że ekspertyza stanu technicznego poprzednich lamp wskazywała,  

      że lampy stanowią zagrożenie bezpieczeństwa, a nowe oświetlenie musi spełniać określone  

      kryteria - między innymi ma się cechować większą efektywnością energetyczną. Poinformował,  

      że do opraw może zostać dołożone dodatkowe źródło światła, a sprawa sfinansowania tego  

      zadania jest w trakcie wyjaśniania.  

      Sprawę zebrania namułu z drogi w Wierbce na wskazanym odcinku Pan Burmistrz powiedział,  

      że przekaże zarządcy drogi – Powiatowemu Zarządowi Dróg. 

      Odnośnie poszerzenia i wyrównania drogi dojazdowej do pól w Wierbce Pan Burmistrz wyjaśnił,  

      że otrzymuje wiele takich zgłoszeń, nie tylko od radnych, a drogi są i będą sukcesywnie  

      naprawiane w miarę możliwości finansowych gminy.  

      W sprawie ubytków w nawierzchni dróg na terenie poscaleniowym w Sławniowie Pan Burmistrz  

      powiedział, że wystąpi do Starostwa o naprawę w ramach gwarancji.    

      Odnośnie odcinka drogi w Cisowie w pobliżu wyciągu narciarskiego, gdzie po obu stronach drogi  

      parkowane są samochody Pan Burmistrz wyjaśnił, że zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg  

      o rozważenie możliwości rozwiązania problemu. 

      Jeżeli chodzi o ul.Krakowską w Pilicy Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt zmiany organizacji  

      ruchu po uzgodnieniu, zostanie przekazany Marszałkowi Województwa do zatwierdzenia   

      - może się okazać, że będzie potrzeba wykonania dodatkowych prac drogowych. 

      Odnośnie ograniczeń dla mieszkańców obszaru wpisanego do rejestru zabytków Pan Burmistrz 

      wyjaśnił, że już poprzedni Burmistrz rozeznał ten problem w związku z montażem kolektorów  

      słonecznych. 

      Poinformował, że montaż instalacji fotowoltaicznych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków  

      wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, co łączy się z opracowaniem projektu budowlanego  

      i uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego, które może być negatywne, co z kolei grozi  

      ryzykiem wykluczenia z projektu o dofinansowanie. 

      Odpowiadając na interpelacje, dotyczące złego stanu technicznego dróg w Pilicy – ulicy Krótkiej, 

      Armii Krajowej i Wolności - Pan Burmistrz wyjaśnił, że w przyszłym roku wykonawca przystąpi 

      do budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a następnie odtworzy w nowym  

      standardzie nawierzchnie dróg.  

      Sprawę awarii lampy na budynku, w którym mieści się punkt Pogotowia Ratunkowego Pan  

      Burmistrz powiedział, że zgłosi do firmy Tauron.  

      W sprawie zapewnienia ciągnika i zebranego w przyszłości frezu z drogi przebudowywanej,  

      celem utwardzenia drogi wewnętrznej w Kocikowie, Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli będzie taka  

      potrzeba podejmie odpowiednie działania.    

      Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków Pan Burmistrz poinformował, że zostały zebrane 

      ankiety i gdy będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy 

      przydomowych oczyszczalni, to gmina złoży wniosek o dofinansowanie, ale mieszkańcy mają  

      możliwość ubiegania się indywidualnie o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  

      Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

      W sprawie złego stanu technicznego drogi gminnej w Siadczy Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli  

      będą sprzyjające warunki atmosferyczne i możliwości finansowe, to stan drogi zostanie  

      poprawiony jeszcze przed zbliżającą się zimą. 

      W odpowiedzi na interpelacje dotyczące podcięcia lub wycięcia krzaków przy drogach  

      powiatowych na odcinkach od Kidowa do Dzwonowic i przy ul.Szkolnej w Kidowie  

      Pan Burmistrz powiedział, że wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg.  

      Jeśli chodzi o założenie lampy w Siadczy koło posesji nr 24 Pan Burmistrz wyjaśnił, że zwróci się  

      w tej sprawie do firmy Tauron. 

      Odpowiadając na zgłoszenie Pana Arkadiusza Wieczorka, iż nie otrzymał odpowiedzi  

      na zgłoszone pisemnie interpelacje, Pan Burmistrz wyjaśnił, że posiada potwierdzenie odbioru  

      pisma, zawierającego odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana Arkadiusza Wieczorka,  

      podpisane w dniu 27.11.2017 r. nazwiskiem Wieczorek.    
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       Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 3 listopada br. wpłynęło do Urzędu Gminy  

       pismo radnego Pana Arkadiusza Wieczorka, zawierające interpelacje, które dotyczyły: 

       - wykonania remontu drogi gminnej w Wierzbicy, 

       - terminu wykonania napraw gwarancyjnych usterek powstałych w instalacjach solarnych,  

       - co dzieje się ze znikającym składem frezu po remoncie drogi gminnej w Cisowie, a składanym  

          w Wierzbicy na działce gminnej, 

       - tam budowanych przez bobry na rzece Żebrówka,  

       - uszkodzonego mostu przejazdowego przez rów melioracyjny w ciągu równoległym do drogi  

         Wierzbica – Kresy.   

      Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje  

      w formie pisemnej radnemu Panu Arkadiuszowi Wieczorkowi jak również na jej ręce.  

      Pan Arkadiusz Wieczorek zapytał czy te interpelacje i odpowiedzi będą zamieszczone  

      w Internecie, żeby nie musiał mieszkańcom wyjaśniać.  

      Pan Burmistrz wyjaśnił, że statut gminy tego nie przewiduje.      

       

      Ad 8. 

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

      Zapoznała zebranych z podaniem państwa … zam. …,zawierającym prośbę o pomoc finansową 

      i wsparcie akcji zbierania funduszy na operację ich syna.  

      Pan Burmistrz zaprosił wszystkich na „Jarmark świąteczny”, który odbędzie się w dniu  

      10.12.2017 r. na rynku w Pilicy. 

      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
40

.  

 
 
                 

 

       

        


