
 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXVII/2017 

z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 27.06.2017 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,  

      -    p.o .Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – podinspektor Arkadiusz 

            Miśta (w części posiedzenia), 

-    Komendant Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu - aspirant sztabowy Grzegorz Olechnowicz  

     (w części posiedzenia), 

      -    sołtysi i inni goście.  

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

     Porządek obrad sesji:     

      1. Otwarcie obrad sesji. 

      2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.  

      3. Interpelacje i zapytania radnych. 

      4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

          a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania  

              budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok, 

          b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu  

              za 2016 rok,                 

          c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,               

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

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

          f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica w drodze 

              bezprzetargowej,     

          g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości nr 145/5  

              położonej w Kidowie.    

      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 na podstawie listy obecności radnych 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. 

      Żadnych uwag ani propozycji zmian do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
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      Ad 2. 

          Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy przyjęcia protokołów z przebiegu obrad  

    dwóch poprzednich sesji - protokołu Nr XXXV/2017 z dnia 27.04.2017 r. i protokołu  

    Nr XXXVII/2017 z dnia 08.05.2017 r. Nadmieniła, że protokoły były 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 pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z dnia 

27.04.2017. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie – na 15 radnych 15 głosowało za.  

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017  

z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 08.05.2017. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie – na 15 radnych 15 głosowało za..   

      Przed przystąpieniem do kolejnej sprawy, wynikającej z porządku obrad sesji, Pani 

Przewodnicząca udzieliła głosu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – Panu 

Arkadiuszowi Miśta. Podinspektor Pan Arkadiusz Miśta poinformował, że od dwóch miesięcy 

pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, a następnie przedstawił zebranym 

nowego Komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu - aspiranta sztabowego Pana Grzegorza 

Olechnowicza. 

Pan Grzegorz Olechnowicz przedstawił się bliżej. Powiedział, że w policji służy 22 lata, a przez 6 

lat pracował w Komisariacie Policji w Pilicy.  

Pan Burmistrz wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Policją.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Pan Arkadiusz Miśta podziękował za pomoc 

finansową gminy dla policji i zwrócił uwagę na znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa w komunikacji pomiędzy policją i społeczeństwem.  

 

      Ad 3. 

      W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie interpelacji. 

Pani Agata Adamczyk zwróciła się z prośbą o naprawę drogi o szutrowej nawierzchni    

w Wierbce pomiędzy ul.Zieloną i ul.Główną.  

Pan Łukasz Majka zapytał na jakim etapie załatwiania jest sprawa komunalizacji zamku  

w Smoleniu oraz sprawa budowy chodnika w tej miejscowości.  

Zapytał również o możliwość nabycia przez gminę budynku po sklepie w Smoleniu.  

Poprosił o wyremontowanie przystanku komunikacyjnego w Złożeńcu koło remizy OSP  

i zniwelowanie nawierzchni drogi Smoleń – Złożeniec.  

Poza tym zapytał czy w związku z awarią sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Krakowskiej 

można by przyspieszyć przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz poprosił  

o podjęcie działań celem przerobienia barierki znajdującej się przy skrzyżowaniu drogi 

powiatowej z drogą wojewódzką Pilicy koło stawu, ponieważ utrudnia widoczność kierowcom 

wyjeżdżającym z ul.Mickiewicza. 

Pan Tomasz Kwiecień zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu rowu przy drodze - ul.Wodna                

w Sławniowie, aby właściciel przyległej posesji mógł wykonać ogrodzenie. Poprosił też  

o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie oświetlenia ulicznego przy 

obwodnicy Pilicy oraz o zajęcie się sprawą nieprzyjemnych zapachów emitowanych przez 

oczyszczalnię ścieków czy też firmę „Świeżyzna”, co jest bardzo uciążliwe zwłaszcza dla 

mieszkańców części Sławniowa.  

Pan Tomasz Karpała zgłosił następujące sprawy: 

- nawiązał do posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w sprawie  

  wyłączenia ruchu tirów w strefie zabytkowej Pilicy i przytoczył zdanie z pisma Śląskiego  

  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – „Równocześnie informujemy, że w pełni popieramy   

  pomysł wyłączenia ruchu samochodów ciężkich w obrębie strefy zabytkowej, tj. ulicy Barbary,  
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  Krakowskiej i Placu Mickiewicza w Pilicy.” – a następnie poprosił o wystosowanie pisma  

        do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wszczęcie procedury  

         wstrzymania ruchu ww. ulicami, 

      - poczynić starania, aby zasięg sieci telefonii komórkowej obejmował teren całej gminy, tak jak  

         to jest w gminie Wolbrom,   

      - czy  OSP Pilica mogłaby zamontować kurtynę wodną w rynku w Pilicy na czas upałów, które  

         wg prognoz pogody mają nadejść, 

- w ulicy Krakowskiej zapadają się studzienki, a ich pokrywy są obrobione i powodują hałas,  

   uciążliwy dla mieszkańców szczególnie nocą,   

- banery reklamowe zamieszczane są na murach i ogrodzeniach, wiele reklam znajdowało się  

   naprzeciwko „Biedronki” – czy gmina nie mogłaby pobierać opłat za udostępnienie miejsc pod 

   reklamy, 

- wstawić znak zakazu wjazdu tirów na ul.Wolności w Pilicy, ponieważ tiry jeżdżą nawet tą ulicą,  

- przebudować drogę Pilica – Kocikowa włącznie z ul.17 Stycznia,  

Pan Łukasz Kudra poprosił o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o budowę 

chodnika przy drodze na odcinku od skrzyżowania w Sierbowicach przez Sierbowice i Szyce.  

Pan Marcin Omyła zgłosił, że w Cisowie w rowie przy drodze gminnej płyty umacniające rów 

zostały uszkodzone przez wodę płynąca z terenów położonych wyżej i się pozapadały oraz 

      że w Kleszczowie na wysokości posesji nr 7 woda spływa na jezdnię i należałoby ją odprowadzić  

      do rowu.  

Radny ten poprosił również o wprowadzenie w tut. Urzędzie możliwości płatności elektronicznej 

 – np. za pomocą karty płatniczej.   

Pan Wojciech Gamrot zwrócił się z prośba o wyremontowanie dróg w Dobrej Kolonii  

na odcinku od płyt betonowych w stronę „Bucoka” i na odcinku naprzeciwko posesji nr 9A Pana 

… oraz chodnika na odcinku od Sławniowa na wysokości posesji Państwa … do ZSE „OSPEL”  

w Wierbce. 

Pan Andrzej Grabowski podjął niżej wymienione sprawy: 

- zabrać z miejsca, będącego punktem widokowym na „Górze św.Piotra” zniszczone ławki  

   i stoły oraz tablicę informacyjną, z której sterczą tylko słupy, ze względu na ich zniszczenie  

   oraz fakt, że jest tam usytuowany zbiornik wodny, więc nie jest to dobre miejsce  

   do gromadzenia się osób, 

- stojaki na rowery z „Góry św. Piotra” przenieść w okolice plaży, 

- dlaczego święto szkoły w Wierbce i Gminny Dzień Strażaka w Pilicy odbyły się w tym samym  

   dniu, 

- zapada się chodnik koło sklepu „Żabka” w Pilicy, 

- dlaczego w konsultacjach społecznych, dotyczących termomodernizacji i przebudowy budynku  

   OSP i budynku Biblioteki w jednym punkcie zostały zawarte dwie kwestie 

   – termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektu oraz oddzielenie Biblioteki od Domu  

   Kultury,  

- przedstawić mieszkańcom ul.Krakowskiej opinię w sprawie nośności mostu w Pilicy koło stawu, 

   o której mówił na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu  

   przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 

- w drodze do OPS, pomiędzy ul.Krakowską i Senatorską są dziury, 

- zamieścić w rynku w Pilicy tablicę informacyjną z rysem historycznym,  

- wstawić stojaki na rowery w rynku w Pilicy. 

Ponadto Pan Andrzej Grabowski poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie w jaki sposób  

jednostka samorządu terytorialnego została narażona na straty majątkowe, co było powodem 

udzielenia Pani Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy kary upomnienia. 

Pan Barbara Przybylik – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy zwróciła się z prośbą  

o oznakowanie drogi z pierwszeństwem przejazdu w Kidowie przy skrzyżowaniu  
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ul.Słonecznej od nr 1 z drogą w kierunku cmentarza.   

      Innych interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad 4a. 

          Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

      finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok.  

      Nadmieniła, że wszystkie projekty uchwały zostały omówione na wspólnym posiedzeniu  

      Komisji, ale ponieważ w sesji uczestniczy większe grono osób, Pani Przewodnicząca poprosiła  

      o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawozdania  

      finansowego.   

      Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok przedstawiła Pani 

      Magdalena Dynerowicz - Skarbnik Miasta i Gminy – wg sprawozdania załączonego   

      do niniejszego protokołu.  

      Następnie Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie finansowe, stanowiące załącznik do niniejszego  

      protokołu.  Wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych  

      księgowych, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku, a dane zawarte  

      w łącznym bilansie, łącznym rachunku zysku i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu  

      są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.    

      W dalszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego  

      wg informacji załączonej do niniejszego protokołu.  

      Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie  

      finansowe i informacja o stanie mienia gminy były przedmiotem posiedzenia Komisji  

      Rewizyjnej w dniu 2 czerwca br. Oznajmiła, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 

      powyższe dokumenty i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi, który  

      to wniosek został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.   

      Pani Skarbnik wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała  

      sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

      absolutorium Burmistrzowi.  

      Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  

      rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  

      Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag.  

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  

      sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica  

      za 2016 rok pod głosowanie. 

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

      to Uchwała Nr XXXVII/267/2017. 

 

      Ad 4b.  

          Przystępując do sprawy absolutorium dla Pana Burmistrza, Pani Przewodnicząca Rady poprosiła  

      Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o stanowisko Komisji i opinie Regionalnej Izby  

      Obrachunkowej. 

      Pan Kazimierz Grzesiak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Regionalnej  

      Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  

      sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, wyrażoną Uchwałą Nr 4200/VII/88/2017  

      z dnia 27 kwietnia 2017 r. VII Składu Orzekającego RIO, a następnie wniosek Komisji  

      Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinię Regionalnej Izby  

      Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji wyrażoną Uchwałą Nr 4200/VII/133/2017  

      z dnia 20 czerwca 2017 r. VII Składu Orzekającego RIO. 

      Obie opinie są pozytywne. Kserokopie ww. uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią 

      załączniki do niniejszego protokołu.          
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            Pan Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 r., stanowiący 

załącznik do niniejszego protokołu. 

            Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do propozycji udzielenia Panu Burmistrzowi 

absolutorium. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie. 

      Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu  

      wykonania budżetu za 2016 rok została podjęta jednogłośnie -15 radnych na 15 obecnych  

      głosowało za. Uchwała oznaczona jest Nr XXXVII/268/2017. 

 

      Ad 4c. 

          Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie propozycji zmian w budżecie gminy  

      na 2017 rok. 

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

      i Gminy – wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 

      Wyjaśniła, że do projektu omówionego na wspólnym posiedzeniu Komisji proponuje się  

      wprowadzić zmiany w zakresie przeniesienia wydatków między działami w związku ze zmianą  

      wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego. 

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwagi 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 XXXVII/269/2017. 

 

      Ad 4d. 

          Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

      2017-2026. 

      Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła Pani Magdalena Dynerowicz - Skarbnik 

      Miasta i Gminy – wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 

      Wyjaśniła, że przedstawiony projekt uchwały – przekazany radnym w dniu dzisiejszym - jest   

      poszerzony w stosunku do projektu przedstawionego wczoraj na wspólnym posiedzeniu Komisji  

      o zapis § 2, który uaktualnia WPF w związku z wprowadzonymi dzisiaj zmianami w budżecie  

      gminy.   

      Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 

      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. 

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 

      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

      Finansowej na lata 2017-2026 pod głosowanie. 

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

      to Uchwała Nr XXXVII/270/2017. 

 

      Ad 4e. 

           Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy zbycia  

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy.  

      Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie, zawierający  

      propozycję wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr 2002  

      o pow.0,1100 ha, położonej w Sławniowie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.     

      Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Określił szczegółowo położenie nieruchomości  

      – pomiędzy stacją diagnostyczną Pani …, a posesją Pana … przy drodze do oczyszczalni ścieków.  

      Poinformował, że nieruchomość ma charakter budowlany.  

      Radni nie zgłosili pytań ani uwag do propozycji zbycia w formie przetargu przedmiotowej  

      nieruchomości. 
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       Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

       nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica pod głosowanie. 

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

       to Uchwała Nr XXXVII/271/2017. 

  

       Ad 4f. 

            Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o omówienie projektu uchwały w sprawie  

       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica w drodze 

       bezprzetargowej. 

       Pan Burmistrz wyjaśnił, że proponuje się zbyć bezprzetargowo nieruchomość o pow.33 m
2
  

       położoną w Pilicy na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości w celu poprawy warunków  

       zagospodarowania tej nieruchomości.  

       Przedstawił uzasadnienie strony, która złożyła wniosek o kupno przedmiotowej nieruchomości.  

       Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  

       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica w drodze 

       bezprzetargowej. 

       Radni nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.  

       Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

       nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica w drodze bezprzetargowej pod głosowanie. 

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

       jest Nr XXXVII/272/2017.  

 

       Ad 4g. 

           Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie kolejnego projektu uchwały tj. w sprawie  

       wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości nr 145/5  

       położonej w Kidowie. 

       Pan Burmistrz poinformował, że OSP w Kidowie zwróciła się z wnioskiem o nieodpłatne  

       przejęcie przez gminę nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy.   

       Pan Andrzej Grabowski powiedział, że jest to świadome scedowanie na gminę kosztów  

       utrzymania budynku i działki. 

       Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem  

       Zarządu OSP Kidów oraz ze względu na fakt, że pozostałe remizy OSP na terenie gminy  

       stanowią własność gminy.   

       Pani Przewodnicząca Rady, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń  

       Wiejskich w Kidowie poinformowała, że budynek remizy jest dobrze wyposażony. Podkreśliła,  

       że mieszkańcy Kidowa wypowiedzieli się za przekazaniem remizy gminie. Zwróciła też uwagę,  

       że wszystkie inne remizy należą do gminy.  

       Pan Andrzej Grabowski powiedział, że dopóki w remizie odbywały się imprezy, z których były  

       pieniądze, to nie było wniosku o przekazanie remizy gminie. 

       Pani Przewodnicząca Rady, jako mieszkanka wsi Kidów wyjaśniła, że imprezy, które odbywały 

       się w remizie były uciążliwe dla mieszkańców.  

       Innych uwag ani pytań do propozycji nieodpłatnego przejęcie na rzecz Gminy Pilica  

       nieruchomości nr 145/5 położonej w Kidowie nie zgłoszono. 

       Pan Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej  

       sprawie, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  

       Pani Przewodnicząca poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Pilica  

       nieruchomości nr 145/5 położonej w Kidowie została podjęta większością głosów  
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       – na 15 radnych, 14 głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Jest to Uchwała  

       Nr  XXXVII/273/2017. 

 

       Ad 5. 

            Realizując porządek obrad sesji Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza  

       o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.  

       Pan Burmistrz podkreślił, że realizacja większości interpelacji wymaga nakładów finansowych  

       z budżetu gminy, który jest ograniczony. Zwrócił uwagę, że na terenie gminy, poza zadaniami  

       własnymi gminy, wykonywane są inwestycje w zakresie przebudowy dróg, które są realizowane 

       przy udziale finansowym gminy.       

       W sprawie naprawy drogi szutrowej w Wierbce Pan Burmistrz powiedział, że droga była już  

       naprawiana, ale zleci rozeznanie stanu drogi i możliwości naprawy.    

       Jeżeli chodzi o zamek w Smoleniu Pan Burmistrz wyjaśnił, że gmina wystąpiła o komunalizację  

       zamku i przynależnych działek, ale wniosek gminy został negatywnie zaopiniowany przez  

       Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Wojewoda wydał decyzję odmowną. Pan Burmistrz  

       nadmienił, że rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem RDLP, jednak opinia pozostaje negatywna.  

       Pan Burmistrz poinformował, że zostało złożone odwołanie od decyzji Wojewody. Podkreślił,  

       że wyczerpie wszystkie możliwości odwołań. Zaznaczył, że obecnie gmina dąży 

       do skomunalizowania nieruchomości zabudowanej zamkiem, leśniczówką i zajętej częściowo pod  

       parkingi. 

       Odnośnie budowy chodnika w Smoleniu Pan Burmistrz wyjaśnił, że okazało się, iż chodnik nie 

       zmieści się w pasie drogowym, w związku z czym uzgodniono, że chodnik zostanie wybudowany  

       po drugiej stronie ulicy, co zwiększy koszty ponoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

       a po stronie, gdzie miał być chodnik zostanie wybudowany ciąg pieszo - rowerowy ze środków  

       zdjętych z zadania przebudowa drogi Pilica-Biskupice. 

       W sprawie nabycia budynku po sklepie w Smoleniu Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli zostanie  

       sprzedany budynek po szkole w Sławniowie, to rozważy możliwość zakupu budynku w Smoleniu  

       ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w Sławniowie. Nadmienił, że wie, iż Koło 

       Gospodyń Wiejskich w Smoleniu nie ma się gdzie spotykać, ale taka sytuacja panuje od dawna.   

       Odpowiadając na interpelację dotyczącą przeprowadzenia remontu przystanku w miejscowości  

       Złożeniec Pan Burmistrz powiedział, że zadanie to może zostać zrealizowane w ramach  

       funduszu sołeckiego – ewentualnie, jeżeli może zostać ograniczone do drobnego remontu typu 

       pomalowanie przystanku, to zleci wykonanie.  

       Odnośnie zniwelowania nawierzchni drogi Smoleń – Złożeniec Pan Burmistrz wyjaśnił,  

       że obecnie nie jest to możliwe do wykonania, ze względu na ograniczony budżet gminy. 

       W sprawie przyspieszenia przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  

       w ul. Krakowskiej, w związku z awarią sieci w tej ulicy, Pan Burmistrz odpowiedział,  

       że nie można przystąpić do przebudowy, ponieważ nie została jeszcze podpisana umowa  

       z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu.  

       Jeśli chodzi o przerobienie barierki przy skrzyżowaniu ul.Mickiewicza z drogą wojewódzką  

       w Pilicy Pan Burmistrz wyjaśnił, że występował już w tej sprawie do Zarządu Dróg  

       Wojewódzkich i otrzymał odpowiedź, że barierka jest umieszczona prawidłowo.  

       W sprawie remontu rowu przy ul.Wodnej w Sławniowie Pan Burmistrz odpowiedział,  

       że zadanie jest przewidziane do realizacji i zostanie wykonane, gdy tylko pozwolą  

       na to możliwości finansowe.  

       Wykonanie oświetlenia ulicznego przy obwodnicy Pan Burmistrz powiedział, że jest  

       zadaniem do realizacji w przyszłości. 

       Odnośnie uciążliwych zapachów w Sławniowie, Pan Burmistrz wyjaśnił, że do oczyszczalni  

       ścieków odprowadzane są ścieki z podczyszczalni firmy „Świeżyzna”, które emitują  

       nieprzyjemne zapachy. Poinformował, że Pan Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych   

       ciągle interweniuje w tej sprawie w zarządzie spółki.  
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       W sprawie wyłączenia ruchu tirów ulicą Krakowską Pan Burmistrz wyjaśnił, że zostało  

       przygotowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, do Powiatowego Zarządu Dróg  

       i do Urzędu  Marszałkowskiego, zawierające propozycję udostępnienia istniejącego fragmentu  

       obwodnicy Pilicy do ruchu samochodów ciężkich oraz deklarację partycypowania w kosztach  

       przebudowy skrzyżowań.  

       W kwestii zasięgu sieci telefonii komórkowej Pan Burmistrz wyjaśnił, że gmina nie ma wpływu  

       na rynek usług telefonii komórkowej, ale gdyby jakiś operator sieci komórkowej był  

       zainteresowany postawieniem masztu na działce gminnej to otrzyma zgodę.  

       W odpowiedzi na interpelację, dotyczącą zamontowania kurtyny wodnej w Pilicy Pan Burmistrz 

       powiedział, że Pilica nie jest zatłoczonym miastem, ale porozmawia w tej sprawie  

       z przedstawicielem OSP.    

       W sprawie banerów reklamowych Pan Burmistrz wyjaśnił, że przepisy gminne zakazują  

       umieszczania reklam i tablic ogłoszeniowych nie związanych z podstawowym użytkowaniem  

       terenu, a dopuszczone reklamy i tablice mają ograniczoną powierzchnię, a poza tym były  

       zgłaszane uwagi, żeby reklamy i ogłoszenia usuwać z miejsc publicznych.  

       Jeżeli chodzi o przebudowę drogi Pilica - Kocikowa włącznie z ul. 17 Stycznia Pan Burmistrz 

       powiedział, że widzi taką potrzebę.   

       Nawiązując do sprawy budowy chodnika przy drodze powiatowej w Sierbowicach i Szycach  

       Pan Burmistrz wyjaśnił, że Powiat wykonuje wiele inwestycji na terenie naszej gminy,  

       sukcesywnie realizuje swoje zadania.  

       W sprawie rowu przy drodze gminnej w Cisowie Pan Burmistrz powiedział, że zleci przywrócenie  

       rowu do właściwego stanu w ramach gwarancji. 

       W sprawie odwodnienia drogi w Kleszczowie Pan Burmistrz wyjaśnił, że wystąpi  

       do Powiatowego Zarządu Dróg o udrożnienie przepustu pod drogą powiatową, żeby woda nie  

       gromadziła się na drodze gminnej.  

       Odnośnie wprowadzenia płatności elektronicznej w tut. Urzędzie Pan Burmistrz wyjaśnił,  

       że obecnie nie jest to możliwe ze względów finansowych.  

       W sprawie drogi gminnej w Dobrej Kolonii Pan Burmistrz wyjaśnił, że gmina nie posiada  

       środków finansowych na przeprowadzenie generalnych remontów, ale drogi są sukcesywnie  

       łatane, natomiast jeżeli chodzi o odcinek drogi powiatowej od płyt w stronę „Bucoka”i zapadnięty  

       chodnik w Wierbce Pan Burmistrz powiedział, że wystąpi o wykonanie napraw do Powiatowego  

       Zarządu Dróg.  

       Odpowiadając na interpelację dotyczącą zabrania zniszczonych stołów, ławek i tablicy  

       informacyjnej z „Góry św. Piotra „ Pan Burmistrz wyjaśnił, że zostaną zabrane.  

       W sprawie obchodów święta strażaka w Pilicy i święta szkoły w Wierbce w tym samym dniu Pan  

       Burmistrz wyjaśnił, że święto strażaka zostało zorganizowane w niedzielę, w którą nie udzielano  

       sakramentu „pierwszej komunii świętej”. Powiedział również, że nie konsultował terminu  

       obchodów święta strażaka z Panią Dyrektor Szkoły w Wierbce, ale Pani Dyrektor  

       nie konsultowała też z Burmistrzem terminu obchodów święta szkoły.   

       Sprawę zapadniętego chodnika koło sklepu „Żabka” w Pilicy Pan Burmistrz zobowiązał się  

       przekazać celem załatwienia do Powiatowego Zarządu Dróg. 

       W sprawie dotyczącej konsultacji społecznych w zakresie zasadności realizacji termomodernizacji  

       budynku biblioteki i budynku remizy wraz z rozbudową i przebudową Pan Burmistrz wyjaśnił,  

       że konsultacje zostały przeprowadzone w związku z przygotowywaniem wnioskiem 

       o dofinansowanie tej inwestycji w ramach RPO Województwa Śląskiego, a ich wynik nie jest  

       wiążący.  

       Odnośnie dokumentacji, dotyczącej nośności mostu w Pilicy koło stawu Pan Burmistrz wyjaśnił,  

       że tut. Urząd nie dysponuje taką dokumentacją, jest ona w zasobach Zarządu Dróg  

       Wojewódzkich.  

       W sprawie złego stanu drogi do OPS, pomiędzy ul.Krakowską i Senatorską Pan Burmistrz  

       wyjaśnił, że zleci rozeznanie stanu i możliwości naprawy drogi. 
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       Jeśli chodzi o umieszczenie w rynku w Pilicy tablicy informacyjnej z rysem historycznym Pan 

       Burmistrz powiedział, że zaproponuje zabezpieczenie środków na ten cel w przyszłorocznym  

       budżecie gminy.   

       Odnośnie zamontowania w rynku stojaków na rowery Pan Burmistrz wyjaśnił, że stojaki które  

       zaakceptowałby konserwator zabytków są drogie. 

       Odpowiadając na kolejną interpelację Pan Burmistrz wyjaśnił, że sprawa stosunków służbowych  

       pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie jest sprawą do rozstrzygania na forum Rady Gminy.  

       Wskazał jednakże, iż jako pracodawca ma prawo wyciągania konsekwencji służbowych  

       wobec pracowników w uzasadnionych przypadkach, co już miało miejsce, a pracownikowi 

       przysługuje prawo odwołania się od decyzji pracodawcy,   

       Pan Burmistrz zaznaczył też, że jego obowiązkiem jest dbać o finanse publiczne i wizerunek  

       samorządu.  

       Sprawę oznakowania drogi z pierwszeństwem przejazdu w Kidowie Pan Burmistrz zobowiązał  

       się przekazać do realizacji do Powiatowego Zarządu Dróg  

 

       Ad 6. 

           W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca ogłosiła możliwość zgłaszania wolnych 

        wniosków.  

       Pan Andrzej Grabowski powiedział, że Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Wierbce poinformowała  

       Pana Burmistrza, że nie może przełożyć obchodów święta szkoły, ponieważ dzieci wyjeżdżają  

       na „zieloną szkołę”.  

       Następnie Pan Andrzej Grabowski odniósł się do interpelacji, dotyczącej Pani Dyrektor  

       Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. Powiedział, że Pan Burmistrz ma prawo się  

       wypowiadać. 

       Pan Andrzej Grabowski poinformował również, że ukażą się artykuły, które będą dotyczyły  

       naszej gminy oraz strona internetowa.           

       Innych spraw nie podjęto. 

 

         Ad 7. 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała  

       zebranym za udział w sesji i ogłosiła jej zakończenie - godz.16
55

.  

 
 
                 

 

        


