
Projekt 

UCHWAŁA NR XXIX/.../2021 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pilicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 194) 
oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1479), Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala, co następuje: 

§1 
W Statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 
nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy 
(Dz. Urz. Woj. Śląsk., poz. 3674) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Biblioteka używa znaku graficznego (logo): 
1) Znak graficzny (logo) jest oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem 

firmowym) Biblioteki, służącym do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, 
reklamowych, korespondencyjnych oraz jest wykorzystywany przy publikacji materiałów 
informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez 
Bibliotekę w formie tradycyjnej i elektronicznej. 

2) Grafikę, kolorystykę oraz możliwe warianty znaku graficznego (logo) przedstawia 
załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 

3) Zasady i warunki udostępniania znaku graficznego (logo) określi regulamin nadany 
przez Dyrektora Biblioteki."; 

2) dodaje się załącznik Nr 2 do Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy 
zawierający przedstawienie graficzne, kolorystyczne oraz możliwe warianty logo, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilicy. 

§3 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



Uzasadnienie 

Statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy nadany został przez Organizatora -
Miasto i Gminę Pilica - uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr VIII/45/2019 z dnia 30 
kwietnia 2019 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 194) oraz art. 11 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) statut nadaje 
Organizator. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonej dla jego 
nadania - przez Organizatora - Miasto i Gminę Pilica. 

Od lat MGBP w Pilicy nie posiada znaku graficznego - logo, który byłby jej oficjalną częścią 
identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym), służącym do celów identyfikacyjnych, 
popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz wykorzystywany przy publikacji 
materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów 
wydawanych przez Bibliotekę w formie tradycyjnej i elektronicznej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zmiana statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Pilicy jest uzasadniona. 



Załącznik Nr 2 do Statutu 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pilicy 

Logo Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy: 

«B 
M G B P MGBP 

w Pilicy W Pilicy 

Miejsko-Gminna 
Biblioteko Publiczna 
w Pilicy 

Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Pilicy 



projekt 

Uchwala Nr 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 
zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala, co następuje: 

S i . 
Postanawia się przystąpić do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Pilica. 

§2. 
Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy - zgodnie z Załącznikiem 
nr 1 do uchwały. 

§3 . 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§4 . 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

RADCA PRAWNY 

if^fmr iW~ 'łowicko. 



UZASADNIENIE 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym 
dokumentem kształtującym politykę przestrzenną gmin. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

„ 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
zwanego dalej „studium ". 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i 
graficzną, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju 
gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. 

3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. (...) 
4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych. ". 

Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Pilica zostało uchwalone Uchwałą Nr XVIII/125/2000 Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy z dnia 30 maja 2000 r. Studium to było opracowane na podstawie ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 ze zm.), która 
utraciła moc z dniem 12.07.2003 r. 

W wyniku przeprowadzonej (zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, Rada Miasta i Gminy w Pilicy dnia 30 listopada 2020 r. podjęła Uchwałę 
Nr XXVII/164/2020 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Pilica oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
gdzie w § 1. stwierdzono: 

„ 1. Uznaje się za nieaktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Pilica, uchwalone Uchwałą Nr XVIII/!25/2000 Rady Miasta i 
Gminy w Pilicy z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica. 

2. Uznaje się za uzasadnione przystąpienie do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica. " 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że niniejsza uchwała jest konsekwencją 
Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Pilica oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/179/2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 19 lutego 2021 r. 

Id: AE1FF7F0-0F6D-4197-B625-1189CFA344B3. Podpisany Strona 1 



PROJEKT 

Uchwała Nr 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 917/2, 
położonej w Kocikowej, stanowiącej własność Gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 
ust. 1, art. 25 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

u c h w a l a 

§1 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka 917/2 o pow. 0,1370 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

241607_5.0010 Kocikowa, w formie przetargu, stanowiącej własność Gminy Pilica. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 917/2, położonej w Kocikowej, stanowiącej 
własność Gminy Pilica 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 917/2 o pow. 0,1370 ha, położona w obrębie 
ewidencyjnym Kocikowa. Nieruchomość ta, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica, zatwierdzonym Uchwałą nr 
XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r., położona jest na 
terenie o przeznaczeniu funkcjonalnym oznaczonym symbolem MLI - tereny zabudowy 
letniskowej w strefie krajobrazu chronionego Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

Do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących między innymi wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości. 

Natomiast art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, precyzuje, że 
sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, jeżeli 
spełnione są przesłanki wynikające z art. 37 ust. 2 i 3 ww. ustawy. W niniejszym przypadku 
nie zachodzą przesłanki do zbycia w drodze bezprzetargowej. 



l^ddh 
UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA I GMINY PILICA 
z dnia 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części, na terenie Miasta i Gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.l, art. 42 ustawy z dnia 
08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
na terenie Miasta i Gminy Pilica. 
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące 
wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt lub posiadać aktualną umowę ze schroniskiem gwarantującą 
odbiór odłowionych zwierząt, a w przypadku braku miejsca w schronisku dysponować 
miejscem do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie 
z art. 24 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
638); 

4) dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych 
zwierząt, niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającym im 
cierpienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753); 

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii w przypadku potrzeby 
udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej; 

6) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, nie może zatrudniać osób, 
które były karane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom zgodnie z art. 
35 i 37 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
638). 

3. Wymienione w ust. 2 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 



§2 

1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilica. 
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełnić następujące 
wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt; 

2) legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości na której ma być prowadzone 
schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

3) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającą weterynaryjny numer 
identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421); 

4) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz 
wyposażenie muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 
(Dz. U. Nr 158, poz. 1657); 

5) posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska; 
6) zapewnić współpracę z lekarzem weterynarii, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). 

7) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do odbioru i przewozu zwłok 
zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do 
wykonywania tych czynności; 

8) zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze 
zwierzętami, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, przy czym 
przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, nie może zatrudniać osób, 
które były karane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom zgodnie z art. 
35 i 37 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
638); 

9) zapewnić dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości 
i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności: 

a) urządzeniami lub sprzętem do przechowywania i przygotowywania karmy oraz 
karmienia zwierząt, 

b) chłodnią lub urządzeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok 
zwierzęcych. 

10) posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające: 
a) właściwą opiekę nad zwierzętami, 
b) należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego obiektów schroniska, 
c) prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych 

przepisach; 
3. Wymienione w ust. 2 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 



§3 

1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta i Gminy Pilica . 
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien 
spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać lokalizację zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego; 
3) legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości na której prowadzona będzie 

ww. działalność; 
4) teren na którym prowadzona będzie działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony 

przed dostępem osób postronnych; 
5) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii zezwalającą na prowadzenie 

działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421); 

6) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do grzebania lub spalania 
zwłok zwierzęcych i ich części spełniające wymagania określone w obowiązujących 
przepisach w tym zakresie; 

7) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok 
zwierzęcych lub ich części, gdy brak jest możliwości natychmiastowej utylizacji; 

8) posiadać środki transportu oraz urządzenia przystosowane do przewozu lub 
przenoszenia oraz czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych zgodne 
z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

3. Wymienione w ust. 2 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 

§4 

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku 
spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§5 

1. Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność na terenie Miasta i Gminy Pilica 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zobowiązany jest do 
uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica. 
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ustalonym w ust. 
1 powinien spełniać wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica 



§7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 



§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 



Uzasadnienie 

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 
oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (t.j. Dz. U. 2020.1439 ze zm.) Rada Miasta i Gminy ma obowiązek określenia 
w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia o którym mowa § 1 pkt 1, 2 i 3 przedmiotowej uchwały. 

Na podstawie art. 7 ust. 6 cytowanej ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze decyzji 
burmistrz miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. 

W projekcie uchwały określono wymagania dla przedsiębiorców, na prowadzenie 
działalności w przedmiotowym zakresie uwzględniając wymagania wynikające z określonych 
przepisów. 

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 



Projekt 

Uchwała Nr XXIX//2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
za rok 2020 oraz planów pracy Komisji na rok 2021 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz § 45 ust. 2 załącznika Nr 2 do Statutu Miasta i Gminy Pilica (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2018 r. poz. 6758) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§ 1 

Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2020, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 

- Komisji Rewizyjnej, 
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
- Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, 
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, 
- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku. 

§2 

Przyjąć plany pracy Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2021, stanowiące załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały, w tym: 

- Komisji Rewizyjnej, 
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
- Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, 
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, 
- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

§ 45 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Statutu Miasta i Gminy Pilica, przyjętego Uchwałą Nr LIII/367/2018 
z dnia 19.10.2018 r., zobowiązuje Komisje Rady Miasta i Gminy do przedkładania Radzie 
Miasta i Gminy sprawozdań ze swojej rocznej działalności oraz przedkładania planów pracy na 
kolejny rok. Obowiązek ustalania planu pracy nie dotyczy Komisji ds. Skarg, Wniosków 
i Petycji. 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 2021 r. 

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2020 r. 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
za rok 2020 
1) I półrocze 2020 r. 
W planie pracy Komisji w I półroczu 2020 r. zaplanowane zostały dwa posiedzenia: 
- ustalenie planu pracy Komisji na rok 2020, 
- zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 rok i wystąpienie z wnioskiem 
do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. 
Zadania te zostały zrealizowane w całości. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. zaopiniowała wykonanie budżetu 
gminy za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta i Gminy o udzielenie Burmistrzowi 
absolutorium. 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 rok, na sesji w dniu 19 czerwca 
2020 r., Przewodniczący Komisji zawnioskował w imieniu Komisji do Rady Miasta i Gminy 
0 udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania. 
Poza tym Komisja w I półroczu 2020 r. odbyła 3 wspólne posiedzenia z innymi Komisjami Rady, 
których tematem było opiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji. 
2) II półrocze 2020 r. 
Plan pracy Komisji w II półroczu 2020 r. obejmował dwa zagadnienia, tj. kontrolę działalności 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach i kontrolę funkcjonowania Referatu Organizacji 
1 Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w zakresie obsługi Rady Gminy. Zagadnienia te nie 
zostały zrealizowane ze względu na stan pandemii. Zostały one zamieszczone w planie pracy 
Komisji na rok 2021. 
Ponadto Komisja w II półroczu 2020 r., podobnie jak w I, odbyła wspólne posiedzenia z innymi 
Komisjami Rady, podczas których opiniowane były projekty uchwał, będące przedmiotem obrad 
sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy za rok 2020. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020 rozpatrzyła dwie skargi i cztery petycje. 
Poza tym Komisja uczestniczyła we wspólnych posiedzeniach wszystkich Komisji Rady, podczas 
których opiniowane były projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy za rok 2020. 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy w Pilicy w roku 2020 odbyła 
8 posiedzeń, w tym 7 wspólnie z innymi Komisjami. 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego funkcjonowała w niezmienionym 5-osobowym 
składzie. 
Przedmiotem posiedzeń Komisji była realizacja zadań przyjętych w planie pracy dotyczących 
współtworzenia budżetu oraz opiniowania zmian budżetu w trakcie roku budżetowego, jak również 
analiza i ocena zadań mających wpływ na rozwój gospodarczy Gminy Pilica. 
W trakcie zrealizowanych posiedzeń Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilica na rok 2020, jak również projekty zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Ponadto, podczas spotkań Komisji ocenie podlegały 
propozycje wprowadzenia, bądź zmiany wysokości stawek w podatkach oraz opłatach lokalnych. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku 
od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID-19. 



W trakcie zorganizowanych posiedzeń komisja dokonała oceny i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2019 r. 
Komisja odbyła jedno posiedzenie wyjazdowe podczas, którego zapoznała się ze stanem dróg 
gminnych i powiatowych. 
W związku z zaistniałą w kraju sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz wprowadzonymi 
obostrzeniami prace Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
w roku 2020 były w znacznym stopniu utrudnione i ograniczone. Zaplanowany plan pracy został 
ograniczony do dokonywania oceny i analizy dokumentów oraz uchwał będących przedmiotem 
obrad Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy za rok 2020. 
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług w 2020 r. odbyła 8 posiedzeń, w tym 7 wspólnie z innymi 
Komisjami. 
W dniu 10 lipca Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe podczas, którego zapoznała się 
ze stanem dróg dojazdowych do pól. 
W trakcie wspólnych posiedzeń Komisji Rady opiniowane były projekty uchwał, będące 
przedmiotem obrad sesji. 
Plan pracy Komisji nie został zrealizowany w całości ze względu na stan pandemii. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2020. 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2020 odbyła 7 posiedzeń wspólnych 
z innymi Komisjami, podczas których realizowany był roczny plan pracy oraz poruszano sprawy 
bieżące z zakresu zdrowia, oświaty, kultury i sportu. 
Podczas wspólnych posiedzeń wszystkich Komisji Rady opiniowane były projekty uchwał, będące 
przedmiotem obrad sesji. 
Ze względu na sytuację pandemicznąCOVID-19 w 2020 r. nie zrealizowano tematów dotyczących 
stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych takich jak; place 
zabaw, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, oraz miejsca pamięci. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2020. 
Komisja spotkała się łącznie 7 razy na posiedzeniach, w tym 7 wspólnie z innymi komisjami. 
Podczas wspólnych posiedzeń Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Ładu i Porządku wraz 
z innymi komisjami opiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i związanymi z nią obostrzeniami 
Komisja Ładu i Porządku Publicznego nie mogła zrealizować planu pracy na 2020 r. 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 2021 r. 

Plany pracy Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2021 

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2021 

Lp. Zagadnienie Termin 
realizacji 

1. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2021. I kwartał 
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 r. 

i wystąpienie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium Burmistrzowi. 

II kwartał 

3. Kontrola działalności Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. III kwartał 
4. Kontrola funkcjonowania Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy w zakresie obsługi Rady Miasta i Gminy. IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb i 
przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 

2. Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 
2021 

Lp. Zagadnienie Termin realizacji 
1. 
2. 

3. 

4. 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
Informacja na temat planowanego zakresu robót na drogach gminnych. 
Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych 
w Pilicy (wpływy, wydatki w 2020 r., organizacja pracy, stan 
zatrudnienia i wynagrodzenia). 
Sprawy bieżące. 

I kwartał 

5. 
6. 
7. 
8. 

Ocena wykonania budżetu Gminy Pilica za 2020 rok. 
Ocena stanu dróg powiatowych i gminnych - Komisja wyjazdowa. 
Ocena realizowanych przez Gminę inwestycji. 
Spawy bieżące. 

II kwartał 

9. 
10. 
11. 

Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok. 
Ocena realizacji zadań z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Sprawy bieżące. 

III kwartał 

12. 
13. 
14. 
15. 

Wstępne założenia do projektu budżetu gminy na 2022 rok. 
Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2022 rok. 
Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok. 
Sprawy bieżące. 

IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb 
i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 



3. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miasta i Gminy na rok 2021 
I 

1. Zagadnienie Termin realizacji 

1. 
2. 

Ustalenie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
Przegląd stanu mostów i dróg dojazdowych do pól w Gminie Pilica. 

I kwartał 

3. 
4. 

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 
Spotkanie z przedstawicielami obwodów łowieckich. 

II kwartał 

5. 
6. 

Spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich. 
Gospodarka wodno - ściekowa, ocena stanów rowów i rzek 
- melioracja. 

III kwartał 

7. 
8. 

Zapoznanie się ze stanem cmentarzy gminnych, miejsc pamięci. 
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. 

IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb i 
przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 

4. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy na rok 2021 

Lp. Zagadnienie Termin realizacji 
1. Omówienie planu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 

Gminy Pilica, (spotkanie z pracownikami Referatu Promocji, Rozwoju I kwartał 
Gminy i Funduszy Zewnętrznych) 

2. Przedstawienie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w Pilicy szkół, przedszkoli, oraz Miejsko - Gminnej Biblioteki 
Publicznej w świetle sytuacji związanej z CO VID -19 

3. Opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 
4. Analiza bieżących materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy 

w Pilicy 
5. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych II kwartał 
(informacje o funkcjonowaniu i przygotowaniu do sezonu letniego 
boisk i orlików oraz przegląd i ocena stanu technicznego oraz 
bezpieczeństwa miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, 
placów zabaw i miejsc pamięci -posiedzenie wyjazdowe) 

6. Opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 
Analiza bieżących materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

7. Informacja o stanie przygotowania bazy lokalowej szkół i przedszkoli III kwartał 
do roku szkolnego 2021 /2022 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 
i przedszkolach Gminy Pilica za rok szkolny 2020/2021 

9. Opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 
10. Analiza bieżących materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

11. Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania IV kwartał 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022 

12. Analiza zagadnień problemowych objętych zakresem pracy komisji 
i opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok 

13. Opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 
14. Analiza bieżących materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

Plan pracy może ulec modyfikacji. Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy 
wynikające z bieżących potrzeb i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 



5. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy na rok 2021 

Lp. Zagadnienie Termin realizacji 
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2021 rok. I kwartał 
2. Kontrola stanu dróg gminnych oraz porządku na terenie miasta i gminy. II kwartał 
3. 
4. 

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych. 
Informacje dyrektorów szkół o stanie bezpieczeństwa, przeciwdziałania 
narkomanii oraz przemocy w szkołach i placówkach oświatowych 

III kwartał 

5. 
6. 

Zimowe utrzymanie dróg - organizacja i finansowanie. 
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok 

IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb 
i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy za rok 2020. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020 rozpatrzyła dwie skargi i cztery petycje. 
Poza tym Komisja uczestniczyła we wspólnych posiedzeniach wszystkich Komisji Rady, podczas 
których opiniowane były projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy za rok 2020 

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług w 2020 r. odbyła 8 posiedzeń, w tym 7 wspólnie z innymi 
Komisjami. 
W dniu 10 lipca Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe podczas, którego zapoznała się 
ze stanem dróg dojazdowych do pól. 
W trakcie wspólnych posiedzeń Komisji Rady opiniowane były projekty uchwał, będące 
przedmiotem obrad sesji. 
Plan pracy Komisji nie został zrealizowany w całości ze względu na stan pandemii. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2020 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2020 odbyła 7 posiedzeń wspólnych 
z innymi Komisjami, podczas których realizowany był roczny plan pracy oraz poruszano sprawy 
bieżące z zakresu zdrowia, oświaty, kultury i sportu. 
Podczas wspólnych posiedzeń wszystkich Komisji Rady opiniowane były projekty uchwał, będące 
przedmiotem obrad sesji. 
Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-l 9 w 2020 r. nie zrealizowano tematów dotyczących 
stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych takich jak; place 
zabaw, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, oraz miejsca pamięci. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2020 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2020 odbyła 7 posiedzeń wspólnych 
z innymi Komisjami, podczas których realizowany był roczny plan pracy oraz poruszano sprawy 
bieżące z zakresu zdrowia, oświaty, kultury i sportu. 
Podczas wspólnych posiedzeń wszystkich Komisji Rady opiniowane były projekty uchwał, będące 
przedmiotem obrad sesji. 
Ze względu na sytuację pandemicznąCOVID-19 w 2020 r. nie zrealizowano tematów dotyczących 
stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych takich jak; place 
zabaw, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, oraz miejsca pamięci. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
za rok 2020 

1) I półrocze 2020 r. 
W planie pracy Komisji w I półroczu 2020 r. zaplanowane zostały dwa posiedzenia: 
- ustalenie planu pracy Komisji na rok 2020, 
- zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 rok i wystąpienie z wnioskiem 
do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. 
Zadania te zostały zrealizowane w całości. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. zaopiniowała wykonanie budżetu 
gminy za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta i Gminy o udzielenie Burmistrzowi 
absolutorium. 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 rok, na sesji w dniu 19 czerwca 
2020 r., Przewodniczący Komisji zawnioskował w imieniu Komisji do Rady Miasta i Gminy 
0 udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania. 
Poza tym Komisja w I półroczu 2020 r. odbyła 3 wspólne posiedzenia z innymi Komisjami Rady, 
których tematem było opiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji. 
2) II półrocze 2020 r. 
Plan pracy Komisji w II półroczu 2020 r. obejmował dwa zagadnienia, tj. kontrolę działalności 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach i kontrolę funkcjonowania Referatu Organizacji 
1 Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w zakresie obsługi Rady Gminy. Zagadnienia te nie 
zostały zrealizowane ze względu na stan pandemii. Zostały one zamieszczone w planie pracy 
Komisji na rok 2021. 
Ponadto Komisja w II półroczu 2020 r., podobnie jak w I, odbyła wspólne posiedzenia z innymi 
Komisjami Rady, podczas których opiniowane były projekty uchwał, będące przedmiotem obrad 
sesji. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2020 

Komisja spotkała się łącznie 7 razy na posiedzeniach, w tym 7 wspólnie z innymi komisjami. 
Podczas wspólnych posiedzeń Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Ładu i Porządku wraz 
z innymi komisjami opiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i związanymi z nią obostrzeniami 
Komisja Ładu i Porządku Publicznego nie mogła zrealizować planu pracy na 2020 r. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy za rok 2020. 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy w Pilicy w roku 2020 odbyła 
8 posiedzeń, w tym 7 wspólnie z innymi Komisjami. 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego funkcjonowała w niezmienionym 5-osobowym 
składzie. 
Przedmiotem posiedzeń Komisji była realizacja zadań przyjętych w planie pracy dotyczących 
współtworzenia budżetu oraz opiniowania zmian budżetu w trakcie roku budżetowego, jak również 
analiza i ocena zadań mających wpływ na rozwój gospodarczy Gminy Pilica. 
W trakcie zrealizowanych posiedzeń Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilica na rok 2020, jak również projekty zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Ponadto, podczas spotkań Komisji ocenie podlegały 
propozycje wprowadzenia, bądź zmiany wysokości stawek w podatkach oraz opłatach lokalnych. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku 
od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
W trakcie zorganizowanych posiedzeń komisja dokonała oceny i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2019 r. 
Komisja odbyła jedno posiedzenie wyjazdowe podczas, którego zapoznała się ze stanem dróg 
gminnych i powiatowych. 
W związku z zaistniałą w kraju sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz wprowadzonymi 
obostrzeniami prace Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
w roku 2020 były w znacznym stopniu utrudnione i ograniczone. Zaplanowany plan pracy został 
ograniczony do dokonywania oceny i analizy dokumentów oraz uchwał będących przedmiotem 
obrad Sesji. 



Projekt 

Uchwala Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r., dotyczącej wezwania Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy do przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne 
jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych 
wykluczające społecznie mieszkańców gminy Pilica z powodów rasowych, religijnych, 
medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP 
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi 
SARS-Cov-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść 
wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
870 t.j.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala, 
co następuje: 

§1 
1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 10 grudnia 2020 r., dotyczącej wezwania Rady 

Miasta i Gminy w Pilicy do przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne 
jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych 
wykluczające społecznie mieszkańców gminy Pilica z powodów rasowych, 
religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, 
by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek 
przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi 
są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy w Pilicy do poinformowania 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 

Uzasadnienie 

W dniu 10 grudnia 2020 r. została wniesiona petycja, dotycząca wezwania Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy do przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek 
działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie 
mieszkańców gminy Pilica z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, 
oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony 
producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, że w przypadku jakichkolwiek 
powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 lutego 
2021 r. 

Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym 
- tj. sprawdziła czy petycja spełnia wymogi określone w art. 4 ustawy o petycjach. Ustalono, 
że petycja spełnia wymagania formalne stawiane petycjom. 

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że rada gminy 
może podejmować uchwały tylko w zakresie zadań gminy, w sprawach niezastrzeżonych 
ustawami na rzecz innych podmiotów. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie obejmują 
swym zakresem działań innych organów administracji publicznej na szczeblu krajowym, 
a tym bardziej zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem 
organów administracji centralnej. Uchwała wykraczająca poza zakres zadań gminy byłaby 
niezgodna z obowiązującym prawem. 



Projekt 

Uchwala Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 stycznia 2021 r. o upamiętnienie postaci Dawida 
Altera Kurzmanna 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
870 t.j.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala, 
co następuje: 

§1 
1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 07.01.2021r. wniesionej przez Fundację 

POLANSKI-Foundation z siedzibą w Szczecinie oraz po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
przyjmuje do realizacji petycję w części dotyczącej godnego upamiętnienia imienia 
Dawida Altera Kurzmanna w sposób opisany w uzasadnieniu. Uczczenie imienia 
Dawida Altera Kurzmanna poprzez nazwanie ulicy, ronda, skweru lub parku jego 
imieniem w Mieście i Gminie Pilica nie jest obecnie możliwe. 

2. Stanowisko stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§2 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy w Pilicy do poinformowania 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem. 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Pan Waldemar Polański Prezes Zarządu Fundacji „POLAŃSKI - Foundation" zwrócił się 
z petycją wnosząc o godne upamiętnienie postaci Dawida Altera Kurzmana zamordowanego 
w 1942 r. w Niemieckim Obozie Zagłady w Bełżcu, działacza społecznego i politycznego, 
filantropa, nazywanego krakowskim Januszem Korczakiem, poprzez nadanie nazwy ulicy, 
rondu, skwerowi lub parkowi Jego imieniem, bądź upamiętnienie w inny sposób. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, 
rekomenduje Radzie Miasta i Gminy następujące załatwienie wniesionej petycji: 

1. Osoba Dawida Altera Kurzmana jest zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
godna wszech miar upamiętnienia w Mieście i Gminie Pilica. Komisja wnosi 
o przesłanie informacji na temat Dawida Altera Kurzmana przekazanej wraz petycją 
do szkół i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z prośbą o zainteresowanie 
się tą wybitną osobistością oraz propozycje Jej upamiętnienia. 

2. Mając na uwadze dotychczasowe działania społeczności naszej gminy celu 
upamiętnienia mieszkańców Pilicy pochodzenia żydowskiego, w szczególności Marsz 
Żywych dla uhonorowania pamięci Żydów poległych w okresie II wojny światowej 
oraz projekt „Śladami pilickich Żydów" realizowany przez Liceum Ogólnokształcące 
w ramach programu „Szkoła Dialogu", wyrażamy nadzieję, że zainteresowane szkoły, 
instytucje i mieszkańcy nawiążą współpracę z „POLANSKI-Foundation", a sama 
Fundacja także podejmie współpracę z naszą Gminą, aby imię i dzieło Dawida Altera 
Kurtzmanna znane było społeczności Pilicy. 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 

Szanowni Państwo! 

Do Rady Miasta i Gminy w Pilicy wpłynęła petycja złożoną przez Fundację POLANSKI-
Foundation z siedzibą w Szczecinie, wnosząca o upamiętnienie postaci Dawida Altera 
Kurzmanna, ze względu na filantropijną działalność dla dzieci sierot oraz dobrowolną śmierć 
w niemieckim Obozie Zagłady w Bełżcu. 

Mając na uwadze dotychczasowe działania społeczności naszej gminy w celu upamiętnienia 
byłych mieszkańców pochodzenia żydowskiego, w szczególności Marsz Żywych dla 
uhonorowania pamięci Żydów poległych w okresie II wojny światowej oraz projekt „Śladami 
pilickich Żydów" realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w ramach programu „Szkoła 
Dialogu", mamy nadzieję, że zainteresujecie Państwo społeczności szkolne, opinię publiczną 
naszego miasta i gminy osobą Człowieka, który poświęcił wszystko dla ratowania 
bezbronnych dzieci. 

Załączamy także tekst petycji złożonej przez Fundację POLANSKI-Foundation, informującej 
o dokonaniach Dawida Altera Kurzmanna zwanego Krakowskim Korczakiem. Wdzięczni 
bylibyśmy, o ile uznacie Państwo za słuszne, za propozycje upamiętnienia tej wybitnej 
osobowości na terenie naszego Miasta i Gminy. 

POLANSKI-Foundation 
WWW.POLANSKI-FOUNDATION.EU 
e-mail: waldemar.polanski@berlin.de 

Celami działalności Fundacji POLANSKI-Foundation są między innymi: 
1. Wszelkie działania zmierzające do odnajdywania i należytego upamiętnienia miejsc kaźni 
i pochówku ofiar holocaustu, zgodnie z obowiązującym prawem religijnym i państwowym . 
2. Niesienie pomocy osobom i organizacjom w Polsce i za granicą zajmującym się podobnym 
profilem działalności , szczególnie w zakresie poszukiwań miejsc kaźni oraz pochówku ofiar 
holocaustu i ich należytym upamiętnieniu, zgodnie z obowiązującym prawem religijnym 
i państwowym. 
3.Działalność naukowa, badawcza i oświatowa, wspomagająca wiedzę o holocauście oraz 
0 kulturze żydowskiej. 
4.Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z upowszechnieniem wiedzy o holokauście 
oraz o kulturze żydowskiej. 
5. Działalność na rzecz dialogu międzykulturowego i tolerancji, zwalczanie ksenofobii 
1 antysemityzmu. 
6. Ofńeka nad żydowskimi cmentarzami i miejscami pamięci. 

Otrzymują: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pilicy 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce 
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach 
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy 
5. Zespół Szkół w Pilicy 

http://WWW.POLANSKI-FOUNDATION.EU
mailto:waldemar.polanski@berlin.de


PROJEKT 
UCHWAŁA Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady 
Miasta i Gminy Pilica Nr XXVIII/176/2020 z 28 grudnia 2020 r„ 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala: 

§1 

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok dochodach Gminy 
Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/176/2020 
Rada Miasta Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. sprawie budżetu gminy na 
2021 rok 

Dział Wyszczególnienie 
Zmiany (w zł.) 

Dział Wyszczególnienie 
Zwiększenie Zmniejszenie 

RAZEM DOCHODY , w tym: 115 279,00 10 000,00 

DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym: 103 500,00 10 000,00 

> Dochody bieżące: 41 700,00 10 000,00 

630 Turystyka 7 900,00 0 630 

Wpływy z różnych dochodów 
- z tytułu końcowego rozliczenia sprzedaży biletów Przez Fundację 
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w 2020 r. 

7 900,00 0 

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 0 700 
Wpływy z różnych dochodów 
- z tytułu ponadplanowych dochodów - wpływ wadium za niewywiązanie 
się z warunków przetargu 

10 000,00 0 

750 Administracja publiczna 23 800,00 0 750 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
- tytułu ponadplanowych dochodów w tym: umieszczenia urządzenia 
obcego w pasie drogowym 

12 100,00 0 

750 

Wpływy z różnych dochodów 
- tytułu ponadplanowych dochodów w tym: refaktury za energię 
elektryczną 

4 700,00 0 

750 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
- z tytułu powierzenia grantu z LGD "Perła Jury" na organizację "Święta 
Floriana - Pilica 2021" 

7 000,00 0 

1 



756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

0 10 000,00 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych 
- z tytułu zwolnienia w 2021 r z poboru opłaty targowej 

0 10 000,00 

> Dochody majątkowe: 61 800,00 0,00 

630 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
- z tytułu złożenia wniosku w ramach Marszałkowskiego Konkursu 
„Inicjatywa Sołecka" na 2021 r. - z pomocy skorzysta sołectwo w Wierbce 
- oświetlenie solarne 

60 000,00 0 

750 Administracja publiczna 1 800,00 0 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
- tytułu ponadplanowych dochodów w tym: sprzedaży samochodu OSP 
Dobra 

1 800,00 0 

DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym: 11 779,00 0,00 

750 Administracja publiczna 11 779,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
- z tytułu przyznania dotacji na realizację Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 r. 

11 779,00 0 

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok wydatkach Gminy 
Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/176/2020 
Rada Miasta Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. sprawie budżetu gminy na 
2021 rok 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Zmiany (w zł.) 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie 

RAZEM WYDATKI , w tym: 257 061 151 782 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: 225 282 131 782 

> wydatki bieżące 77 674 131 782 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 0 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 0 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 0 

» w tym: zakup usług telekomunikacyjnych 1 000 0 

710 Działalność usługowa 2 000 0 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000 0 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 0 
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» w tym: zakup usług 2 000 0 

750 Administracja publiczna 7 000 111 532 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 111 532 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 111 532 

» w tym: zakup usług 0 111 532 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000 0 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000 0 

» w tym: zakup usług 7 000 0 

851 Ochrona zdrowia 66 424 0 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 424 0 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 424 0 

» w tym: zakup materiałów i usług 8 424 0 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58 000 0 

852 Pomoc społeczna 250 250 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

0 250 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 250 

» w tym: świadczenia społeczne 0 250 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 250 0 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 0 

» w tym: świadczenia społeczne 250 0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 20 000 
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0 20 000 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 20 000 

» w tym: stypendia dla uczniów 0 20 000 

855 Rodzina 1 000 0 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 000 0 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 0 

» w tym: zakup usług 1 000 0 

- wydatki majątkowe 147 608 0 

600 Transport i łączność 49 260 0 

60016 Drogi publiczne gminne 49 260 0 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 49 260 0 

» w tym: zwiększenie dofinansowania dróg w 
Dobrakowie, Sławniowie i Zarzeczu oraz zmniejszeniu w 
Pilicy zg. z wykazem zadań inwestycyjnych 

49 260 

700 Gospodarka mieszkaniowa 23 348 0 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 348 0 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 348 0 
» w tym: utwardzenie terenu w Kidowie 23 348 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 75 000 0 

90015 Oświetlenie ulic, placów I dróg 75 000 0 
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- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000 0 

» w tym: zakup i montaż oświetlenia soiarnego w 
miejscowości Wierbka 

75 000 0 

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym: 31 779 20 000 

750 Administracja publiczna 11 779 0 750 
75056 Spis powszechny i inne 11 779 0 

750 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 214 0 

750 

» w tym: dodatki spisowe 11 214 0 

750 

- zakup materiałów i usług 565 0 

855 Rodzina 20 000 20 000 855 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

20 000 20 000 

855 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 20 000 

855 

» w tym: świadczenia społeczne 0 20 000 

855 

- składki na ubezpieczenia społeczne 20 000 0 

§2 

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań 
inwestycyjnych na rok 2021 r. 

Plan budżetu po zmianach: 
DOCHODY - 56 788 279 zł. 
WYDATKI - 54 895 118 zł. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok dokonuje się następujących zmian: 
1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 115 279 zł w tym na: 

• Zadania własne 103 500 zł. 
W tym: 

- Dochody bieżące 41 700 zł., 
- Dochody majątkowe 61 800 zł., 

• Zadania zlecone 11 779 zł. 
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 10 000 w tym na: 

• Zadania własne 10 000 zł. 
W tym: 

- Dochody bieżące 10 000 zł., 
3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 257 061 zł, w tym na: 

• Zadania własne 225 282 zł. 
W tym: 

- Wydatki bieżące 77 674 zł., 
- Wydatki majątkowe 147 608 zł., 

• Zadania zlecone 31 779 zł. 
4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 151 782 zł, w tym na: 

• Zadania własne 131 782 zł., 
- Wydatki bieżące 131 782 zł., 

• Zadania zlecone 20 000 zł. 



Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 19.02.2021 r. 

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 

L.p. Nazwa zadania Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
1. Instalacje fotowoltaiczne 14 051 665 0 14 051 665 
2. Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach 930 000 0 930 000 
3. Przebudowa drogi gminnej-publicznej nr 641653S w Solcy 580 000 0 580 000 
4. Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy 80 000 -4 500 75 500 
5. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Sławniowie 0 4 500 4 500 
6. Zakup kosiarki - Szkoła w Pilicy 20 000 0 20 000 
7. Zakup pieca indukcyjnego -Stołówka w Szkole w Wierbce 20 000 0 20 000 

8. 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S 
"Podrędzinie" w Dobrakowie 

20 000 16 900 36 900 

9. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł) 15 000 -3 900 11 100 

10. 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641603S 
w Sławniowie i Zarzeczu 

40 000 36 260 76 260 

11. Wykup gruntów 20 000 0 20 000 
12. Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy 47 000 0 47 000 
13. Zakup i montaż 2 wiat - Fundusz Sołecki - Biskupice 15 392 0 15 392 
14. Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra 21 090 0 21 090 

15. 
Wyrównanie i utwardzenie drogi w Dobrej Koloni nr 389/2 - Fundusz Sołecki • 
Kolonia Dobra 

14 502 0 14 502 

16. 
Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw 
wg projektu oraz zakup lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw-
Fundusz Sołecki - Dobraków 

20 267 0 20 267 

17. 
Zakup i montaż urządzeń siłownii napowietrznej - działka gm. Nr 142/2 -
Fundusz Sołecki - Dszwono-Sierbowice 

14 173 0 14 173 

18. Remont drogi gminnej dojazdowej do pól - Fundusz Sołecki - Dzwonowice 24 060 0 24 060 
19. Utwardzenie terenu - Fundusz Sołecki - Kidów 16 792 23 348 40 140 
20. Budowa siłownii zewnętrznej i placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kleszczowa 22 278 0 22 278 

21. 
Ułożenie kostki brukowej na uprzednio przygotowanym podłożu - Fundusz 
Sołecki - Sierbowice 

16 295 0 16 295 

22. Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń 15 809 0 15 809 

23. 
Ogrodzenie działki gminnej - etap 3 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki -
Solca 

15 149 0 15 149 

24. Ogrodzenie placu przy remizie OSP - Fundusz Sołecki - Szyce 16 000 0 16 000 
25. Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Wierbka 42 434 0 42 434 

26. 
Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki -
Zarzecze 

16 846 0 16 846 

27. Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec 23 212 0 23 212 
28. Zakup i montaż oświetlenia solarnego w miejscowości Wierbka 0 75 000 75 000 

Ogółem zadania inwestycyjne 16 117 964 147 608 16 265 572 

RADCAJOMWMY 

Anna Matan-Nowicka 



UCHWAŁA Nr XXIX/.../2021 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 19 lutego 2021 roku 

PROJEKT 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z 
późń.zm.) 

1.Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Uchwały Rady Miasta 
i Gminy Nr XXIX/ /2021 z 19 lutego 2021 r dotyczących zmian w Budżecie na 2021 r oraz 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 246/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. zastąpić załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 
XXVIII/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. 
Załącznik Nr 2 do powyższej Uchwały zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Objaśnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 3 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala: 

§1 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 
poz. 869 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
opracowania wieloletniej prognozy finansowej. 
Rada Miasta i Gminy w Pilicy mocą Uchwały Nr XXVIII/177/2020 z dnia 28.12.2020 r. (z 
późniejszymi zmianami) przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy 
Pilica na lata 2021 -2026. 

Zmiany dotyczące roku 2021 są konsekwencją zmian w budżecie, dokonanych mocą Zarządzenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica o numerach 246/2021, oraz uchwały Rady Miasta i Gminy 
Pilica z dnia 19.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
Zmiany wprowadzone przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021 - 2026 polegają na: 

a) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" na dostosowaniu do kwot ujętych w 
budżecie miasta i gminy w roku 2021 i projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o 
finansach publicznych jest spełniony. 

b) w załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" Zaktualizowano przedsięwzięcie 
projekt pn: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pilica" na lata 2020 - 2022. Limit nakładów - 154.000 zł., limit 
zobowiązań na rok 2021 - 77.000 zł. i na rok 2022 - 77.000 zł. 



M.-Gm. Pilica 
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

śląskie 
zawierciański 

PILICA 

Nazwa województwa 
Nazwa powiatu 

Nazwa gminy 

kod TERYT 

Rok podlegający analizie: 

WK PK GK GT 
24 16 07 3 

Liczba miesięcy obowiązywania w 
roku podlegającym analizie kwoty 

bazowej B1 

kwota bazowa 
(zgodnie z ustawą budżetową na rok 

podlegający analizie) 

od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 sierpnia (B1) 

3 337,55 

od dnia 1 września 
do dnia 31 grudnia (B2) 

3 537,80 

Lp. 
Stopnie awansu 

zawodowego 

Wskaźniki 
określone w 
art. 30 ust. 3 

Karty 
Nauczyciela 

Średnie wynagrodzenie 

Średnioroczna liczba etatów 
ustalana dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 

Suma iloczynów 
średniorocznej liczby etatów 

i średnich wynagrodzeń, o 
których mowa w art. 30 ust. 

3 Karty Nauczyciela, 
ustalonych dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 
n x (kol. 4 x kol. 6 ) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7) 

Wydatki poniesione w roku 
na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 
art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela 

Kwota różnicy 

(kol. 9 - kol. 8) 

Lp. 
Stopnie awansu 

zawodowego 

Wskaźniki 
określone w 
art. 30 ust. 3 

Karty 
Nauczyciela 

od dnia 
1 stycznia 

do dnia 
31 sierpnia 
(kol. 3x61) 

od dnia 
1 września 

do dnia 
31 grudnia 
(kol. 3 x B2) 

od dnia 
1 stycznia 

do dnia 
31 sierpnia 

od dnia 
1 września 

do dnia 
31 grudnia 

Suma iloczynów 
średniorocznej liczby etatów 

i średnich wynagrodzeń, o 
których mowa w art. 30 ust. 

3 Karty Nauczyciela, 
ustalonych dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 
n x (kol. 4 x kol. 6 ) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7) 

Wydatki poniesione w roku 
na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 
art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela 

Kwota różnicy 

(kol. 9 - kol. 8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 nauczyciel stażysta 100% 3 337,55 3 537,80 3,39 1,67 114 146,86 124 613,00 10 466,14 
2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 704,68 3 926,96 7,90 11,92 421 373,23 465 670,56 44 297,33 
3 nauczyciel mianowany 144% 4 806,07 5 094,43 2,52 4,24 183 291,90 198 559,27 15 267,37 
4 nauczyciel dyplomowany 184% 6 141,09 6 509,55 78,48 76,35 5 843 638,52 5 968 035,02 124 396,50 

11.01.2021 r. 

(data sporządzenia) 

D Y R E K T O R 

mgr Barbaro Dąbrowa 
(osoba sporządzająca1 (imię, nazwisko, stanowisko)) 

1 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie. 
2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91 d pkt 2 Karty Nauczyciela 
n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1 
12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2 

Wydrukowano dnia: 2021-01-11 


