
Projekt 

Uchwała Nr XIII/.. /2019 
Rady Miasta i; ©miny w Pilicy 

z dnia 20.1,9 r. 

w sprawie zmian do Uchwały Nr 0 /8 /2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 
30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Skarg. Wniosków 
i Petycji 

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199G r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z2019 r. poż.506 Łj.) Rada Miasta i Gminy W Pilicy 

uchwala: 

§ 1 : 

Odwołać ze skład:: Komisj:, określonego w § 1 Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy ż dnia 3C listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Skarg. 
Wniosków i Petycji, Panią Renatę Wyrodek, a w jej miejsce powołać na cSonka 
Papa Henryka Goncenza. * 

§2 

Uchwaia wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt 

Uciwala Nr XW.. ./20l9 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 2D19r. 

>v sprawie zmian do Uchwały Nr 11/11/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury Fizycznej i'Sportu 

Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1 

Odwołać ze składu Komisji, określanego w §1 Uchwały Nr ll)\ 172018 Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2018 r, w sprawie powołania' Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Ku'.l'ury Fizycznej i Sportu, Panią Renatę Wyrodek, a y/jej miejsce powołać 
na członka Pana Henryka Goftcerza. . . ' " • - ' -

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt 

Uchwała Nr XIII/.../2019 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 2019 r. 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 
w latach 2020-2023 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 t.j.) oraz art.160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 200lr. 
prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 t.j.) Rada Miasta 
i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§ 1 
Wybór na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie Pana Roberta Piotra Szelonga. 

§2 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy do przesłania listy wybranych 
ławników wraz dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ^ 
-Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prezesowi Sądu Okręgowego w Częstochowie, najpóźniej 
do końca października. 2019 r. 

§ 3 
Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

lub 

§ 1 
Nie wybrano ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

§2 
Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt 

Uchwała Nr X1IIY.. ./2019 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

ż dnia ..... ,2019 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 
w latach 2020-2023 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 t.j.) oraz art.160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. 
prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 t.j.) Rada Miasta -
i Gminy w Pilicy 

1. Wybór Pana Marka Ryszarda Michalika na ławnika d© Sądu Rejonowego w Zawierciu 
do orzekania w Sądzie Pracy. 

2. Brak wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Zawierciu do orzekania w sprawach 
innych niż w Sądzie Pracy. ; 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy do przesłania listy wybranych ławników 
wraz dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, Prezesowi Sądu Rejonowego W Zawiercia, najpóźniej do końca 
października 2019 r. . . . 

§3 
Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały . 

uchwala: 

§1 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

lub 

§1 
Nie wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu, 

§2 
Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

\ 



PROJEKT z dnia 10.09.2019r. 

UCHWAŁA Nr XIII/.../.2019 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 2019 r. 

w sprawie aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Pilica. 

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268, z późn. zm.) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala: 

§ I-

Aktualizuje się Aglomerację PILICA o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 
7 617 RLM z oczyszczalnią ścieków Pilica, obejmującą miasto Pilica i fragmenty sołectw: 
Biskupice, Sławniów, Zarzecze. 

§ 2. 

Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru Aglomeracji zawierający 
podstawowe informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do 
Uchwały oraz mapa Aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do 
najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 
do Uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miast 

§ 4. 

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



ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 
1.Część opisowa uchwały. 

Wymagane informacje części opisowej, przedstawiono zachowując ich kolejność i tytuły 
zgodnie z Rozporządzeniem [1]. 
1.1.1 Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do 
budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób 
czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą 
sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię 
ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji, 
a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej 

Lp. 
Kanalizacja 

istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 
kanalizacji 

Uwagi Lp. 
Kanalizacja 

istniejąca 
Długość 

[km] 
Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające 

na terenie 
aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sanitarna 
grawitacyjna 

10,3 

1 785 0 1 785 
2 Sanitarna tłoczna 0,4 

1 785 0 1 785 
3 

Ogólnospławna 
grawitacyjna 

1 785 0 1 785 

4 
Ogólnospławna 
tłoczna 

1 785 0 1 785 

Razem 10,7 1 785 0 1 785 

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej 

Lp. 
Kanalizacja 

planowana do 
wykonania 

Długość 
[km] 

Liczba osób, które zostaną podłączone do 
planowanej do wykonania kanalizacji 

Uwagi Lp. 
Kanalizacja 

planowana do 
wykonania 

Długość 
[km] 

Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 +kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sanitarna 
grawitacyjna 

3,68 

546 0 546 2 Sanitarna tłoczna 0,42 546 0 546 

3 
Ogólnospławna 
grawitacyjna 

546 0 546 



4 
Ogólnospławna 
tłoczna 

Razem 4,1 546 0 546 

Wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku koncentracji większym niż 120 Mk/km: 
Pilica, Biskupice, Sławniów Zarzecze. 
c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo 
przebywających w aglomeracji oraz RLM z przemysłu 
* liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi 1 785Mk; 
* liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi OMk. 
po rozbudowie sieci kanalizacyjnej: 
* liczba stałych mieszkańców aglomeracji wyniesie docelowo 2 33 lMk; 
* liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi OMk. 
d) informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię 
ścieków 
* RLM w ściekach z przemysłu stan istniejący 5286 
e) informacja o przemyśle obsługiwanym przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną 
oraz oczyszczalnię ścieków 
* Nie jest planowane przyłączenie nowych zakładów przemysłowych do planowanej do 
budowy sieć kanalizacyjnej 
f) informacja o wskaźnikach koncentracji, 
sieć istniejąca: 

Lp 
Nazwa 

miejscowości 
długość 
sieci, m 

długość 
tranzytu, 

m 

Liczba Mk 
30.06.2019. 

wskkoncentr. 
% Mk 

obsługiwanych 

1 
Pilica, 
Sławniów, 
Zarzecze 

10 700 0 1785 166 100% 

sieć planowana do budowy 

Lp 
Nazwa 
miejscowości 

długość 
sieci, m 

długość 
tranzytu, 
m 

Liczba Mk 
30.06.2019. 

wskkoncentr. 
% Mk 
obsługiwanych 

1 
Pilica, 
Biskupice 

4100 0 546 133 100 

Razem 
-

Uwaga: w ramach rozszerzenia granic aglomeracji ujęte i skanalizowane zostaną tereny 
mieszkaniowe 
- miejscowości Pilica od strony północnej względem rynku w Pilicy, do tej pory nie objęte 
aglomeracją, tj. obszary położone wzdłuż ulic: Różanej, Barbary, Strażackiej, Wolności, 
Czaplicowej, 3-go Maja, Klasztornej, Reformackiej, Targowej i Jana Pawła II 



- miejscowości Biskupice bezpośrednio przyległe do miejscowości Pilica - budynki numer 
15,33,35 
- miejscowości Pilica od strony północno- wschodniej względem rynku w Pilicy tj. obszar 
położony wzdłuż ulicy Piłsudskiego oraz na północ ulicy Piłsudskiego 
- miejscowości Pilica od strony południowo-zachodniej względem rynku w Pilicy tj. obszar 
położony wzdłuż ulicy 17-go stycznia oraz na północ ulicy 17-go stycznia „osiedle Raszki" 
Długości kanalizacji do realizacji: 
- do realizacji kanał grawitacyjny o długości około 3,68km, kanał tłoczny o długości 
0,42km oraz 1 pompownia ścieków . 
1.1.2 informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz 
z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków: 
a) istniejące oczyszczalnie ścieków 
Na terenie aglomeracji funkcjonuje jedna komunalna oczyszczalnia ścieków w Sławniowie 
b) planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków 
Na terenie aglomeracji Pilica nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków. 
1.1.3 system gospodarki ściekowej 
a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie 
aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków 
Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji - obecnie przed realizacją •2 
kanalizacji 271,2m /d 

Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń 

Uwagi 

BZT5 [mg02/l] 1605 

ChZTCr[mg02/l] 2985 

Zawiesina ogólna [mg/l] 645 

Fosfor ogólny [mgP/1] N/A 

Azot ogólny [mgN/1] N/A 

b) informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków Nazwa oczyszczalni 
ścieków: Pilica; Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Sławniów, dz. nr 2035, 2036. 
Dane kontaktowe (telefon 32 6735165 ): Zakład Usług Wodnych i Komunalnych, ul. 
Żarnowiecka 48, 42-436 Pilica tel.: 32 673 52 31 
Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, 
znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 
Data wydania 10.11.2015rok, znak ROII.6341.041.2015.EG, organ wydający Starosta 
Zawierciański 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, termin ważności 10.11.2025 rok 
Przepustowość oczyszczalni: 



średnia [m3/d]: 1350 maksymalna godzinowa [m3/h]: 75 maksymalna roczna [m3/rok]: 
230 400 
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 7 916 
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w 
ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 271 
Ścieki dowożone [m3/d]: 0 
r ^ 
Średnie obciążenie oczyszczalni [m /d]: 271 
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 119 000 
Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 
kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 336,7 
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu 
sieci kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: 122895,5 
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: rzeka Pilica 
Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 328+780. Współrzędne 
geograficzne wylotu: N:50D28'14.25", E:19D40'17.99", 
Typ oczyszczalni: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych 
ścieków 

Oznaczany parametr 
zanieczyszczeń 

Zawiesina 
ogólna 

ChZTe BZTS 
Fosfor 
ogólny 

Azot ogólny 

Jednostka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Parametry dopuszczone 
pozwoleniem wodnoprawnym 

35 125 25 N/A N/A 

średnie roczne wartości 
wskaźn. 

w ściekach dopływających do 
oczyszczalni ścieków 

645 2985 1605 N/A N/A 

średnie roczne wartości 
wskaźn. 

w ściekach odpływających z 
oczyszczalni ścieków 

14 52 10 N/A N/A 

c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do 
systemu kanalizacji zbiorczej 
Do kanalizacji podłączone są zakłady: 
KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA GRUPA POŁUDNIE SP Z O.O. - ul. Żarnowiecka76, 
42-436 Pilica 
Norma Polska Sp. z o .o. Sławniów, Ul. Długa 2 42-436 Pilica 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita ul. Mickiewicza 6, 42-436 Pilica 
Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 
odprowadzanych do kanalizacji [m /d] 110 



Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu 
kanalizacji zbiorczej 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 
1 2 3 

BZT5 [mg02/l] 2883 317 130 
ChZTCr[mg02/l] 5302 583 220 
Zawiesina ogólna [mg/l] 1934,5 212 795 
Fosfor ogólny [mgP/1] N/A nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/1] N/A nie dotyczy 

d) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 
planowane, Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów. 
e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji, 

Wyszczególnienie: RLM 
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 1785 
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały 
pozyskane 

0 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej 

546 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci 
kanalizacyjnej 0 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały 
pozyskane 

0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej 0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku 
ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe 
korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej 

5286 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku 
ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i 
usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej 

0 

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie 
aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki 
bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na 
podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 7617 



f) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów 
indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska 
jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej, 
Na terenie nowo tworzonej aglomeracji nie będą oczyszczane ścieki w indywidualnych 
systemach lub innych rozwiązaniach zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska 
jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. 
1.1.4 informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa 
miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 
obowiązujące na tych terenach, 
Na obszarze objętym aglomeracją istnieje ujęcie wody podziemnej, pitnej oznaczone jako 
Pi-1 i Pi-lbis. Lokalizacja ujęcia ulica 17 stycznia dz. ew. 1218/3 obręb Pilica. 
Ujęcie to posiada strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 36x38,6m, teren wokół ujęć 
stanowi obszar wydzielony, uporządkowany, ogrodzony, zamknięty i oznakowany tablicami 
informacyjnymi o charakterze obiektu z równoczesnym zakazem wstępu do niego dla osób 
nie związanych z ich obsługą. 
Zakazy: 
- na terenie strefy ochrony bezpośredniej jest zabronione użytkowanie gruntów do celów nie 
związanych z eksploatacja wody, 
- zapewnienie odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one 
przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody, 
- ograniczenie do minimum przebywania osób związanych z obsługą ujęcia z obowiązkiem 
pouczenia ich o ograniczeniach, jakie obowiązują w strefie ochrony bezpośredniej ujęć wód 
podziemnych 

1.1.5 informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające 
oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i 
ograniczenia obowiązujące na tych obszarach, 
Na terenie aglomeracji nie występują tego rodzaju zbiorniki. 
1.1.6 informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody 
oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo 
wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających 
znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 
ustawy; 
Na terenie aglomeracji nie występują obszarowe formy ochrony przyrody. 
Na terenie wyznaczonej aglomeracji występują drzewa - pomniki przyrody podstawa 
prawna Rozporządzenie Nr 107/95 Wojewody Katowickiego z dnia 4 sierpnia 1995r., Nr 
2/96 Wojewody Katowickiego z dnia 2 stycznia 1996r., Decyzja o uznaniu za pomnik 
przyrody PWRN w Kielcach: nr L.A.Kll/0/14/Ki/32 z dnia 12.11.1932r. 
Lp miejscowość nazwa gatunku lokalizacja 
1 Pilica klony, lipy, kasztanowce - 276 drzew aleja z Owczarni do zamku 



2 Pilica lipa drobnolistna przy skrzyżowaniu drogi z lipa drobnolistna 
Wolbromia i ul. Zarzecze 

o J Pilica lipy drobnolistne - 2 drzewa przy kościele parafialnym 

4 Pilica lipa szerokolistna, kasztanowce-2 szt przy wikariacie 

5 Pilica lipa drobnolistna przy ul. Cmentarnej 

6 Biskupice klony, lipy, kasztanowce - 11 drzew przy ogrodzeniu klasztoru Biskupice 
Reformatów 

Nie stwierdza się żadnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy w/w formami ochrony 
przyrody a zbieranymi, transportowanym, oczyszczanymi i odprowadzanymi oczyszczonymi 
ściekami. 

1.1 CZĘŚĆ GRAFICZNA UCHWAŁY 
Wymagane informacje części graficznej, przedstawiono na mapie w skali 1:25 000 zgodnie z 
Rozporządzeniem [1]. Naniesiono granice obszaru przewidzianego do objęcia zasięgiem 
kanalizacji zbiorczej i obszaru współtworzącego aglomerację, lokalizacje istniejącej 
oczyszczalni ścieków, granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego 
rejestru granic, granice strefy ochronnej ujęcia wody, granice form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [8] lub 
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 
27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody. 
Oznaczono też skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej. 

grafika 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 
MAPA 
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Projekt 

UCHWAŁA 

Nr 

Rady Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie; zmiany uchwały Nr Y/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 

2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica 

Na podstawie art. 5a ust.2 oraz art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz.506, tj.) 

uchwala się, co następuje: 

§1-
t 

1. Zmienia się § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w 
Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, w sposób następujący: 
1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych może nastąpić: 
1) z inicjatywy własnej Burmistrza, 
2) na wniosek radnych Miasta i Gminy Pilica, 
3) na wniosek sołtysów i członków rad sołeckich, 
4) na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pilica w 
zakresie ich działalności statutowej; 
5) na wniosek mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze zamieszkujących 
obszar, który ma zostać objęty konsultacjami w liczbie co najmniej 10 %; 
2. Wniosek wskazany w ust. 1 pkt 2-5 składany jest do Burmistrza. 

2. Ustala się tekst jednolity Załącznika nr 1, o którym mowa w ust. 1 powyżej - Zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, o treści 
załączonej do niniejszej uchwały. 

§2-

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§3. 

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



Załącznik 

do uchwały nr 

Rady Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 24 września 2019 r. 

Zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica 

§1-

1.W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Miasta i Gminy Pilica 
mogą być przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy na zasadach i w trybie 
ustalonym w niniejszej uchwale. 

2.Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców 
w sprawie poddanej konsultacji. 

3.W konsultacjach mogą brać udział: 

1) mieszkańcy Miasta i Gminy, 

2) organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pilica w zakresie ich działalności 
statutowej. 

4.Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem jednej lub kilku z niżej podanych form: 

1) otwartego spotkania z mieszkańcami lub grupą mieszkańców, 

2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag, 

3) przyjmowania opinii i wniosków, w tym ankiety w formie papierowej i elektronicznej. 

§2. 

1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych może nastąpić: 

1) z inicjatywy własnej Burmistrz, 

2) na wniosek radnych Miasta i Gminy Pilica, 

3) na wniosek sołtysów i członków rad sołeckich, 

4) na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i GminyPilica w zakresie ich 
działalności statutowej; 



5) na wniosek mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze zamieszkujących obszar, 
który ma zostać objęty konsultacjami w liczbie co najmniej 10 %; 

2. Wniosek wskazany w ust. 1 pkt 2-5 składany jest do Burmistrza. 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznej powinien zawierać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) termin i zakres konsultacji, 

3) formę konsultacji, 

4) uzasadnienie, z określeniem celu jaki ma być osiągnięty. 

4.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony przez mieszkańców gminy, 
powinien zawierać również wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miasta i Gminy 
w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi, oraz liczbę mieszkańców popierających wniosek. 

5. Jeśli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz, w terminie 7 dni 
od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia braków 
formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpoznania. W razie nieuzupełnienia braków wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

ó.Burmistrz rozpatruje wnioski uwzględniając koszty konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji 
dla społeczności gminnej. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz informuje wnioskodawców na 
piśmie, w terminie nie dłuższym niż w 14 dni od daty złożenia wniosku. 

§3. -

1. Burmistrz podejmuje decyzje w formie zarządzenia określając: 

1) cel i przedmiot konsultacji, 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, miejsce ich przeprowadzenia oraz zasięg, 

3) formę przeprowadzenia konsultacji. 

2.Zarzadzenie Burmistrz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 
Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. 

3.Czas trwania konsultacji wynosi co najmniej 7 dni. 

§4. 

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację o przedmiocie, formie, terminie, osobach i 
organizacjach uczestniczących w konsultacjach oraz opiniach, uwagach i propozycjach 
zgłoszonych w toku konsultacji. 

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób i 
organizacji, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale. 

3. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące, o ile przepisy 
prawa nie stanowią inaczej. 

4. Informację z przebiegu konsultacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej nie 
później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji. 



UCHWAŁA Nr XIII/ /2019 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 24 września 2019r 

PROJEKT 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Miasta 

1 Gminy w Pilicy Nr IY/25/2018 z 28 grudnia 2018r, Rada Miasta i Gminy 
w Pilicy 

uchwala: 

§1 
W uchwale Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018r w sprawie budżetu gminy na 2019 rok postanawia 
się wprowadzić następuj ące zmiany: 

A) Zwiększyć dochody o kwotę 476.381 zł. 
W tym: 

Dochody bieżące o kwotę. 392.741 zł. 
Wtym 

zadania własne o kwotę 219.489 zł. 
wtym 

W dziale 630 - Turystyka 
o kwotę 31 354 zł. 

z tytułu rozliczenia sprzedaży biletów Przez Fundację Centrum dziedzictwa Przyrodniczego 
i Kulturowego. 

W dziale 758 - Różne rozliczenia 
o kwotę 180 025 zł. 

z tytułu zwiększenia części ogólnej subwencji oświatowej na podstawie pisma nr 
ST5.4750.8.2019.g Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
o kwotę 8 110 zł. 

W związku z umową o powierzenie grantu nr PJ-1/2/2018/G/19 zawartą z Lokalną Grupą 
Działania „Perła Jury" z dnia 23.08.2019 r. 

zadania zlecone o kwotę 173.252 zł. 

W dziale 855 - Rodzina 
o kwotę 173 252 zł 

z tytułu dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących związanych 
z Wspieraniem rodziny na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, nr FBI.3111.235.4.2019 z 
dnia 12 września 2019r. 
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dochody majątkowe o kwotę 83 640zł 

W dziale 600 - Transport i łączność 
o kwotę 83 640 zł. 

na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim z dnia 29.04.2019 r. w sprawie 
prowadzenia zadania pn. „Projekt przebudowy ciągów pieszych i pieszo rowerowych w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń". 

B) Zwiększyć wydatki o kwotę 476.381 zł. 
W tym: 

Wydatki bieżące o kwotę 392.741 zł. 
W tym: 

zadania własne 219.489 zł. 
w tym: 

W dziale 600 - Transport i łączność 
Rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne 

o kwotę 23 000 zł. 
z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych. 

W dziale 750 - Administracja publiczne 
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin 

o kwotę 6 154 zł. 
z przeznaczeniem na zakup usług. 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
o kwotę 175 500 zł. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodne. 
w tym: 
Rozdz. 80101 - S zkoły p o dstawowe 

o kwotę 153 400 zł. 
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

o kwotę 3 100 zł. 
Rozdz. 80101 - Przedszkola 

o kwotę 19 000 zł. 

W dziale 852 - Pomoc społeczna 
Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe 

o kwotę 1 200 zł. 
z przeznaczenie na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne 

o kwotę 4 525 zł. 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodne. 

W dziale 855 - Rodzina 
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 



o kwotę 1 000 zł. 
z przeznaczeniem na zasiłki pielęgnacyjne 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 

o kwotę 8 110 zł. 
z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Kół gospodyń 

w Pilicy i Złożeńcu. 

zadania zlecone 173 252 zł. 

W dziale 855 - Rodzina 
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze 

o kwotę 173 252 zł. 
z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci. 

Wydatki majątkowe o kwotę 83 640 zł 

W dziale 600 - Transport i łączność 
Rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 

o kwotę 83 640 zł. 
z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Śląskiego 
na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy ciągów pieszych i 
pieszo rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w 
miejscowości Smoleń". 

C) Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 708.000 zł. 
W tym: 

W dziale 600 - Transport i łączność 
o kwotę 608 000 zł. 

w związku ze zmianą finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Złożeniec -
Pustkowie" ( z udziałem Lasów Państwowych) -501 000 zł. i z tytułu dotacji na „Przebudowę 
drogi gminnej publicznej w Szycach" - 107 000 zł. 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 100 000 zł. 

z tytułu dotacji do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej. 

D) Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 708.000 zł. 
W tym: 

W dziale 600 - Transport i łączność 
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 

o kwotę 608 000 zł 
w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Złożeniec — 

Pustkowie". 
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W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 

o kwotę 100 000 zł. 
Dotyczy zadania pn. „Zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej". 

E) Dokonać zmiany nazwy i rodzaju zadania inwestycyjnego: 

Było „Zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej". 

Jest po zamianie „Dotacja dla OSP w Dobrej na zakup samochodu pożarniczego' 

F) Dokonać przeniesień między działami 

Zmniejszyć wydatki o kwotę 57 441 zł. Wtym: 
Wydatki bieżące o kwotę 36 941 zł. 

W dziale 600 
Rozdz. 60016 

W dziale 754 
Rozdz. 75412 

W dziale 852 
Rozdz.85214 

W dziale 900 
Rozdz. 90003 

- Transport i łączność 
- Drogi publiczne gminne 

o kwotę 2 800 zł. 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
- Ochotnicze Straże Pożarne 

o kwotę 31 000 zł. 

- Pomoc społeczna 
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
o kwotę 3 000 zł. 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- Oczyszczanie miast i wsi 

o kwotę 141 zł. 

Wydatki majątkowe o kwotę 20 500 zł. 
Wtym: 

W dziale 600 
Rozdz. 60016 

- Transport i łączność 
- Drogi publiczne gminne 

o kwotę 20 000 zł. 

W dziale 900 
Rozdz. 90003 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- Oczyszczanie miast i wsi 

o kwotę 500 zł. 

Zwiększyć wydatki o kwotę 57 441 zł. 
Wtym: 

wydatki bieżące o kwotę 6 441 zł. 
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 

o kwotę 3.441 zł. 
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i krzewów dla OSP Kocikowa( Fundusz Sołecki). 



W dziale 855 - Rodzina 
Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze 

o kwotę 3 000 zł. 

z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki majątkowe o kwotę 51 000 zł. 
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 

o kwotę 20 000 zł. 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja dla OSP w Dobrej na zakup samochodu 
pożarniczego". 

W dziale 926 - Kultura fizyczna 
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 

o kwotę 31 000 zł. 
z przeznaczeniem na zakup trybuny stałej 3 rzędowej na boisko zewnętrzne z siedziskami 

plastikowymi wraz z utwardzeniem powierzchni pod trybuną (Fundusz Sołecki) 

G) Dokonać zmiany charakteru wydatków: 

W dziale 750 - Administracja Publiczna 
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Zmniejszyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 9 000 zł 
Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 9 000 zł. 

Rozdz.75095 - Pozostała działalność 

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 12 000 zł 
Zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 12 000 zł. 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia 
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zmniejszyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 18 000 zł 
Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 18 000 zł. 

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody 
Zmiany zawarte w pkt B), D), F) i G) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki 
Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r. 
Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz Funduszu Sołeckiego na 2019 r. 
Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019r. 



*5a» 

Plan budżetu po zmianach: 
. • < * - . « 

DOCHODY - 44.928.555 zł. 
WYDATKI - 48.258.6'57^1. 

§2 

Wykonanie ftehwały powierza się Bunłiistrżó^*Mas1?ai Gminy Pilica*** s* 

§3 
- ' - ; - ! . > . r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

. ~ " - .i. , .( "« > 


