
PROJEKT 

Uchwala Nr VIII/.../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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506), 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. 2018 poz. 1983 ze zm.) oraz art. 11 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, 1669), Rada 
Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala, co następuje: 

§1 

Nadać nowe brzmienie statutowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pilicy stanowiącemu załącznik do 
Uchwały Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
połączenia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury - Wiejskim 
Domem Kultury w Przychodach (tekst jednolity) 

§2 

Uchylić załącznik nr 1 Uchwały Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie połączenia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją 
kultury - Wiejskim Domem Kultury w Przychodach (tekst jednolity) 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§4 

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



Załącznik 
do Uchwały Nr VIII/.../2019 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

STATUT 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 -

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, zwana dalej „Biblioteką" działa na 
podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu o prowadzeniu 
działalności kulturalnej, 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
6) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi, 
7) niniejszego statutu. 

§2 

1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Pilica. 
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej 

zadaniom statutowym. 
3. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na: 

wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup zbiorów 
bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników. 

§ 3 

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym 
i ekonomiczno - finansowym. 

2. Siedzibą Biblioteki jest Pilica, a terenem jej działania miasto i gmina Pilica. 
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 



§ 4 

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Pilica. 

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy udziela Biblioteka 
Śląska, pełniąca w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Biblioteka Powiatowa ustanowiona dla powiatu zawierciańskiego. 

§ 5 

1. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora 
pod numerem 3/2014 i posiada osobowość prawną. 

2. Biblioteka używa nazwy skróconej: MGBP w Pilicy. 
3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu 

i adresem siedziby: 

MIEJSKO - GMINNA 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

w Pilicy 

42-436 Pilica, ul. Zawierciańska 12 

NIP 649-229-95-67 tel. 32 67-35-143 

4. Do znakowania zbiorów Biblioteka używa okrągłej pieczęci zawierającej nazwę 
i oznaczenie siedziby. 

§6 

1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej 
zadaniom. 

2. Biblioteka otrzymuje: 
]) Dotacje podmiotową z budżetu Miasta i Gminy Pilica. Wysokość dotacji 

określa corocznie uchwała budżetowa Rady Miasta i Gminy. 
2) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji. 
3) Dotacje celowe na realizacje wskazanych zadań i programów. 

Rozdział II 

Cele i zadania Biblioteki 

§ 7 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców 
miasta i gminy Pilica oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez tworzenie 
i upowszechnianie wartości kultury i sztuki, popularyzację książki, wiedzy i informacji a także 
wartościowych form spędzania czasu wolnego. 



§ 8 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, archiwizacja i ochrona materiałów 
bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów dotyczących miasta i gminy. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, 
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży, prowadzenie obiegu 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 

3. Organizowanie czytelnictwa osób dorosłych, dzieci i młodzieży, udostępnianie 
materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym. 

4. Organizacja czytelnictwa i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem 
dorosłym i dziecięcym mających na celu rozwijanie zainteresowania książką, 
popularyzacje nauki, kultury i sztuki. 

5. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej. 
6. Tworzenie i udostępnianie własnych baz katalogowych. 
7. Upowszechnianie dostępu do internetu. 
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych 
i kulturalnych społeczeństwa. 

9. Współdziałanie z innymi instytucjami kultury w szczególności w zakresie rozwijania 
czytelnictwa, popularyzacji wiedzy o kulturze, a także edukacji oświatowo -
kulturalnej społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży. 

10. Współpraca i współdziałanie ze środowiskiem i organizacjami twórców i artystów 
oraz organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury, w formie 
prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym realizacji projektów. 

§ 9 

Biblioteka może promować inne działania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska jak 
i mieszkańców gminy oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 

Rozdział III 

Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 1 0 

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje Bibliotekę na 
zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta o Gminy Pilica, zgodnie 
z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność. 



§ 1 1 

1. Organizator może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej. 
2. Powierzenie zarządzania odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 1 2 

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi. 
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki i wykonuje wobec 

nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę. 

§ 1 3 

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów 
bibliotecznych w Pilicy, w Sławniowie i w Wierbce. 

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy nadane przez 
Dyrektora Biblioteki. 

§ 1 4 

W skład Biblioteki wchodzi Biblioteka Centralna w Pilicy przy ul. Zawierciańskiej 12 i filie 
biblioteczne , których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

§ 1 5 

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po 
zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Pilica oraz opinii działających w niej organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców. 

§ 1 6 

Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki - w tym Filii bibliotecznych - może nastąpić na 
podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej i źródła finansowania 

§ 1 7 

1. Biblioteka - jako instytucja kultury - prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 
innych obowiązujących przepisów. 

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą 
efektywności ich wykorzystania. 



3. Wartość majątku biblioteki odzwierciedla fundusz biblioteki, który odpowiada wartości 
mienia wydzielonego dla Biblioteki. 

4. Biblioteka może zbywać środki trwałe z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
5. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora 

z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 
6. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych. 
7. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Pilica. 

§ 1 8 

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 
przychodów. 

2. Przychodami Biblioteki są: 
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku 

ruchomego, 
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, 
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, w tym fundacji, dotacje i 

środki z Funduszy Unii Europejskiej i innych programów pomocowych. 
3. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji: 

1) podmiotowej, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

§ 1 9 

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

§ 2 0 

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy 
przeznaczać na cele statutowe. 

§ 2 1 

1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań 
statutowych. 

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu 
finansowania działalności statutowej Biblioteki. 

3. Decyzja o podjęciu przez Bibliotekę określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do 
Dyrektora. 

§ 2 2 

1. Dyrektor dokonuje w imieniu bibliotęki czynności prawnych, w tym składa oświadczenia woli 
w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i finansowych. 



2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 2 3 

Statut nadaje Rada Miasta i Gminy Pilica. 

§ 2 4 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 



Załącznik nr 1 do Statutu 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pilicy 

Wykaz filii bibliotecznych: 

1. Sławniów, ul. Długa 118, 
2. Wierbka, ul. Kościelna 8. 



UZASADNIENIE 

Statut Miejsko - Gminnej biblioteki Publicznej w Pilicy nadany został przez Organizatora - Miasto 
i Gminę Pilica - Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XLI/332/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity w Dz.U.2018 poz. 1983 zm.) oraz art. 11 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity w Dz.U.2018 poz. 574,1669) statut 
nadaje Organizator. Cytowane wyżej przepisy określają również katalog informacji, które powinien 
zawierać. 

Po roku 2013 cytowane wyżej ustawy, szczególnie ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, były wielokrotnie nowelizowane i zmianie uległy również zapisy istotne, 
z punktu widzenia funkcjonowania, gospodarki finansowej i organizacji instytucji kultury jaką jest 
biblioteka. Ponadto w lipcu 2013 r. została podpisana ustawa o deregulacji zawodów. Celem ustawy 
jest redukcja ograniczeń związanych z dostępem do niektórych zawodów. Na liście zawodów objętych 
deregulacją znalazł się też zawód bibliotekarza. 

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczna jest zmiana statutu Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pilicy w celu doprowadzeni do zgodności statutu z obowiązującymi przepisami. Mając na uwadze 
zakres zmian, proponuje się nadać nowe brzmienie statutowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pilicy. 



Projekt 

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

z dnia 30 kwietnia 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506), art.41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2137 z 
późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1030 z późn. zm.) 
Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1 

Załącznik do uchwały nr VII/41/2019 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019r. otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr VIII/.../2019 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na 2019r. 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest 
ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.2018 poz. 2137 t.j.) 
Podstawą prawną do działań związanych z problemami narkomanii jest ustawa z 29 lipca 2005 r. 
0 przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.2018 poz. 1030 t.j.) 
Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Pilica 
1 ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii oraz z zakresu 
profilaktyki uzależnień. 
Program ma również na celu wydłużenie życia mieszkańców gminy, poprawę jakości ich życia 
związanej ze zdrowiem, ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020. 
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, że większość 
kompetencji i zadań zlokalizowanych jest na poziomie samorządu gminy. 
Na mocy zadań określonych ustawami gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz 
naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki 
alkoholizmu i narkomanii, skuteczniej i efektywniej pomagać osobom i ich rodzinom 
z problemem alkoholowym, a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. 
Alkoholizm, narkomania to choroba, która rozwija się latami. Skutki uzależnień nie 
ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego 
alkoholika, ale dotykają one osoby, które żyją, pracują z uzależnionymi. 
Program jest kontynuacją prac podjętych w 2018 r. Zadania gminnego programu będą finansowane 
przez Gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

I. Cele gminnego programu: 

a) cele globalne 
- zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gmin 
- ograniczenie rozmiarów tych, które obecnie występują oraz zwiększenie skuteczności 

działań niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami 
- propagowanie zdrowego trybu życia mieszkańców gminy poprzez profilaktykę związaną 

z używaniem substancji psychoaktywnych 

b) cele jednostkowe 
- zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych, wynikających z nadużywania 

alkoholu i narkomanii 
- zapobieganie i skuteczne ograniczenie przypadków picia alkoholu i spożywania środków 

narkotycznych przez młodzież 
- ograniczenie ilości nowych przypadków uzależnień 
- zmniejszenie rozmiarów zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych nadużywaniem alkoholu 

i środków narkotycznych 



- ograniczenie ilości i zapobieganie występowaniu przypadków przemocy w rodzinie spowodowanej 
nadużywaniem alkoholu i środków odurzających oraz łagodzenie skutków takich zdarzeń dla życia 
rodzinnego 

- eliminowanie czynnika nietrzeźwości, nadużywanie alkoholu i środków odurzających jako 
jednej z przyczyn naruszania prawa oraz porządku publicznego 

- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii 

- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu 

II. Diagnoza sytuacji na terenie gminy w aspekcie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii 

Gmina liczy 8653 mieszkańców, w tym: 

- dzieci i młodzież do lat 18-tu 
- dorosłych 

W gminie funkcjonuje 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w rozbiciu na: 

Punkty sprzedaży detalicznej: 
w tym: pełny zakres (piwo, wino, wódka) 

niepełny zakres (piwo, wino) 
piwo 
piwo + wódka 

Punkty gastronomiczne: ogółem: - 8 
w tym: pełny zakres (piwo, wino, wódka) - 2 

niepełny zakres (piwo, wódka) - 1 
samo (piwo) - 4 
piwo, wino - 1 

Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 200 osób powyżej 18-tego roku 
życia. Jako przelicznik brano pod uwagę punkty sprzedaży detalicznej i gastronomicznej. 
Z przedstawionych danych wynika, że w gminie Pilica nastąpił spadek ilości punktów 
alkoholowych, w stosunku do roku 2017 o 2 punkty. 

Liczba wydanych zezwoleń 
Uchwała Nr LI/352/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 
miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pilica 
Określa następujące limity: 

Ustala się limit 120 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży - w tym: 
1. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 
2. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), 
3. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 
Ustala się limit 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży - w tym: 
1. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 
2. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), 
3. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 

- 1428 
- 7225 

ogółem : - 28 
- 15 
- 2 

- 6 

- 5 



W poprzednio obowiązujących uchwałach limit był ustanowiony na poziomie 30 punktów sprzedaży 
detalicznej oraz 20 punktów sprzedaży gastronomicznej napojów alkoholowych. 

Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie gminy są dane 
z Komisariatu Policji, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkohowych 
i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkół. 

Z danych Komisariatu Policji wynika, że w roku 2018 odnotowano następujące zdarzania: 

1. przemoc domowa 13 
2. przestępstwa narkotykowe 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 11 rodzinom z problemem alkoholowym. 

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie jest również liczba wniosków 
składanych do GKRPA o podjecie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W roku 2018 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 11 wniosków 
o leczenie odwykowe: 

2 osoby nadużywające alkohol zostały zmotywowane do dobrowolnego leczenia 
1 wniosek skierowano do Sądu o leczenie odwykowe przymusowe, 
2 wnioski skierowano do biegłego psychologa i biegłego psychiatry o wydanie opinii 

0 stopniu uzależnienia od alkoholu, 
6 wniosków zostało wstrzymanych 

III. Zadania gminy służące prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
1 prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej 

Ad 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 

w tym przeprowadzanie bieżących remontów, zakup materiałów i doposażenia 
- informowanie o chorobie alkoholowej i uzależnieniach leczenia osób uzależnionych oraz 

pomoc prawna i doradcza 
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilicy 



- kierowanie osób na badanie u lekarzy biegłych 
- kierowanie do Sądu Rodzinnego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
- współpraca z Poradnią Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień oraz Zakładami 

Lecznictwa Odwykowego 

Ad 2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- finansowanie działalności świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych 
- doposażenie świetlic i ognisk w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. 

Ad 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 

- propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek przy organizacji imprez 
kulturalno-artystycznych i pikników rodzinnych 

- edukacja rodziców i wychowawców w dziedzinie profilaktyki i uzależnień 
- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wśród członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie 
przemocy w rodzinie 

- organizowanie badań, sondaży, opinii, diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny 
stan problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy 

- ścisłe przestrzeganie uchwał Rady Miasta i Gminy Pilica dotyczących liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 

- prowadzenie określonej kontroli punktów napojów alkoholowych i lokali gastronomicznych 
- koordynowanie wszelkich działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz ścisła współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
z Komisjami Rady Miasta i Gminy , OPS, Policją, Prokuraturą i Sądami 

- organizowanie w szkołach podstawowych konkursów „Nie dla alkoholu i narkotyków" 
- finansowanie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup 

niezbędnego sprzętu 
- finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych 

i ognisk wychowawczych 
- współdziałanie z kościołem i organizacjami społecznymi zmierzające do ograniczenia spożycia 

alkoholu 
- organizowanie spektakli profilaktyczno- terapeutycznych dla młodzieży szkolnej 

(szkół podstawowych i szkół średnich) lub zajęć warsztatowych 
- finansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez instytucje mające w statucie profilaktykę 
- organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia 

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Warunkiem dofinansowania jest 
realizacja programu profilaktycznego' - finansowanie nagród dla dzieci młodzieży biorących udział w turniejach sportowych 



- zapewnienie korzystania z obiektów sportowych i zajęć polegających na aktywności fizycznej 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

Ad 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- finansowanie świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych 
- opłacanie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia 
- finansowanie punktu konsultacyjnego 
- finansowanie szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 
- tworzenie systemu wspierania i szkolenie realizatorów programów 

profilaktycznych 
- dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych , festynów, wycieczek organizowanych 

przez szkoły 
- współpraca z policją 
- finansowanie autorskich programów profilaktycznych w placówkach kultury i sportu 

Ad 5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez : 

- współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilicy, 
- podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów sprzedających i podających 
napoje alkoholowe pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałania alkoholizmowi, 
- podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w 
przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

Ad. 6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej. 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- podejmowanie działań służących integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, 

leczenie i rehabilitacja do której należą: 

1. leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 
2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
3. działania na rzecz pomocy dzieciom osób uzależnionych 
4. wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. przemocy w rodzinie 
5. umożliwienie organizacji spotkań AA w budynkach użytku publicznego Miasta i Gminy 

IV. Zadania Gminy związane z przeciwdziałaniem narkomanii 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem: 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin 
- współpraca z Poradnią Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień oraz Zakładami 

Lecznictwa Odwykowego w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej dla osób 



uzależnionych od narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego 
- upowszechnianie materiałów informacyjnych 
- bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądami, Szkołami 

w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej: 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- działanie punktu konsultacyjnego w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii 
- organizowanie festynów przy udziale osób uzależnionych jako alternatywna forma spędzania 

czasu 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych: 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- edukacja rodziców i wychowawców w dziedzinie profilaktyki uzależnień 
- upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień 
- organizowanie spektakli profilaktycznych dla młodzieży szkolnej lub zajęć 
warsztatowych 
- organizowanie konkursów na temat profilaktyki uzależnień 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- opłacanie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia 
- finansowanie punktu konsultacyjnego 
- finansowanie szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii 
- tworzenie systemu wspierania i szkolenie realizatorów programów profilaktycznych 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
- rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem oraz członków ich rodzin 
- pomoc społeczna dla osób kończących pozytywne leczenie 
- udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej 

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie 
za udział w posiedzeniach komisji w wysokości: 

- Przewodniczący komisji - 230 zł 
- Członkowie komisji - 180 zł 
Podstawą do otrzymania wynagrodzenia jest udokumentowana obecność na posiedzeniu komisji. 



Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu w terminie wypłat dla pracowników Urzędu. 

VI. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii 

Program będzie realizowany: 
- w zakresie alkoholizmu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy współdziałaniu Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów 
Alkoholowych 

- w zakresie narkomanii przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy 



Projekt 

Uchwała Nr 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmmnym(Dz.U 
z 2019r. poz. 506 t.j.), oraz art.229 pkt. 3, art. 237, art. 239 ustawy z dma 14 czerwca 1960r. Kodek 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.) Rada Miasta . Gmmy w Pihcy 

uchwala: 

§1 

Uznać skargę Pana z d n i a 21.03.2019 r. za niezasadną. 

§2 

Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§3 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatw, en .a skargi. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr VIII/.../2019 
z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

W dniu 04.12.2018r. na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późń. zm.) do tut. urzędu wpłynęło pismo 
nr NS/0912-1/WH/18 z dnia 03.12.2018r. od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Zawierciu przekazujące pismo Pana 
Jednocześnie w dn. 06.12.2018r. na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późń. zm.) do tut. urzędu wpłynęło pismo 
nr WSI.052.9.2018.TK. 1 z dnia 03.12.2018r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach również przekazujące pismo Pana 

W ww. pismach Pan zwracał się do cytowanych powyżej instytucji o pomoc 
w usunięciu rur zamontowanych na jego działkach. 
Mając powyższe na uwadze tut. urząd zwrócił się pismem nr IiR.62.36.7.2018 z dn. 14.12.2018 r. 
z pytaniem do Pana -jakich działań oczekuje od tut. urzędu. 
W odpowiedzi Pan przedłożył pismo w dn. 28.12.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 
31.12.2018r.) stwierdzając, że wszystkie prośby kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
zawarte były w Jego pismach oraz nic się nie zmieniło. 
W dniu 21.01,2019r. tut. urząd ponownie zwrócił się z pytaniem do Pana jakich działań oczekuje. 
Ponadto ustalono, że w sprawie o sygn. akt nr IiR.6823.2.2017 dot. Zakupu nieruchomości nr 929, 
938/1 Szyce pod zbiornik odparowujący odmówił podpisania protokołu wykupu jego nieruchomości. 
Pismem z dnia 24.01.2019r. Pan ' stwierdził, że jego stanowisko zostało wyrażone 
w pismach z dnia 28.12.2017r., 15.01,2018r., 15.02.2018r. oraz 03.06.2018 r. 
Pismo z dn. 28.12.2017r. dotyczyło rozbieżności w zakresie powierzchni działki oraz zawierało 
wniosek o udzielenie informacji, czy tut. urząd jest w posiadaniu informacji nt. podmiotów które 
ingerowały w Jego nieruchomości. 
Na powyższe pismo została udzielona odpowiedź w dnia 11.01.2018 r. 
Pismo z dnia 15.01.2018r. wyrażało niezadowolenia z odpowiedzi udzielonej przez tut. urząd w dniu 
11.01.2018r. oraz oświadczenie, że kwota za jaką tut. urząd chce wykupić przedmiotową działkę jest 
zbyt niska. 
Pismo z dnia 15.02.2018r. zawierało wniosek o ponowne udzielenie informacji na temat ww. 
nieruchomości oraz podania informacji, kto wykonał roboty melioracyjne na Jego działce. 
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 28.01.2019r.) tut. urząd 
poinformował Pana że podtrzymuje stanowisko wyrażone w swoich poprzednich 
pismach oraz ponownie prosi o wskazanie jakich działań oczekuje od tut. urzędu. 
W odpowiedzi na powyższe pismo Pan pismem z dnia 18.02.2019r. (data wpływu do 
tut. urzędu 20.02.2019r.) oświadczył, że Urząd miasta i Gminy w Pilicy nie zrobił nic w jego sprawie 
oraz, że Jego sprawa jest w toku. 
W dniu 14.03.2019r. tut. urząd w piśmie skierowanym do Pana oświadczył, 
że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w poprzednich pismach. 
Ponadto Pan • . został poinformowany, że pisma na które się powołuje dotyczyły procedury dążącej 
do wykupu nieruchomości będącej w Jego posiadaniu. Jednakże z uwagi na to, że nie podpisał 
protokołu rokowań podnosząc, iż cena zaproponowana przez Gminę za którą miałby zbyć swoje 
nieruchomości jest niesatysfakcjonująca nie doszło do podpisania umowy sprzedaży przedmiotowych 
nieruchomości. 
Ponadto po raz kolejny zwrócono się z prośbą o udzielenie informacji jakich działań oczekuje od tut. 
organu gdyż treść powyższych pism nie zawiera skonkretyzowanych oczekiwań dla których Urząd 
Miasta i Gminy w Pilicy byłby kompetentny do rozstrzygnięcia. 
Pismem z dn. 21.03.2019r. Pan oświadczył, że Jego spór trwa 19 lat oraz, że w jego sprawie nie 
zostało nic zrobione. Ponadto poinformował, że przepust na drodze wojewódzkiej grozi zawaleniem, 
a także, że zboża uprawiane na jego nieruchomości są zatruwane. 
W dniu 27.03.2019r. mając na uwadze informacje zawarte w piśmie Pana oraz art. 20 Ustawy 
z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068 z późń. zm.) tut. urząd przekazał 
wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach 
celem rozpoznania zgodnie z właściwością z uwagi na to, że tut. urząd nie jest uprawniony do 
wykonywania napraw infrastruktury drogowej znajdującej się w pasie drogowym niebędącym w jego 
zarządzie. 



Powyższe działanie jest uznawane za słuszne, także w ocenie sądów, które stwierdzają że z art. 20 
ustawy z 1985 r. o drogach publicznych, wywodzić należy obowiązek zarządcy drogi utrzymywania 
takiego stanu dróg, który zapewnia bezpieczeństwo jej użytkownikom. Jego realizacja następuje 
poprzez systematyczny nadzór polegający na kontroli stanu dróg oraz na reagowaniu na interwencje 
użytkowników. Nadto powinności zarządcy polegają też na działaniach prewencyjnych, co dotyczyć 
może zagrożeń przewidywalnych, polegających np. na konserwacji lub remontach zniszczonych 
odcinków dróg (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 maja 2017 r. sygn.. akt. I ACa 
46/17, LEX nr 2394563; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn.. akt. I 
ACa 736/16, LEX nr 2229092). 
Ponadto mając na uwadze art. 32 ustawy z dnia 10 lipca 2017r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2018r. 
poz. 1259 z późń. zm.) Urząd Miasta i Gminy zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie o rozpoznanie sprawy zgodnie z właściwością 
z uwagi na to, że tut. urząd nie posiada kompetencji w zakresie kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem 
"NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin w sposób określony w przepisach 
0 Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. Ma ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
2018, poz. 1471 z późń. zm.) zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest wykonywanie zadań 
określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późń. zm.). 
W powyższym przypadku organ Inspekcji Środowiska w ocenie tutejszego organu powinien ocenić czy 
na przedmiotowych nieruchomościach nie dochodzi do naruszenia przepisów określonych w art. 108 
w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy prawo wodne - w tym wypadku jest nim Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie. 
Ponadto do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również ściganie przestępstw przeciwko 
środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń 
1 ustawach wymienionych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym wnoszenie i popieranie 
aktów oskarżenia. 
Opisany stan faktyczny był już przedmiotem skargi w 2017 r. Rada Miasta i Gminy Uchwałą 
Nr XXXV/258/2017 z dnia 27.04.2017 r. uznała ją za bezzasadną. 
Od czasu wydania rozstrzygnięcia stan faktyczny nie uległ zmianie. 
Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną. 



Projekt 

Uchwała Nr 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2019r. poz. 506 t.j.), oraz art.229 pkt. 3, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1 

Uznać skargę Pana Zbigniewa Żyły z dnia 21.03.2019 r. za niezasadną. 

§2 
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§
3

 . . , . 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr VIII/.../2019 
z dnia 30 kwietnia 2019r. 

W dniu 04.12.2018r. na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późń. zm.) do tut. urzędu wpłynęło pismo 
nr NS/0912-1/WH/18 z dnia 03.12.2018r. od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Zawierciu przekazujące pismo Pana Zbigniewa Żyły. 
Jednocześnie w dn. 06.12.2018r. na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późń. zm.) do tut. urzędu wpłynęło pismo 
nr WSI.052.9.2018.TK. 1 z dnia 03.12.2018r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach również przekazuj ące pismo Pana Zbigniewa Żyły. 

W ww. pismach Pan Zbigniew Żyła zwracał się do cytowanych powyżej instytucji o pomoc 
w usunięciu rur zamontowanych na jego działkach. 
Mając powyższe na uwadze tut. urząd zwrócił się pismem nr IiR.62.36.7.2018 z dn. 14.12.2018 r. 
z pytaniem do Pana Zbigniewa Żyły - jakich działań oczekuje od tut. urzędu. 
W odpowiedzi Pan Zbigniew Żyła przedłożył pismo w dn. 28.12.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 
31.12.2018r.) stwierdzając, że wszystkie prośby kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
zawarte były w Jego pismach oraz nic się nie zmieniło. 
W dniu 21.01.2019r. tut. urząd ponownie zwrócił się z pytaniem do Pana Żyły jakich działań oczekuje. 
Ponadto ustalono, że w sprawie o sygn. akt nr IiR.6823.2.2017 dot. Zakupu nieruchomości nr 929, 
938/1 Szyce pod zbiornik odparowujący odmówił podpisania protokołu wykupu jego nieruchomości. 
Pismem z dnia 24.01.2019r. Pan Zbigniew Żyła stwierdził, że jego stanowisko zostało wyrażone 
w p i s m a c h z dnia 28.12.2017r., 15.01.2018r„ 15.02.2018r. oraz 03.06.2018 r. 
Pismo z dn. 28.12.2017r. dotyczyło rozbieżności w zakresie powierzchni działki oraz zawierało 
wniosek o udzielenie informacji, czy tut. urząd jest w posiadaniu informacji nt. podmiotów które 
ingerowały w Jego nieruchomości. 
Na powyższe pismo została udzielona odpowiedź w dnia 11.01.2018 r. 
Pismo z dnia 15.01.2018r. wyrażało niezadowolenia z odpowiedzi udzielonej przez tut. urzą.d w dniu 
11.01.2018r. oraz oświadczenie, że kwota za jaką tut. urząd chce wykupić przedmiotową działkę jest 
zbyt niska. 
Pismo z dnia 15.02.2018r. zawierało wniosek o ponowne udzielenie informacji na temat ww. 
nieruchomości oraz podania informacji, kto wykonał roboty melioracyjne na Jego działce. 
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 28.01,2019r.) tut. urząd 
poinformował Pana Zbigniewa Żyłę, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w swoich poprzednich 
pismach oraz ponownie prosi o wskazanie jakich działań oczekuje od tut. urzędu. 
W odpowiedzi na powyższe pismo Pan Zbigniew Żyła pismem z dnia 18.02.2019r. (data wpływu do 
tut. urzędu 20.02.2019r.) oświadczył, że Urząd miasta i Gminy w Pilicy nie zrobił nic w jego sprawie 
oraz, że Jego sprawa jest w toku. . 
W dniu 14.03.2019r. tut. urząd w piśmie skierowanym do Pana Zbigniewa Żyły oświadczył, 
że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w poprzednich pismach. 
Ponadto Pan Żyła został poinformowany, że pisma na które się powołuje dotyczyły procedury dążącej 
do wykupu nieruchomości będącej w Jego posiadaniu. Jednakże z uwagi na to, że nie podpisał 
protokołu rokowań podnosząc, iż cena zaproponowana przez Gminę za którą miałby zbyć swoje 
nieruchomości jest niesatysfakcjonująca nie doszło do podpisania umowy sprzedaży przedmiotowych 
nieruchomości. . . . . • j 
Ponadto po raz kolejny zwrócono się z prośbą o udzielenie informacji jakich działań oczekuje od tut. 
organu gdyż treść powyższych pism nie zawiera skonkretyzowanych oczekiwań dla których Urząd 
Miasta i Gminy w Pilicy byłby kompetentny do rozstrzygnięcia. 
Pismem z dn. 21.03.2019r. Pan Żyła oświadczył, że Jego spór trwa 19 lat oraz, że w jego sprawie me 
zostało nic zrobione. Ponadto poinformował, że przepust na drodze wojewódzkiej grozi zawaleniem, 
a także, że zboża uprawiane na jego nieruchomości są zatruwane. 
W dniu 27 03 2019r. mając na uwadze informacje zawarte w piśmie Pana Żyły oraz art. 20 Ustawy 
z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068 z późń. zm.) tut. urząd przekazał 
wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach 
celem rozpoznania zgodnie z właściwością z uwagi na to, że tut. urząd nie jest uprawniony do 
w y k o n y w a n i a napraw infrastruktury drogowej znajdującej się w pasie drogowym niebędącym w jego 
zarządzie. 



Powyższe działanie jest uznawane za słuszne, także w ocenie sądów, które stwierdzają że z art. 20 
ustawy z 1985 r. o drogach publicznych, wywodzić należy obowiązek zarządcy drogi utrzymywania 
takiego stanu dróg, który zapewnia bezpieczeństwo jej użytkownikom. Jego realizacja następuje 
poprzez systematyczny nadzór polegający na kontroli stanu dróg oraz na reagowaniu na interwencje 
użytkowników. Nadto powinności zarządcy polegają też na działaniach prewencyjnych, co dotyczyć 
może zagrożeń przewidywalnych, polegających np. na konserwacji lub remontach zniszczonych 
odcinków dróg (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 maja 2017 r. sygn.. akt. I ACa 
46/17, LEX nr 2394563; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn.. akt. I 
ACa 736/16, LEX nr 2229092). 
Ponadto mając na uwadze art. 32 ustawy z dnia 10 lipca 2017r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2018r. 
poz. 1259 z późń. zm.) Urząd Miasta i Gminy zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie o rozpoznanie sprawy zgodnie z właściwością 
z uwagi na to, że tut. urząd nie posiada kompetencji w zakresie kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem 
"NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin w sposób określony w przepisach 
0 Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 17a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
2018, poz. 1471 z późń. zm.) zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest wykonywanie zadań 
określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późń. zm.). 
W powyższym przypadku organ Inspekcji Środowiska w ocenie tutejszego organu powinien ocenić czy 
na przedmiotowych nieruchomościach nie dochodzi do naruszenia przepisów określonych w art. 108 
w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy prawo wodne - w tym wypadku jest nim Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie. 
Ponadto do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również ściganie przestępstw przeciwko 
środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń 
1 ustawach wymienionych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym wnoszenie i popieranie 
aktów oskarżenia. 
Opisany stan faktyczny był już przedmiotem skargi w 2017 r. Rada Miasta i Gminy Uchwałą 
Nr XXXV/258/2017 z dnia 27.04.2017 r. uznała jąza bezzasadną. 
Od czasu wydania rozstrzygnięcia stan faktyczny nie uległ zmianie. 
Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną. 



Projekt 
UCHWAŁA Nr VIII/ /2019 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 kwietnia 2019r 

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 t.j), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j.) oraz Uchwały Rady Miasta 
1 Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018r, Rada Miasta i Gminy 
w Pilicy 

uchwala: 

§1 

W uchwale Nr IW25/2018 z 28 grudnia 2018r w sprawie budżetu gminy na 2019 rok postanawia 
się wprowadzić następujące zmiany: 

A) Zwiększyć dochody o kwotę 331 655 zł. 

Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 331 655 zł. 
W tym: 
zadania własne 317 881 zł. 
w tym: 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
o kwotę 7 500 zł. 

Zwiększyć dochody bieżące na podstawie wniosku Dyrektora ZEAS w Pilicy z dnia 27 marca 
2019r. 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
o kwotę 279 197 zł. 

Zwiększyć dochody bieżące na podstawie decyzji nr FBI.3111.48.5.2019 z dn. 23 kwietnia 
2019r. Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego w 2019 r. 

W dziale 852 - Pomoc społeczna 
o kwotę 8 274 zł. 

Zwiększyć dochody bieżące na podstawie decyzji nr FBI.3111.91.1.2019 z dn. 21 marca 2019 r. 
Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dożywianie. 



W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
0 kwotę 22 910 zł. 

na podstawie decyzji nr FBI.3111.86.6.2019 z 29 marca 2019 r. Wojewody Śląskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów 

zadania zlecone 13 774 zł. 
w tym: 

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
1 ochrony prawa oraz sądownictwa 
o kwotę 13 481 zł 

z tytułu dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących związanych 
z Wyborami do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma nr DKT-803-8/29/19 z dnia 3 
kwietnia 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego 

W dziale 855 - Rodzina 
o kwotę 293 zł 

z tytułu dotacji celowej na realizację zleconych zadań 
z Kartą Dużej Rodziny na podstawie decyzji nr FBI.3111.19.4.2019 
Wojewody Śląskiego. 

B) Zwiększyć wydatki o kwotę 331 655 zł. 

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 317 881 zł 
W tym: 
zadania własne 317 881 zł 
w tym: 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 

o kwotę 7 500 zł. 

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
o kwotę 40 000 zł. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i od nich pochodne 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdz. 80104 -Przedszkola 

o kwotę 236 391 zł. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i od nich pochodne 

bieżących związanych 
z dnia 20 marca 2019r. 



W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego, 
o kwotę 2 806 zł. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i od nich pochodne 

W dziale 852 - Pomoc społeczna 
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 

0 kwotę 8 274 zł. 

z przeznaczeniem na dożywianie uczniów 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

o kwotę 22 910 zł. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów 
zadania zlecone 13 774 zł. 
w tym: 

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
1 ochrony prawa oraz sądownictwa 

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 
o kwotę 13 481 zł. 

z przeznaczeniem na materiały i usługi wyborcze 

W dziale 855 - Rodzina 
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny 

o kwotę 293 zł. 

przeznaczeniem na świadczenia społeczne 

C) Dokonać przeniesień między działami wydatków 

Zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 324 006 zl. 
W tym : 
wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 324 006 zł. 
w tym: 

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody 

o kwotę 11 766 zł. 



W dziale 801 
Rozdz. 80101 

- Oświata i wychowanie 
- Szkoły podstawowe 

o kwotę 76 600 zł. 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 

o kwotę 233 640 zł. 

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

o kwotę 2 000 zł. 

Zwiększyć wydatki na zadania własne o kw. 324 006 zł. 
W tym : 
wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 90 366zł. 
w tym: 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych 
o kwotę 71 300 zł. 

W dziale 801 
Rozdz. 80152 

• Oświata i wychowanie 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 
szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 
o kwotę 5 300 zł. 

W dziale 900 
Rozdz. 90001 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
o kwotę 11 766 zł. 

W dziale 926 
Rozdz. 92695 

Obiekty sportowe 
Pozostała działalność 
o kwotę 2 000 zł. 



Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 233 640 zł 
W tym: 
zadania wykonywane na podstawie porozumień 83 640 zł. 

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

o kwotę 83 640 zł. 

Z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń. 

zadania własne 150 000 zł. 

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody 

o kwotę 120 000 zł. 

Z przeznaczeniem na dotacje dla ZUWiK 

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

o kwotę 30 000 zł. 

Z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP 
Dobra 

D) Zmiana charakteru wydatków 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

o kwotę 28 000 zł. 

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 28 000 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i od 
nich pochodne 

E) Uzupełnić Uchwałę nr VII/44/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 19.03.2019 r. 
o Literkę G) Ustalenie deficytu budżetowego w wysokości 3 357 839 zł. który 
zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r. w wysokości 2 858 839 zł i 
zaciągniętym kredytem w wys. 499 000 zł. 

F) Dokonać korekty w punkcie B) Uchwały nr VII/44/2019 Rady Miasta i Gminy w 
Pilicy z dn. 19.03.2019 r., - usunąć kwotę 10 000 zł z załącznika o dotacjach, gdyż 
w/w kwota nie jest dotacja celową dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, a 
wpłatą na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 



Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały. 
Zmiany zawarte w pkt B), C) i D) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały, 
Zmiany zawarte w pkt C) obrazuje załącznik Nr 3 - zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na 
rok 2019r. do niniejszej uchwały. 
Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 4- Wykaz dochodów zleconych na rok 2019 do 
niniejszej uchwały. 
Zmiany zawarte w pkt B) obrazuje załącznik Nr 5- Wykaz wydatków zleconych na rok 2019 do 
niniejszej uchwały. 
Zmiany zawarte w pkt F) obrazuje załącznik Nr 6 Plan dotacji na rok 2019 r. do niniejszej 
uchwały. 

Plan budżetu po zmianach: 

DOCHODY - 58 199 756 zł. 
WYDATKI - 61 557 595 zł. 

DEFICYT BUDŻETOWY - 3 357 839 zł. 
PRZYCHODY - 7 958 839 zł. 
ROZCHODY - 4 601 000 zł. 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 



Projekt 

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

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych 
w Pilicy 

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j.) oraz art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 t.j.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1 

Udzielić dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy w wysokości 
120.000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy) z przeznaczeniem na sfinansowanie 
wykonania przyłączy wodociągowych na ulicach objętych inwestycją pod nazwą „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica". 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA Nr VIII/ /2019 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

Projekt 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada 
Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1 

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Zarządzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Pilica o Nr 36/2019 z 29 marca 2019 r. oraz Uchwały Rady Miasta 
1 Gminy Nr VII/44/2019 z 19 marca 2019 r. i Uchwały Rady Miasta 
i Gminy Nr VIII/$/2019 z 30 kwietnia 2019 r dotyczących zmian w planie Budżetu na 2019 r 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt 

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

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za pobór łącznego 
zobowiązania pieniężnego 

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.), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 t.j.), art.ób ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
0 podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1892 t.j.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1821 t.j.) oraz art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz.800 t.j.) Rada Miasta 
1 Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§ 1 . U 

Pobór łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku od nieruchomości 
i podatku leśnego dokonany będzie w drodze inkasa przez sołtysów na terenie danego 
sołectwa. 

§
2 

Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso wypłacane będzie w wysokości: 
- 400 zł stałego wynagrodzenia, 
- 10% od zainkasowanej kwoty 

na wskazane przez nich konto w terminie do końca miesiąca, w którym wpłata podatku powinna 
nastąpić. 

§ 3 
Terminem płatności dla inkasentów jest dzień trzeci następujący po dniu, w którym zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. 

§
4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5 
Traci moc Uchwała Nr XLII/327/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 stycznia 
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór 
łącznego zobowiązania pieniężnego. 

§6 

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


