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UCHWAŁA NR XXI/.../2020 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 6n i art. 6m ust. la, laa, lab 
1 l b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Miasta i Gminy Pilica, zgodnie z uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 
2019 r., oraz konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy z dnia 28 października 2010 r., z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

RADA MIASTA I GMINY W PILICY 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale VII/43/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości: 

1) po § 1 dodaje się § l 1 w brzmieniu: " § l 1 . Określa się format elektroniczny wzoru 
deklaracji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały składanej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w formacie XML oraz układ informacji i powiązań między nimi 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały." 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„ § 3 . 

1. Deklaracja, o której mowa w § l 1 może być złożona w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem 
www.peup.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP 
dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl. 

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.), albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346 z późn. zm.).", 

3) załącznik do uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 
r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oznacza się jako 
załącznik Nr 1 oraz dodaje się do niego klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

4) dodaje się załącznik Nr 2 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

http://www.peup.pl
http://www.epuap.gov.pl


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

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Pilicy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/.../2020 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 
z siedzibą przy ulicy Żarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica. Kontakt e-mail: urzad@pilica.pl lub 
tel. (32) 67 35 104. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować pod adresem e-mail: iodo@pilica.pl lub tel. (32) 67 35 104. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych 
na podstawie ustaw, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 
Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, 
o którym mowa w pkt 3, a następnie archiwizowane przez okres wynikający 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przez czas określony 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych osobowych, 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
przenoszenia danych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą 
podlegały profilowaniu. 

mailto:urzad@pilica.pl
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/.../2020 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

FORMAT ELEKTRONICZNY WZORU DEKLARACJI, SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ W FORMACIE XML ORAZ UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.peup.pl/wzor/2020/04/17/812/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/ll/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.peup.pl/wzor/2020/04/17/812/"> 
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/> 
<xsd:importnamespace="http://crd .gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/adres.xsd"/> 
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/osoba.xsd"/> 
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/instytucja.xsd"/> 
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/meta.xsd"/> 
<xsd:import nannespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/struktura.xsd"/> 
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/ll/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/ll/16/typy.xsd"/> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA i GMINY PILICA</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DarieDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" min0ccurs="0" ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:stririg"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, 42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, lub pocztą na wskazany powyżej adres 
name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejsce składania deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, 42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a" 
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name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu właściwego do przyjęcia deklaracji </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="TelefonKontaktowy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Tel. kontaktowy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="l" min0ccurs="0" name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejscowość 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="l" min0ccurs="0" name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Pierwsza" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
pierwsza deklaracja 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

» <xsd:element fixed="true" name="Zmiaria" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
zmiana danych zawartych w pierwszej 
deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Korekta" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd :com plexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
właściciel nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>użytkownik wieczysty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 



<xsd:element name="Zarzadca" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
zarządca nieruchomości</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
współwłaściciel 
nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name-'Inny" type-'xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj składającego deklarację - Osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 

r <xsd:sequence> 
<xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="l" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:lmie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type-'adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. Adres 
zamieszkania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="l" min0ccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OsobaPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 



Rodzaj składającego deklarację - Osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj składającego deklarację - Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element ref="adr:Budynek"/> 
<xsd:element name="NrDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr działki</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="l" min0ccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ObliczenieWysokosciOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMK/xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Osoba" type="xsd:nonNegativelnteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>(osoba/y/b)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 



<xsd:element name="StawkaOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość miesięcznej stawki na 1 mieszkańca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ZiotyMieszkanca" type="xsd:decimai"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>(zł/mieszkańca)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscWziotych"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość miesięcznej opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zlotych" type="xsd:decimai"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd :com plexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd :com plexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>ADNOTACJE URZĘDOWE</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Tekstl" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Tekst2" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Tekst3" type-'str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 
<xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwalnstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Pełna nazwa </xsd:documentation> 
</xsd:anriotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="l" min0ccurs="0" ref="os:NIP"/> 
<xsd:eiement name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 



<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. Adres siedziby 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="l" min0ccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:simpleType name="empty-string"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value=""/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r„ poz. 2010) Rada Gminy, uwzględniając 
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez 

właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. l a i lb, obejmujący objaśnienia dotyczące 
sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności: 
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie 

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 
Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Miasta i Gminy Pilica wprowadza zmiany do wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 
Zasadniczym determinantem wprowadzenia zmian do wzoru deklaracji jest fakt, że ustawodawca 
postanowił narzucić gminom sposób realizowania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). Proponowana zmiana druku deklaracji zawiera również dodatkowo klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest 
uzasadnione. 



Projekt 

Uchwała Nr XXI/.../2020 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz o zapobieganiu 
bezdomności zwierząt w 2020 roku 

Na podstawie art.40 ust.l, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.), art.l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii 
1 dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Pilica Rada Miasta 
i Gminy w Pilicy 

u c h w a l a : 

§1 

Przyjąć „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz o zapobieganiu bezdomności 
zwierząt w 2020 roku ", stanowiący załącznik 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 XXI/.../2020 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 kwietnia 2020r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
w 2020 roku" 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Gmina Pilica zawarła 
umowę z Panem Rafałem Żmudę prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod 
nr NIP 6492078398, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zawierciu przy ul. 
Podmiejskiej 5lb, 42-400 Zawiercie. 
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
Opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów będzie prowadzone przez podmiot - Pan Rafał 
Żmuda prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 6492078398, 
z którym gmina ma zawartą umowę. 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 
Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pilica będzie miało charakter stały. 
Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą wykonywane przez Pana 
Rafała Żmudę prowadzącego działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 
6492078398. 
Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usług w zakresie zwalczania zjawiska 
bezdomnych zwierząt będzie odbywała się według następujących zasad: 
- prowadzenie działań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Pilica będzie odbywało się na zgłoszenie Gminy, przez cały okres trwania umowy włączając 
dni świąteczne, 
- zwierzętom chorym bądź rannym zostanie niezwłocznie zapewniona pomoc lekarsko -
weterynaryjna, 
- dla zwierząt przywiezionych do schroniska Wykonawca sporządzi karty informacyjne 
zawierające w szczególności: datę zgłoszenia, datę i miejsce podjęcia interwencji (odłowienie 
zwierzęcia), jego fotografie oraz pieczęć i podpis potwierdzające przyjęcie bezdomnego 
zwierzęcia do schroniska, 
- podjęcie działań wyłapania bezdomnego zwierzęcia nastąpi niezwłocznie jednak nie później 
niż 4 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez wykonawcę, natomiast w przypadkach 
szczególnych - pies ranny lub agresywny - reakcja wykonawcy będzie natychmiastowa, 
- wyłapanie zwierzęcia będzie następowało przy użyciu urządzeń i środków nienarażających 
zwierzęcia na urazy i cierpienia, - bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez wykwalifikowanych pracowników schroniska. 



4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 
Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
o którym mowa w pkt 1, będą prowadzone przez lekarza weterynarii, z którym prowadzący 
schronisko zawarł umowę, tj. z lek. wet. Panem Arturem Grabowskim prowadzącym 
działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 5771726192. 
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Podmioty 
realizujące Program, tj. Pan Rafał Żmuda prowadzący działalność gospodarczą w oparciu 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej pod nr NIP 6492078398. Źródłem informacji do poszukiwania właścicieli dla zwierząt 
odłowionych na terenie Gminy Pilica jest strona internetowa www.pilica.pl, gdzie 
zamieszczane będą fotografie odłowionych zwierząt wraz z krótkim opisem. 
6. Usypianie ślepych miotów. 
Usypianie ślepych miotów będzie realizowane przez przedsiębiorcę prowadzącego odławianie 
zwierząt, o którym mowa w punkcie 3, poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii -
Panem Arturem Grabowskim, który potwierdzi każdorazowo w formie pisemnej przekazanie 
zwierzęcia do zakładu utylizacji. 
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich. 
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt bezdomnych gospodarskich w 2020 r. wskazuje się 
gospodarstwo rolne Państwa Elżbiety i Michała Będkowskich, Złożeniec, ul. Wiesławów 6A. 
Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia/zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmuje starania 
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
zapewnia przedsiębiorca prowadzący odławianie zwierząt, o którym mowa w punkcie 3, 
Programu poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii - Panem Arturem Grabowskim. 
Zwierzęta dzikie, które uległy wypadkowi drogowemu będą umieszczane w Leśnym Pogotowiu 
Jacka Wąsińskiego, ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów. 

9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz 
sposób wydatkowania tych środków. 
a) Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Uchwałą 
nr XVII/97/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30.12.2019 r. w wysokości 70.000 zł. 
w tym: 
- zadania związane z zapewnieniem opieki, odławianiem i zapewnieniem miejsca w schronisku 
zwierzętom - 55.000 zł. 
- dokarmianie i opieka nad wolno żyjącymi kotami - 5.000 zł. 
- usypianie ślepych miotów - 5.000zł 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt - 5.000zł. 
b) Środki wydatkowane będą na podstawie zawartych umów. 

http://www.pilica.pl


Projekt 

UCHWAŁA Nr XXI/.../ 2020 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461) Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala, co następuje: 

§1 

Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości wyłącznie przedsiębiorcom 
posiadającym status mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców - w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.), 
którzy są płatnikami tego podatku na terenie Gminy Pilica. 

§2 

Wyznacza się następujące terminy płatności podatku: 
1. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza - płatność podatku 

w zakresie raty płatnej do 15 maja przedłuża się do dnia 30 września 2020 r., 
2. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej - płatność podatku płatnego w ratach miesięcznych do dnia 15 maja 2020 r. 
i do dnia 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. 

§ 3 
1. Przedłużenie terminu płatności dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 spełniający ustawowe kryteria 
poziomu spadku obrotów gospodarczych, określone w ustawie dnia 2 marca 2020 r. 
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

2. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z w/w przedłużenia płatności podatku, składa 
wniosek do Urzędu gminy wraz z dokumentacja potwierdzającą pogorszenie 
płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 5 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 



UZASADNIENIE 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby ograniczenia kosztów działalności 
przedsiębiorców, którzy wskutek COVID-19 nie mogli prowadzić działalności gospodarczej 
albo ich sytuacja uległa pogorszeniu. Przesłanką do podjęcia przedmiotowej uchwały jest 
art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tą regulacją, rada miasta i gminy 
może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, 
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 
Skrócony okres wejścia w życie niniejszej uchwały ma uzasadnienie w art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, z którego wynika, że w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, 
z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, 
a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 



Projekt 

UCHWAŁA Nr XXI/.../2020 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
9 lit c., art. 51 ust.l i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1 

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4 432 000 zł. (słownie złotych: cztery miliony 
czterysta trzydzieści dwa zł. 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań w wysokości 4 432 000 zł. 

§2 

Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt 

UCHWAŁA Nr XXI/.../2020 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miasta 
1 Gminy w Pilicy Nr XVII/97/2019 z 30 grudnia 2019 r, Rada Miasta i Gminy 
w Pilicy 

uchwala: 

§1 

W uchwale Nr XVII/97/2019 z 30 grudnia 2019 r w sprawie budżetu gminy na 2020 rok 
postanawia się wprowadzić następujące zmiany: 

A) Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 169 776 zl. 
W tym 

Zadania zlecone o kwotę 9 621 zl 
W tym 

W dziale 750 - Administracja publiczna 
o kwotę 9 621 zł 

z tytułu zmiany dotacji celowej zgodnie z decyzją nr FBI.3122.41.52.2020 z dn. 22.04.2020 r. i 
zmniejszenia dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących związanych 
z akcją kurierską na podstawie decyzji nr FBI.3111.41.30.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. 
Wojewody Śląskiego 

Zadania własne o kwotę 119 430 zl 
W tym 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 
o kwotę 60 000 zł 

z tytułu dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Zdalna szkoła - wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
o kwotę 40 155 zł 

z tytułu dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
o kwotę 13 275 zł 

z tytułu udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa 
Sołecka" na 2020 r. - z pomocy skorzystają sołectwa: Dobrej i Kocikowa 



W dziale 926 - Kultura fizyczna 
o kwotę 6 000 zł 

z tytułu udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa 
Sołecka" na 2020 r. - z pomocy skorzysta sołectwo Kocikowa 

dochody majątkowe o kwotę 40 725 zł-
W tym 

W dziale 600 - Transport i łączność 
o kwotę 40 725 zł. 

z tytułu udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa 
Sołecka" na 2020 r. - z pomocy skorzysta sołectwo Dobraków 

B) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 169 776 zł. 
W tym: 

Zadania zlecone o kwotę 9 621 zł 

W dziale 750 - Administracja publiczna 
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 

o kwotę 9 621 zł 

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i od nich pochodnych 

Zadania własne o kwotę 119 430 zł 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 

o kwotę 40 155 zł 

z przeznaczeniem na usługi 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W tym 

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
o kwotę 7 075 zł 

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kocikowie 

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 
o kwotę 6 200 zł 

z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrej 

W dziale 926 - Kultura fizyczna 
Rozdz. 92695 - pozostała działalność 

o kwotę 6 000 zł 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Kocikowa 
poprzez zakup doposażenia. 



Wydatki majątkowe o kwotę 40 725 zŁ 
W tym 

W dziale 600 - Transport i łączność 
Rozdz.60095 - Pozostała działalność 

o kwotę 40 725 zł. 
z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dobraków. 

C) Dokonać zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 48 329 zł. 
W tym: ' 

Zadania własne o kwotę 48 329 zł 

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadąjących osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
o kwotę 2 436 zł 

z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. na 
podstawie pisma nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Finansów 

W dziale 758 - Różne rozliczenia 
o kwotę 45 893 zł 

z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2020 z 
dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Finansów 

D) Dokonać zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 48 329 zł. 
W tym: 
Zadania własne o kwotę 48 329 zł 

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

o kwotę 45 893 zł 

przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i od nich pochodnych 

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

o kwotę 2 436 zł 
przeznaczone na zakup usług 

E) Dokonać przeniesień między działami 

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 31 130 zł. 
W tym: 

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

o kwotę 29 457 zł 
przeznaczone na zakup usług 

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

o kwotę 1 673 zł. 
przeznaczone na zakup i montaż drzwi i okien w OSP Szyce (FS Szyce) 



Zwiększyć wydatki o kwotę 31 130 zł. 
W tym: 

Wydatki bieżące o kwotę 20 948 zł. 
W tym: 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W tym 

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
o kwotę 7 075 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kocikowie 

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 
o kwotę 6 200 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich 
w Dobrej 

W dziale 926 - Kultura fizyczna 
Rozdz.92695 - Pozostała działalność 

o kwotę 7 673 zł. 
z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zakupu stołu do tenisa (FS Szyce)- 1 673 zł 
i dofinansowanie zagospodarowania placu gminnego w centrum miejscowości Kocikowa 
poprzez zakup doposażenia - 6 000 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 10182 zł. 
W tym 

W dziale 600 - Transport i łączność 
Rozdz.60095 - Pozostała działalność 

o kwotę 10 182 zł. 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu lamp solarnych w miejscowości 
Dobraków. 

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1 - Dochody 
Zmiany zawarte w pkt B), D) i E) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki 
Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020 r. 
Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2020r. 
Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony wykaz Funduszu Sołeckiego na 2020 r. 

Plan budżetu po zmianach: 

DOCHODY - 43 058 764 zł. 
WYDATKI - 43 058 764 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. 


