
UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA I GMINY PILICA 

z dnia 

Projekt 

w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Wspieranie dzieci 
i młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na łata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz.994) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), Rada Miasta i Gminy Pilica 

uchwala, co następuje: 

§ L 

Uchwala się Wieloletni Program Osłonowy „Wspieranie dzieci i młodzieży w formie posiłku w 
przedszkolu i szkole" na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica . 

§3. 

Traci moc uchwała NR XLVIII/363/2014 Rady Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 



Załącznik 
do Uchwały Nr V/.../2019 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY 
.Wspieranie dzieci i młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i w szkole" 

na lata 2019-2023 

I. Podstawa prawna programu 

Program „Wspieranie dzieci i młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na lata 
2019-2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy 
społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w 
zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy 
społecznej. 
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Pilica w związku ustanowieniem 
przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Pilica. 

II. Cel programu 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom oraz uczniom, a co za tym idzie 
ograniczenie wśród nich zjawiska niedożywienia. 

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu. 

W roku 2018 - objęto wsparciem w formie posiłku 67 uczniów. Z kolei w ramach realizowania 
dożywiania w 2018 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji 
administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 11 
uczniów . W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na 
poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu. 

IV. Podmioty realizujące program . 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy we współpracy z innymi 
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe) oraz 
szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami 
prowadzącymi szkoły lub przedszkola publiczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z 
terenu gminy Pilicy . Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy . 

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu. 

1. W ramach Programu gmina udziela wsparcia: 
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 

- w formie posiłku w przedszkolu i w szkole. 



2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń bądź dziecko z terenu Gminy Pilica 
wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy , o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 
3. Przyznanie pomocy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej 
sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy nie może przekroczyć 20% liczby 
uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. 

VI. Finansowanie programu 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 
ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

VII. Monitoring programu 

Z realizacji programu sporządzana jest informacja, będąca elementem składowym rozliczania 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 



Projekt 

Uchwała Nr V/.../2019 
Rady Miasta i Gminy Pilicy 

z dnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 
t.j.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pilica oraz z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala co następuje 

§1-

Na obszarze Gminy Pilica opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§2. 

1. Ustala się stawkę podstawową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11 zł miesięcznie. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie 
są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 17 zł miesięcznie. 

§3. 

Traci moc uchwała Nr XXX/220/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 roku. 



Projekt 

UCHWAŁA 

Nr 

Rady Miasta i Gminy Pilica 

z dnia ...2019 r. 

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i 
Gminy Pilica 

Na podstawie art. 5a ust.2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, t.j.) 

uchwala się, co następuje: 

§1-

Uchwala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy 
Pilica w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§3. 

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



Załącznik 

do uchwały nr 

Rady Miasta i Gminy Pilica 

z dnia ....2019 r. 

Zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica 

§1-

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

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

3. W konsultacjach mogą brać udział: 

1) mieszkańcy Miasta i Gminy, 

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

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

1) otwartego spotkania z mieszkańcami lub grupą mieszkańców, 

2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag, 

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

§2. 

l.Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić: 

1) Burmistrz, 

2) radni Miasta i Gminy Pilica, 

3) sołtysi i członkowie rad sołeckich, 

4) organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pilica w zakresie ich działalności 
statutowej; 

5) mieszkańcy gminy posiadający czynne prawo wyborcze zamieszkujący obszar, który ma zostać 
objęły konsultacjami w liczbie co najmniej 10 %; 



2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznej powinien zawierać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) termin i zakres konsultacji, 

3) formę konsultacji, 

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

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

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

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

§3. 

1. Burmistrz podejmuje decyzje w formie zarządzenia określając: 

1) cel i przedmiot konsultacji, 

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

3) formę przeprowadzenia konsultacji. 

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

3.Czas trwania konsultacji wynosi co najmniej 7 dni. 

§4. 

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

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

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

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



Uchwala Nr 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 

w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej na działce nr 
1701/3 obręb Pilica, położonej w miejscowości Pilicy, przy ulicy Kościuszki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ) oraz art. 3051 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) Rada Miasta i 
Gminy w Pilicy 

u c h w a l a 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica 
oznaczonej jako działka nr 1701/3 obręb Pilica, odpłatnej służebności przesyłu i gruntowej na 
czas nieokreślony na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie : tj. przesyłu 
-1.kablowa SN relacji: S-404 do S-296 dł.2,5 m pow. 1.25 m2, 
-1.kablowa SN relacji: S-404 do S-553 dł.2,5 m pow. 1.25 m2, 

-1.kablowe nN wielotorowe dł.28m pow.28 m2, 

gruntowej - na całej powierzchni ewidencyjnej przedmiotowej działki 1701/3 równej 0,0117 
ha. 

2. Zakres korzystania przez Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie z nieruchomości 
wymienionej w ust. 1 powyżej zostanie szczegółowo wskazany w umowie notarialnej o 
ustanowieniu służebności przesyłu. 
3. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez 
rzeczoznawcę majątkowego powiększonym o podatek od towarów i usług. 
4. Wszelkie koszty wynikające z ustanowienia służebności przesyłu i gruntowej pokrywa 
Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie. 
5. Plan graficzny służebności stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§2 
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica 

§ 3 
£ 3 g Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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PROJEKT 

Uchwała Nr 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, 
art. 25 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj . Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

u c h w a l a 

§1 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 

332/20 o powierzchni 0,1584 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 241607_5.0003 Dobra, 

w formie przetargu, stanowiącej własność Gminy Pilica. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



PROJEKT 

UCHWAŁA NR /2019 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 

w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Dobrakowie, 
stanowiącej własność Gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz.2204) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

u c h w a l a 

§1 
Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z Orange 

Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) Al. Jerozolimskie 160, na dzierżawę 

nieruchomości będącej własnością Gminy Pilica, stanowiącej część działki oznaczonej 

nr 122/2 o pow. 20 m2, pasem przyległym do drogi powiatowej nr D-919/4 o szerokości 4 m 

i długości 5 m, położonej w obrębie ewidencyjnym 241617 5.0004 Dobraków, na okres 

10 lat. 

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

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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