
Protokół Nr VII/2019 
z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 19 marca 2019 r. 

Przewodniczący obrad sesji - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy - Pani Barbara 
Przybylik. 
Protokolant - insp. ds. obsługi Rady Miasta i Gminy - Iwona Kazior. 
Miejsce odbycia sesji - Urząd Miasta i Gminy w Pilicy - sala sesyjna (pokój nr 15). 

W obradach sesji, które rozpoczęły się o godz.1505 udział wzięło 13 radnych na ogólny 
stan Rady wynoszący obecnie14 osób. 
Radny nieobecny - Pan Tomasz Karpała (nieobecność usprawiedliwiona). 
Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
- Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Artur Janosik, 
- Skarbnik Miasta i Gminy - Pani Małgorzata Flak, 
- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy - Pani Barbara 

Dąbrowa, 
- Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich - Pani Eliza Pasierb, 
- Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - Pani Beata 

Goncerz, 
- sołtysi i inni goście. 

Ad 1. 
Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy - Pani Barbara Przybylik. 

Pani Przewodnicząca powitała zebranych i na podstawie listy obecności radnych stwierdziła 
prawomocność obrad. 
Następnie wszyscy obecni na sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej kilka dni temu radnej 
Pani Renaty Wyrodek. 
W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła niżej podany porządek obrad sesji, 
który radni otrzymali wraz z pozostałymi materiałami na sesję. 
1.Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 
Pilica, 

2) ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica, 

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2019 oraz przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018, 

4) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt w 2019 roku", 

5) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonych 
w Wierzbicy, 

6) zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad sesji. 



Po przedstawieniu porządku przebiegu sesji, Pani Przewodnicząca zapytała czy będą zgłaszane 
wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
Nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do porządku obrad sesji. 

Ad 2. 
Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy przyjęcia protokołu z przebiegu obrad 

poprzedniej sesji (Protokołu Nr VI/2019 z dnia 27.02.2019 r.). Nadmieniła, że protokół jest 
wyłożony do wglądu w pokoju nr 24 w tut. Urzędzie i udostępniony w Internecie. 
Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu. 
Pani Przewodnicząca poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie - 13 radnych na 13 obecnych głosowało za. 

Ad 3.1. 
Realizując porządek obrad sesji Pani Przewodnicząca poprosiła o omówienie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica. 
Nadmieniła, że projekt uchwały w powyższej sprawie, podobnie jak pozostałe projekty 
uchwał, był omawiany i opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji, ale projekty uchwał 
będą omawiane również dzisiaj na sesji, ze względu na większe grono osób. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica 
przedstawiła Pani Barbara Dąbrowa - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół - wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw poszerzyła grupę 
nauczycieli, którym rada gminy ma obowiązek określić tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć, o nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy - Pan Wojciech Gamrot odczytał projekt uchwały 
w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica, stanowiący 
załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Przewodnicząca Rady poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
13 radnych na 13 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 13 radnych na 13 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie w sprawie ustalenia obowiązkowego 
wymiaru godzin nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest 
Nr VII/39/2019. 
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Ad 3.2. 
Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu Pani Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół, celem omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica. 
Przedstawiony przez Panią Dyrektor projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. traci moc uchwała, która określa 
między innymi plan sieci oraz obwody szkół podstawowych. 
Zaznaczyła, że gmina prowadzi trzy szkoły podstawowe - tj. nr 1 w Pilicy, nr 2 w Wierbce 
i nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, które mają pełną strukturę i funkcjonują w jednej lokalizacji. 
Pani Dyrektor poinformowała również, że w szkołach uczy się łącznie ok.654 dzieci, z czego 
ok. 90% dzieci jest dowożone do szkół. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pan Wojciech Gamrot - Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy odczytał projekt uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica, stanowiący 
załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
13 radnych na 13 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 13 radnych na 13 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto i Gmina Pilica została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr VII/40/2019. 

Ad 3.3. 
W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 oraz o złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018. 
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2019 przedstawiła Pani Eliza Pasierb - Kierownik Referatu Organizacji 
i Spraw Obywatelskich - wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Pani Kierownik zaznaczyła, że Program jest kontynuacją prac podjętych w 2018 r., a jego 
zadania będą finansowane przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
Następnie Pani Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Żadnych pytań ani uwag do przedłożonego projektu Programu, ani do sprawozdania nie 
zgłoszono. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Wojciech Gamrot odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2019. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w ww. sprawie pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
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13 radnych na 13 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 13 radnych na 13 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest Nr VII/41/2019. 

Ad 3.4. 
Zgodnie z porządkiem obrad sesji, Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy uchwalenia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
w 2019 roku". 

Projekt uchwały w powyższej sprawie omówiła Pani Beata Goncerz - Zastępca Kierownika 
Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa. 
Wyjaśniła, że zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy i Rada Gminy 
zobowiązana jest, aby co roku, w terminie do dnia 31 marca uchwalić programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. 
Poinformowała, że zaproponowany Program został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii i koła łowieckie, działające na obszarze gminy. 
Pani Beata Goncerz zaznaczyła, że gmina zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt z Panem Rafałem Żmudą i umieszczanie ich prowadzonym prze niego schronisku 
oraz umowę ze spółką Saria w zakresie unieszkodliwiania porzuconych niezidentyfikowanych 
i bezdomnych padłych zwierząt. 
Poinformowała również o kosztach ponoszonych przez gminę, wynikających z zawartych 
umów. 
Podkreśliła, że na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt w 2019 roku" zostały zabezpieczone w budżecie gminy środki 
finansowe w wysokości 50.000 zł. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Wojciech Gamrot odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt w 2019 roku". 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
13 radnych na 13 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 13 radnych na 13 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie została „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 roku" została 
podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr VII/42/2019. 

Ad 3.5. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały, dotyczącego 

zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonych w Wierzbicy. 
Projekt uchwały w tej sprawie omówił Pan Burmistrz. 
Pan Burmistrz wyjaśnił, że działki, wymienione w projekcie uchwały, proponuje się nabyć na 
rzecz gminy celem uregulowania stanu prawnego. 
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Poinformował, że w Wierzbicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została 
wybudowana droga wraz z rowem przydrożnym i rowami odprowadzającymi z niego wodę, 
a rowy te zostały wykonane na prywatnych gruntach, które obecnie proponuje się wykupić 
od ich właścicieli. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań do propozycji nabycia przedmiotowych nieruchomości. 
Pan Wojciech Gamrot - Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonych w Wierzbicy. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w powyższej sprawie pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
13 radnych na 13 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 13 radnych na 13 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Pilica nieruchomości położonych w Wierzbicy została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
oznaczona jest Nr VII/43/2019 

Ad 3.6. 
W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zmian w budżecie gminy. 

Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Omawiając projekt uchwały, a konkretnie pkt „B", Pani Skarbnik zwróciła uwagę na błąd 
w projekcie uchwały - w rozdziale 75011 zamiast kwoty 120.000 zł powinna być kwota 
4027 zł, zgodnie z kwotą wpisaną wyżej. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian w budżecie gminy. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2019 rok pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
13 radnych na 13 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 13 radnych na 13 obecnych postawiło znak x 
w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr VII/44/2019. 

Ad 4. 
Realizując porządek obrad sesji Pani Przewodnicząca ogłosiła punkt wolne wnioski. 

Pan Burmistrz nawiązał do kończącej się kadencji sołtysów i rad sołeckich. Podziękował 
za owocną współpracę Paniom i Panom Sołtysom oraz Pani Przewodniczącej Rady Osiedla. 
Innych spraw nie podjęto. 

Ad 5. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała 

zebranym za udział w sesji i zamknęła obrady - godz. 16 . 

PRZEWODNICZĄCA 
Protokołowała: RADY MIASTA I GMINY lADY MIASTA I GMI>ft 
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Załączniki do protokołu: 

1) listy obecności radnych i sołtysów, 
2) projekty uchwał, 
4) imienne wykazy głosowań nad projektami uchwał, 
5) uchwały Nr VII/39/2019, VII/40/2019, VII/41/2019, VII/42/2019, VII/44/2019, 

VII/45/2019, 
6) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za 2018 rok, 
7) nagrania audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy www.pilica.pl 
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