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

odbytej w dniu 30 kwietnia 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 14 radnych na ogólny 
stan Rady wynoszący obecniel4 osób (w marcu br. wygasł jeden mandat). 
Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
- Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Artur Janosik, 
- Skarbnik Miasta i Gminy - Pani Małgorzata Flak, 
- Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy - Pani Joanna Ślusarczyk, 
- Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w Pilicy - Pani Elżbieta Szymusik, 

Radna Powiatu Zawierciańskiego - Pani Barbara Laskowska, 
- 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, a następnie - w związku z zakończonymi wyborami do organów 
jednostek pomocniczych gminy, złożyła gratulacje wszystkim sołtysom. 
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. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy za 2018 rok. 
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, 
2) zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 19 marca 2019 r. 

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

3) rozpatrzenia skargi, 
4) zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 
5) udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy, 
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad sesji. 
Pani Przewodnicząca zapytała czy będą zgłaszane wnioski w sprawie zmiany porządku obrad 
sesji. 
Pan Burmistrz złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania 
pieniężnego, w związku ze zmianą sołtysów w wyników przeprowadzonych wyborów. 
Zaznaczył, że nie proponuje zmiany wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso 
podatków lecz zmianę inkasenta w jednym sołectwie, gdzie inkasentem nie był sołtys 
lecz inna osoba, a obecnie w tym sołectwie został wybrany nowy sołtys. 
(Projekt uchwały, który radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad, zawiera propozycję, 
aby w każdym sołectwie inkasentem podatków był sołtys). 



Złożony przez Pana Burmistrza wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Przewodnicząca zapytała czy będą zgłaszane jeszcze inne wnioski do porządku obrad. 
Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji 
0 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za pobór 
łącznego zobowiązania pieniężnego. 
Wniosek ten został przyjęty przez radnych jednogłośnie - 14 radnych na 14 obecnych 
głosowało za (punkt 6, podpunkt 7 porządku obrad)). 

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

poprzedniej sesji (Protokołu Nr VII/2019 z dnia 19.03.2019 r.). Nadmieniła, że protokół jest 
wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 24 i udostępniony w Internecie. 
Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu. 
Pani Przewodnicząca poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie - 14 radnych na 14 obecnych głosowało za. 

Ad 3. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Elżbietę Szymusik - Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pilicy o przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pilicy za 2018 rok. 
Przedstawione przez Panią Kierownik sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy za 2018 rok zostało 
przyjęte. 

Ad 4. 
Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu Pani Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej, celem przedstawienia innego dokumentu, a mianowicie oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2018 rok. 
Omówiona przez Panią Kierownik ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. została przyjęta. 

Ad 5.1. 
Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca podjęła sprawę nadania nowego 

brzmienia statutowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. 
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówiła Pani Joanna Ślusarczyk - Dyrektor Miejsko -
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że proponuje się zmienić statut Biblioteki nadany uchwałą z grudnia 
2013 r. Nadmieniła, że zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz ustawą o bibliotekach statut bibliotece nadaje organizator, czyli Rada Miasta 
1 Gminy. 
Poinformowała, że po 2013 roku ww. ustawy zostały zmienione i zmianie uległy również 
zapisy w zakresie funkcjonowania, gospodarki finansowej i organizacji biblioteki, a ponadto 
w 2013 roku została podpisana ustawa o deregulacji zawodów i zawód bibliotekarza znalazł się 
na liście zawodów objętych deregulacją. 
Pani Dyrektor podkreśliła, że zmiana statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej jest 
konieczna w celu doprowadzenia statutu do stanu zgodnego z prawem. 
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Projekt statut radni otrzymali wraz z innymi materiałami na sesję i podobnie jak pozostałe 
projekty uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały w sprawie 
nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. 
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. 
14 radnych na 14 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 14 radnych na 14 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi 
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
oznaczona jest Nr VIII/45/2019. 

Ad 5.2. 
W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 
19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019. 
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz. Poinformował, że zmiany zawarte w projekcie 
uchwały proponuje się wprowadzić w związku z uwagami organu nadzoru prawnego -
Wojewody. Wyjaśnił, na czym polegają zaproponowane zmiany, które dotyczą części III 
Programu, akapitu Ad 2 i akapitu Ad 5. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pan Tomasz Karpała - Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
14 radnych na 14 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 14 radnych na 14 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. Jest to Uchwała Nr VIII/46/2019. 

Ad 5.3. 
Następnie Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy rozpatrzenia skargi z dnia 21 marca 

2019 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pilica, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 
8 kwietnia br.. 
Poprosiła Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji 
w sprawie złożonej skargi. 
Pani Stanisława Ewa Węglarz - Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji, którego przedmiotem było postępowanie 
wyjaśniające w sprawie skargi - Komisja uznała skargę za niezasadną. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
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Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały zaproponowany 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
Pani Przewodnicząca poddała przedstawiony projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pilica pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
14 radnych na 14 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 14 radnych na 14 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała 
Nr VIII/47/2019. 

Ad 5.4. 
Realizując porządek obrad sesji Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zmian w budżecie 

gminy. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- zgodnie z projektem załączonym do niniejszego protokołu. 
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. 
14 radnych na 14 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 14 radnych na 14 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. Uchwała oznaczona jest Nr VIII/48/2019. 

Ad 5.5. 
W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy. 
Projekt uchwały omówiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy - wg projektu 
załączonego do niniejszego protokołu 
Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag do propozycji udzielenia powyższej dotacji celowej 
w kwocie 120.000 zł. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
14 radnych na 14 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 14 radnych na 14 obecnych postawiło znak x 
w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu 
Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała 
Nr YIII/49/2019. 
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Ad 5.6. 
Następnie Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2019-2026. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, wynikających z Zarządzenia Burmistrza z dnia 29 marca 2019 r. 
oraz uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy zl9 marca br. i z dnia dzisiejszego. 
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. 
14 radnych na 14 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 14 radnych na 14 obecnych postawiło znak x 
w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 -2026 została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest 
Nr VIII/50/2019. 

Ad 5.7. 
Przystępując do kolejnej sprawy tj. do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów 

za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że projekt 
uchwały w tej sprawie omówił już Pan Burmistrz, gdy wnioskował o wprowadzenie 
go do porządku obrad sesji. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały w powyższej 
sprawie, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
14 radnych na 14 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 14 radnych na 14 obecnych postawiło znak x 
w kratce pod wyrazem „tak". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego została podjęta jednogłośnie. 
Jest to Uchwała Nr VIII/51/2019. 

Ad 6. 
Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca ogłosiła punkt wolne wnioski. 

Pan Burmistrz pogratulował sołtysom, Przewodniczącej Zarządu i Rady Osiedla oraz 
radom sołeckim, Zarządowi i Radzie Osiedla wygranych wyborów do organów jednostek 
pomocniczych gminy, złożył im życzenia i zadeklarował współpracę ze swojej strony. 

Następnie głos zabrała radna Powiatu Zawierciańskiego Pani Barbara Laskowska, która 
również złożyła gratulacje sołtysom, a poza tym poinformowała o dyżurach pełnionych przez 
radnych powiatu i Przewodnicząca Rady Powiatu (Pani Barbara Laskowska pełni dyżur 
od godz.1430 do 1530 w Biurze Rady Powiatu). 
Ponadto Pani radna powiatowa nadmieniła, że weszła w życie nowa ustawa, dotycząca kół 
gospodyń wiejskich. Zwróciła uwagę, że z gminy Pilica tylko dwa koła są zarejestrowane. 
Powiedziała o możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla kół gospodyń wiejskich. 
Zadeklarowała pomoc i gotowość do współpracy w miarę możliwości. 
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Pan Tomasz Karpała podziękował Panu Burmistrzowi i złożył podziękowania dla Pana 
Stanisława Dąbrowy za działania, w wyniku których została zmieniona organizacja ruchu 
w Pilicy. Zgłosił jednak, że nie wszyscy kierowcy samochodów ciężkich przestrzegają 
nowych przepisów i część tirów nadal przejeżdża ul.Krakowską. Poprosił o wystąpienie 
w tej sprawie do Policji. 
Pani Krystyna Piątek - sołtys wsi Kocikowa zwróciła się z prośbą o podjęcie działań w celu 
wyeliminowania ruchu samochodów ciężkich przez Kocikowę, ponieważ jeździ ich coraz 
więcej. 
Innych spraw nie podjęto. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała 
zebranym za udział w sesji i zamknęła obrady - godz. 1620. 

Protokołowała: 

Załączniki do protokołu: 

1) listy obecności radnych i sołtysów, 
2) wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad sesji, 
3) projekty uchwał, 
4) imienne wykazy głosowań nad projektami uchwał, 
5) uchwały Nr VIII/45/2019, VIII/46/2019, VIII/47/2019, VIII/48/2019, VIII/49/2019, 

VIII/50/2019, VIII/51/2019, 
6) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy za 2018 rok, 
7) ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok, 
8) nagrania audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy www.pilica.pl 

Ad 7. 

PRZEWODNICZĄCĄ 

Barbara Przybylik 
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