
RADA MIASTA i GMINY 
w Pilicy 

Protokół Nr X/2019 
z obrad X sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

w dniu 14 czerwca 2019r. 

Przewodniczący obrad sesji - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy Pani Barbara 
Przybylik. 
Protokolant - podinspektor ds. kadr Pani Katarzyna Słowik. 
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46 A, sala sesyjna (pokój nr 15). 

W obradach, które rozpoczęły się o godz. 15:00 udział wzięło 13 radnych (zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu) na ogólny stan Rady wynoszący 14 osób. 
Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
- Burmistrz Miasta i Gminy Pan Artur Janosik, 
- Sekretarz Miasta i Gminy Pani Joanna Ślusarczyk, 
- Skarbnik Miasta i Gminy Pani Małgorzata Flak, 
- Komendant Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu Pan Grzegorz Olechowicz, 
- Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pan Łukasz 
Osikowicz 
- Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych Pani Aleksandra Lis, 
- pracownik Referatu Finansowego w tut. Urzędzie Pan Andrzej Goncerz, 
- sołtysi i inni goście (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu). 

Ad. 1. 
Otwarcie posiedzenia. 
Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pani Barbara Przybylik. 
Przewodnicząca Rady powitała uczestników sesji a następnie poprosiła o uczczenie minutą 
ciszy śp. Stanisława Gorczycy byłego Naczelnika Gminy Pilica. Następnie na podstawie listy 
obecności radnych stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek obrad sesji, który 
radni otrzymali wraz z pozostałymi materiałami na sesję tj: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pilica za 2018 rok. 
4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Pilica za 2018 rok. 
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pilica za 2018 rok oraz przeprowadzenie debaty. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica wotum zaufania, 
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2018 rok, 
3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok, 
4) zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz załącznikami i projektami uchwał stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie wniosków dotyczących porządku obrad. 
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad (załącznik nr 4 do protokołu) złożył Burmistrz Miasta 
i Gminy Pilica proponując uzupełnienie porządku o następujące punkty: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, 
- podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących, dochody budżetu 
gminy Pilica za pomocą innego instrumentu płatniczego, 
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- podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego 
Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie poszczególne punkty wniosku. Rada jednogłośnie 
przyjęła wszystkie punkty wniosku wobec czego porządek obrad został uzupełniony zgodnie 
z wnioskiem Burmistrza. 

Ad. 2. 
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku przypominając, 
że protokół z poprzedniej IX sesji Rady był wyłożony do wglądu w Biurze Rady w pokoju nr 24 
Urzędu Miast i Gminy w Pilicy a także, że był udostępniony w Internecie. Wobec braku uwag do 
protokołu Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Protokół nr IX/2019 z dnia 30 maja 
2019r. został przyjęty 13 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. 
Przewodnicząca Rady stwierdzała, że protokół obrad z poprzedniej IX sesji Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. 
W punkcie trzecim porządku obrad Rada zapoznała się z informacja o stanie bezpieczeństwa na 
terenie gminy Pilica za 2018 rok, którą przedstawił Komendant Komisariatu Policji 
w Ogrodzieńcu Pan Grzegorz Olechowicz. Pytań nie zgłoszono. 

Ad. 4. 
Z kolei w punkcie czwartym porządku obrad Rada zapoznała się z informacją o stanie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy Pilica za 2018 rok, którą przedstawił Z-ca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pan Łukasz Osikowicz. 
Pytań nie zgłoszono. 

Ad. 5. 
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad. Na wstępnie Przewodnicząca przytoczyła przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym dotyczące raportu o stanie gminy oraz procedury udzielenia wotum zaufania. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, który przestawił Raport o stanie gminy za 
rok 2018r. oraz nadmienił, że dokument ten był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenie 
wszystkich Komisji Rady, które miało miejsce w dniu 13.06.2019r. a także, że opracowanie to 
w ustawowym terminie zostało przekazane Radzie i upublicznione na stronie internetowej 
Urzędu. Raport o stanie gminy za 2018r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Głos w dyskusji na 
Raportem zabrali: Pani Barbara Przybylik, Pan Wojciech Gamrot, Pan Andrzej Goncerz oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Pilica. 
Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnych punktów 
porządku obrad. 

Ad.6.1. 
W punkcie 6.1 porządku obrad Przewodnicząca zarządzała głosowanie nad uchwałą 
w sprawie udzielenia wotum zaufania. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pilica wotum została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie 
odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
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Ad. 6.2. 
W następnym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Małgorzata Flak, która omówiła projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2018 rok. 
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do uczestników obrad informując o możliwości 
zgłaszania pytań do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady zarządzała 
głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdzała, że uchwała Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2018 rok została przyjęta 
jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez 
podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na 
imiennym wykazie głosowań. 

Ad. 6.3. 
Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu 
Kazimierzowi Grzesiakowi Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w związku z projektem 
uchwały udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 12.06.2019r. nr 4200/N/II/111/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Pilica zawierającą pozytywną opinię o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2018. Projekt uchwały został 
odczytany a następnie poddany pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, została przyjęta 
jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez 
podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na 
imiennym wykazie głosowań. 

Ad. 6.4. 
W następnym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Małgorzacie 
Flak Skarbnikowi Gminy Pilica celem omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok. Projekt uchwały została odczytany. Pytań do uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2019 rok została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki 
przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 

Ad. 6.5. 
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Małgorzacie 
Flak Skarbnikowi Gminy Pilica celem omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. Projekt uchwały została odczytany. Pytań do uchwały 
nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 
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przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca 
Rady stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez 
zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących, dochody budżetu gminy Pilica za pomocą innego instrumentu 
płatniczego. Projekt uchwały został odczytany. Pytań do uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących, dochody budżetu gminy Pilica za pomocą innego instrumentu 
płatniczego została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki 
przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego. Projekt uchwały został odczytany. Pytań do uchwały 
nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządzała głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodnicząca 
Rady stwierdzała, że uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy, w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego, została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez 
zaznaczenie odpowiedniej kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 

Ad. 7. 
W punkcie siódmym porządku obrad - wolne wnioski - Przewodnicząca Rady otworzyła 
dyskusję. Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, który podziękował za wotum zaufania 
i absolutorium. 

Ad. 8. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Barbara Przybylik podziękowała 
wszystkim za przybycie a następnie zamknęła obrady X sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 
Sesja zakończyła się o godz 16:26. 

Szczegółowy przebieg sesji utrwalony został na nagraniu audio - wideo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołc zyna Słowik Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 

Ad. 6.6. 

Ad. 6.7. 

Barbara Przybylik 
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Załączniki do protokołu: 
1) lista obecności radnych, 
2) lista obecności sołtysów, 
3) zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz załącznikami i projektami uchwał, 
4) wniosek o uzupełnienie porządku obrad, 
5) Raport o stanie gminy za 2019r. 
6) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica wotum zaufania, 
7) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2018 rok, 
8) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok, 
9) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 
10) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, 
11) uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących, dochody budżetu 

gminy Pilica za pomocą innego instrumentu płatniczego, 
12) uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 
13) imienne wykazy głosowań nad uchwałami, 
14) nagranie audio - wideo z przebiegu sesji 

(http://www.pilica.bip.jur.pl/kategorie/nagrania_obrad_sesji_rady_mig_kadencja_201820  
23) 
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