
Protokół Nr XIX/2020 
z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 14 lutego 2020 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 15 radnych na ogólny stan 
Rady wynoszący 15 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, 
- 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 przedstawiła niżej podany porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz 
z pozostałymi materiałami na sesję. 
Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących 
w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2019 
oraz planów pracy Komisji na rok 2020, 

3) zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad sesji. 
W dalszej kolejności 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 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, w związku ze zmniejszeniem 
limitu wydatków na rok 2020 w przedsięwzięciu pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej . 
i wodociągowej w Gminie Pilica". 
Wyjaśnił, że proponuje się zmniejszyć wydatki na inwestycje o kwotę 64.200 zł i zwiększyć o tę 
kwotę wydatki na wykonanie przyłączy wodociągowych do budowanej i modernizowanej sieci wodociągowej. 
Wniosek Pana Burmistrza, złożony na ręce Pani Przewodniczącej Rady, stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. 



Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych głosowało za (pkt 3, ppkt 4). 

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

poprzedniej sesji - protokołu Nr XVIII/2020 z dnia 17.01.2020 r. Nadmieniła, że protokół był 
wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 24 oraz dostępny w Internecie. 
Zapytała czy radni mają uwagi do protokołu. 
Nie zgłoszono żadnych uwag. Pani Przewodnicząca poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. 

Ad 3.1. 
Następnie Pani Przewodnicząca podjęła sprawę ustalenia wysokosci stawek opłaty za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
Nadmieniła, że projekt uchwały w powyższej sprawie, podobnie jak pozostałe projekty uchwał, 
był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu wczorajszym, ale będą omawiane 
również dzisiaj. , 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drog 
publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg omówiła Pani Sekretarz Miasta 
i Gminy. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
w drogach, których zarządcąjest Burmistrz, należy do kompetencji Rady Gminy. 
Poinformowała, że uchwała w ww. sprawie została podjęta w 2004 r„ a obecnie proponuje się 
utrzymać uchwalone wówczas stawki oraz, w związku ze zmienionymi w sierpniu ubiegłego 
roku przepisami prawnymi, proponuje się wprowadzić opłatę za zajęcie pasa drogowego dla 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Pani Sekretarz poinformowała ile 
wynoszą maksymalne stawki za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, określone przepisami prawa. 
Zaznaczyła, że proponuje się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy 
Pilica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
w celu dostosowania do aktualnych przepisów ustawy o drogach publicznych. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pani Przewodnicząca, po przypomnieniu sposobu głosowania, 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. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce pod 
wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie", ani pod wyrazem „wstrzymuję się". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy 
Pilica na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną drog 
została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr XIX/107/2020. 
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^Rea l izu jąc porządek obrad sesji, Pani Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczących 
Komisji o przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji w roku 2019 i planów pracy 
na rok 2020. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji, a mianowicie: 
- Pan Kazimierz Grzesiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
- Pani Stanisława Ewa Węglarz - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
- Pan Jacek Miklas - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
- Pan Marcin Omyła - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, 
- Pani Paulina Gajda - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, 
-Pan Robert Skutnik - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku, 
przedstawili sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok, a następnie Przewodniczący 
z wyjątkiem Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawili plany pracy 
Komisji na 2020 rok. 
Przedstawione przez Przewodniczących Komisji sprawozdania i plany pracy stanowią załączniki 
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy za rok 2019 oraz planów pracy Komisji na rok 2020, załączonego 
do niniejszego protokołu. 
Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag zarówno do sprawozdań jak i do planów pracy Komisji. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy - Pan Wojciech Gamrot odczytał projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 
2019 oraz planów pracy Komisji na rok 2020. 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. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce pod 
wyrazem tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie", ani pod wyrazem „wstrzymuję 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 
Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2019 oraz planów pracy Komisji na rok 2020 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest Nr XIX/108/2020. 

Ad 3.3. . . . . . 
W dalszej części Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie propozycji zmian 

w budżecie gminy na 2020 rok. . 
Projekt uchwały w tej sprawie omówiła 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, 
dotyczących przeniesienia wydatków między działami i zmiany charakteru wydatków. 
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. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce pod 
wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie", ani pod wyrazem „wstrzymuję 
się". 
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Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 
została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr XIX/109/2020. 

Ad 3.4. 
Następnie Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2020-2026. 
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta 
i Gminy - wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag do przedstawionej propozycji zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. . . 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 -2026 pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki 
przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce pod 
wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie" ani pod wyrazem „wstrzymuję 
się". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 -2026 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała oznaczona jest Nr XIX/110/2020. 

Ad 4. 
Pani przewodnicząca ogłosiła punkt wolne wnioski. 

Pan Wojciech Siejka - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy zaprosił 
zebranych i za ich pośrednictwem innych mieszkańców gminy na koncert okazji Dnia Kobiet, 
który odbędzie się 11 marca br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy pod 
patronatem Burmistrza. . r . , . „ , , 
Pani Przewodnicząca Rady, pełniąca również funkcję Gminnej Przewodniczącej Koł Gospodyń 
Wiejskich złożyła podziękowania za organizację i udział w biesiadzie KGW. 
Innych spraw nie podjęto. 

A W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała 
zebranym za udział w sesji i zamknęła obrady XIX sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
- godz.1550. 

Protokołowała 
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***** Barbara Przyhylik 
Załączniki do protokołu: 

1) listy obecności radnych i sołtysów, 
2) wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad sesji, 
3) projekty uchwał, 
Ą) imienne wykazy głosowań nad projektami uchwał; 
5) uchwały Nr XIX/107/2020, Nr XIX/108/2020, Nr XIX/109/2020, Nr XIX/110/2020, 
6) nagranie audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy www.pilica.pl 

http://www.pilica.pl

