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

odbytej w dniu 30 grudnia 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.1510 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) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, składającej się z działek nr 2034 i 2037. 
położonej w obrębie ewidencyjnym Sławniów. stanowiącej własność Gminy Pilica, 

2) zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 
3) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych 

i Komunalnych w Pilicy na 2020 rok. 
4) uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2020, 
5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2020 - 2026. 

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 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2020. 
W uzasadnieniu podał, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019, który został uchwalony 19 marca 2019 roku. 
z końcem 2019 roku traci ważność, a zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. 
0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r.. poz.2137 t.j.) 
do zadań własnych gmin należy realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki 
1 rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. 



Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji 
o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. 
Wniosek ten został przyjęty przez radnych jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych 
głosowało za (punkt 3. podpunkt 6 porządku obrad). 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy przyjęcia protokołu z przebiegu obrad 
poprzedniej sesji - protokołu Nr XVI/2019 z dnia 05.12.2019 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. 
Realizując porządek obrad sesji Pani Przewodnicząca podjęła sprawę, dotyczącą wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości, składającej się z działek nr 2034 i 2037. położonej w obrębie 
ewidencyjnym Sławniów. stanowiącej własność Gminy Pilica. Nadmieniła, że projekty 
proponowanych do podjęcia uchwal były przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich 
Komisji Rady w dniu 27.12.2019 r.. ale będą omawiane również i dzisiaj przy większym 
gronie osób. . . . . 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, składającej się z działek 
nr 2034 i 2037, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławniów, stanowiącej własność Gminy 
Pilica, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu przedstawił Pan Burmistrz. 
Poinformował, że Konsorcjum Mięsne Okrasa Grupa Południe Sp. z o.o. wystąpiło 
z wnioskiem o kupno dwóch - ww. działek gminnych, które dzierżawi od gminy 
z wykorzystaniem pod parking. Wyjaśnił, ze proponuje wyznaczyć przedmiotowe działki 
do sprzedaży w drodze przetargu, a następnie ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu 
na rzecz gminy, ze względu na sieć wodociągową, która biegnie przez te działki. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, składającej się z działek nr 2034 i 2037. położonej 
wobrębie ewidencyjnym Sławniów. stanowiącej własność Gminy Pilica. 
Pani Przewodnicząca Rady, 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 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, składającej się z działek nr 2034 i 2037, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Sławniów. stanowiącej własność Gminy Pilica została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
oznaczona jest Nr XVII/94/2019. 
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Ad 3-2. . . 
W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca poprosiła o omowienie propozycji 

zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że do projektu uchwały został wprowadzony załącznik nr 2, 
w związku ze zmianą charakteru niektórych wydatków. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian w budżecie. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2019 rok pod głosowanie. • A • • 
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 zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr XVII/95/2019. 

Następnie Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy ustalenia stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na 2020 rok 
Projekt uchwały w ww. sprawie omówiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na 2020 rok pod 
głosowanie. . . . . 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
15 radnych na 15 obecnvch 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 ustalenia stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na 2020 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest Nr XVII/96/2019. 

Ad 3-4. , 
Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca podjęła sprawę uchwalenia budżetu 

Gminy Pilica na rok 2020. 
Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 
zamyka się w tej samej kwocie - 41.780.000 zł. 
Następnie omówił zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2020 r„ wymienione 
w załączniku nr 3 do projektu uchwały. 
Zaznaczył, że ponad 35 % ogółu wydatków stanowią wydatki na oświatę. 
Pan Burmistrz poinformował również, że w budżecie gminy nie zostały zabezpieczone środki 
na instalacje fotowoltaiczne. ponieważ gminie nie zostały przyznane środki zewnętrzne, ale 
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gmina Pilica znajduje się wysoko na liście rezerwowej i istnieje możliwość, ze otrzyma 
dofinansowanie i wówczas zadanie zostanie wprowadzone do budżetu. 
Pan Burmistrz podkreśli! znaczenie środków zewnętrznych w rozwoju gminy. Zaznaczył, 
że inwestycje realizowane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
Oznajmił, ze Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

budżetowej. . , , 
Pan Jacek Miklas - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza 
projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z uzasadnieniem, wyrażoną Uchwałą 
Nr 4200/VII/l 83/2019 z dnia 04.12.2019 r. VII Składu Orzekającego, która jest pozytywna, 

ale z uwagami. 
Kserokopia uchwały RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały budżetowej 
na rok 2020. który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zaznaczyła, że przedstawiony 
projekt uchwały uwzględnia uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do projektu budżetu na 2020 r. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica 

na rok 2020 pod głosowanie. . . , . . 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przv 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 
PI A 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica 
na rok 2020 została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr XVII/97/2019. 

Ad 3-5. 
Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pilica na lata 2 0 2 0 - 2 0 2 6 . 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Pan Jacek Miklas odczytał 
opinię Regionalnej Izbv Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza 
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wyrażoną Uchwałą 
Nr 4200/VII/l82/2019 z dnia 04.12.2019 r. VII Składu Orzekającego, która jest pozytywna, ale 
zawiera zastrzeżenia. 
Kserokopia uchwały RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2020 - 2026wg projektu załączonego 

do niniejszego protokołu. 
Wyjaśniła że projekt uchwały uwzględnia uwagi Regionalnej Izby. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do projektu uchwały, dotyczącego wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2020 - 2026. 
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. 
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 
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Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pilica na lata 2020 - 2026 została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
oznaczona jest Nr XVII/98/2019. 

.A.d 3 5 
W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani, na rok 2020. 
Pani Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że zgodnie z przepisami prawnymi Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest na okres 
jednego roku kalendarzowego. Wyjaśniła, że podstawą prawną do uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów A l k o h o l o w y c h jest ustawa 0 wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a podstawą prawną do działań związanych 
z problemami narkomanii jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaznaczyła ze projekt 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia i rekomendacjami 
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemow 
alkoholowych. Zaznaczyła, że proponowany do przyjęcia Gminny Program Profilaktyk, 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją prac podjętych w 2019 r„ 
a zadania Programu będą finansowane prze gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Dmf:iaWvV; 
Pani Sekretarz przedstawiła cele globalne i jednostkowe Gminnego Programu Profilaktyk, 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. zawarte w projekc.e 

Programu. .. • 
Wyjaśniła, że sporządzenie Programu poprzedzone było diagnozą sytuacji na terenie gminy 
w aspekcie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przedstawioną w projekcie 

Zaznaczyła że Program w zakresie alkoholizmu realizowany będzie przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współdziałaniu Pełnomocnika Burmistrza 
do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow 
alkoholowych, a w zakresie narkomanii przez Urząd Mias ta . Gminy w Pilicy 
Pani Sekretarz zwróciła też uwagę, że Program określa wysokość wynagrodzen.a dla członkow 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2020. który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały w powyższej sprawie pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczen.e 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 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Progrannu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoman. , na rok 2020 została 
podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr XVII/99/2019 

5 



Ad 4. . 
W punkcie wolne wnioski Pan Burmistrz podziękował radnym za uchwalenie budżetu 

gminy na 2020 rok. Podziękował też za współpracę w mijającym roku radnym, sołtysom, 
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych gminy i innym oraz złożył 
wszystkim życzenia Noworoczne. 
Również Pani Przewodnicząca Rady złożyła zebranym podziękowania i życzenia Noworoczne 
w imieniu swoim i Wiceprzewodniczących Rady. 
Innych spraw nie podjęto. 

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

zebranym za udział w sesji i zamknęła obrady XVII sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
- godz.16 -0 . 

Protokołowała: 

P R Z E W O D N I C Z Ą C A 
i N S P t j / / 0 * - RADY MI ASTAJ GMINY i N S P t Y / ^ N RAęY MIASTA I GV 

|/« ifefcui Rai? mi) tein* * 
teU Barbara firzybylik 

Załączniki do protokołu: 

1) listy obecności radnych i sołtysów; 
2) wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad sesji; 
3) projekty uchwał; 
4) kserokopie uchwał VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 04.12.2020 r„ 
5) imienne wykazy głosowań nad projektami uchwał; 
6) uchwały Nr XVII/94/2019, Nr XVII/95/2019. Nr XVII/96/2019, Nr XVII/97/2019, 

Nr XVII/98/2019, Nr XVII/99/2019; 
7) nagranie audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy www.pilica.pl 

http://www.pilica.pl

