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

odbytej w dniu 30.04.2020 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 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy. 

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. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

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. 
Zaznaczyła, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną. 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła niżej podany porządek obrad sesji - zgodny 
z porządkiem zawartym w zaproszeniach na sesję. 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawach: 

1) zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz o zapobieganiu bezdomności 
zwierząt w 2020 roku, 

3) przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości, 
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 
5) zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad 2.1. 
W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy zmiany uchwały 

Nr VII/43/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości. 
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, przedstawiła Pani Sekretarz 
Miasta i Gminy. 
Pani Sekretarz poinformowała między innymi, że zmiany, zawarte w przedłożonym radnym 
projekcie uchwały, mają na celu dostosowanie uchwały podjętej w 2015 r. do aktualnych 
przepisów prawnych, a związane są z ochroną danych osobowych. 



Zaznaczyła, że kształt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały z 2015 r. nie uległ 
zmianie i został zapisany w projekcie uchwały jako załącznik nr 1, do którego została dodana 
klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych, został dodany też załącznik 
nr 2, zawierający format elektroniczny wzoru deklaracji. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pani Przewodnicząca, po przypomnieniu sposobu głosowania, poddała projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 
2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 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 na 15 obecnych 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 uchwały Nr VII/43/2015 Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
0 wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest Nr XXI/122/2020. 

Ad 2.2. 
Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca podjęła sprawę przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz o zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2020 roku. 
Pani Sekretarz przypomniała, że na poprzedniej sesji Rada uchwaliła powyższy Program, który 
jest uchwalany corocznie do 31 marca. Wyjaśniła, że Wojewoda wniósł uwagi do uchwalonego 
Programu i dzisiaj proponuje się podjęcie nowej uchwały, uwzględniającej uwagi Wojewody. 
Pani Sekretarz poinformowała, że zasadniczo uwagi Wojewody dotyczyły ostatniego punktu 
Programu, gdzie została wskazana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
Programu oraz sposób ich wydatkowania, a konkretnie rozdysponowania środków finansowych. 
Pani Sekretarz przedstawiła rozdysponowanie środków finansowych na poszczególne cele 
1 zadania ujęte w projekcie Programu - zgodnie z pkt 9 projektu. 
Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Wojciech Gamrot odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz o zapobieganiu bezdomności 
zwierząt w 2020 roku, który stanowi 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. 
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 na 15 obecnych 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 przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz o zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2020 roku została 
podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr XXI/123/2020. 

Ad 2.3. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie propozycji przedłużenia terminu 

płatności podatku od nieruchomości. 
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Projekt uchwały w powyższej sprawie omówił Pan Burmistrz - wg projektu załączonego 
do niniejszego protokołu. 
Wyjaśnił, że proponuje „wyjść naprzeciw" mikro przedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, 
ponieważ tarcza antykryzysowa COVID-19 daje taką możliwość i przedłużyć im termin 
płatności podatku od nieruchomości, jeżeli złożą wniosek do Urzędu Gminy wraz z wymaganą 
dokumentacją. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Wojciech Gamrot odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości, 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. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do mniejszego protokołu - 15 radnych na 15 obecnych 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 przedłużenia terminu płatności podatku 
od nieruchomości została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona Nr XXI/124/2020. 

Ad 2.4. 
W dalszej części posiedzenia Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- zgodnie z projektem załączonym do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedłożonej propozycji zaciągnięcia kredytu w kwocie 
4.432.000 zł. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała 
Nr XXI/125/2020. 

Ad 2.5. 
Realizując porządek obrad sesji Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 
Propozycję zmian w budżecie gminy omówiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Wyjaśnienia dotyczyły złożonych przez gminę 
wniosków o pomoc finansową w ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka" 
2020. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian w budżecie gminy. 
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. 
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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 - 14 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 2020 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest Nr XXI/126/2020. 

Pan Burmistrz, nawiązując do stanu pandemii COVID-19, podziękował wszystkim służbom 
medycznym, personelowi technicznemu, strażakom, policji i mieszkańcom gminy za działania 
wspierające walkę z koronawirusem oraz radnym za stały kontakt z Urzędem Miasta i Gminy jak 
również pracownikom Urzędu. Złożył też podziękowania na ręce Pani Przewodniczącej Rady 
pełniącej także funkcję Przewodniczącej Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich, dla członkin Koł 
Gospodyń za zaangażowanie w szycie maseczek, które strażacy z jednostek OSP przekazą 
mieszkańcom gminy. Ponadto Pan Burmistrz zaapelował o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i złożył życzenia szybkiego„powrotu normalności". 
Poza tym Pan Burmistrz zabrał głos w sprawie otwarcia przedszkoli i targowiska. 
W sprawie przedszkoli, w oparciu o konsultacje z Panią Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół, Pan Burmistrz wyjaśnił, że na razie nie planuje się otwierać 
przedszkoli na pewno jeszcze nie po weekendzie majowym. Zaznaczył, że przedszkola zostaną 
otwarte wówczas, gdy gmina będzie do tego zobligowana - np. poprzez potrzeby mieszkańców. 
W sprawie targowiska Pan Burmistrz poinformował, że będzie czynne. Wyjaśnił, że informacja 
w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej Urzędu. 

^ W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała 
zebranym za udział w sesji i zamknęła obrady - godz. 16 . 

Protokołowała: 

( M S P F K T O R 
ł / j iistoii fc^tylj* ? Swln? 

Załączniki do protokołu: 

1) wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej, 
2) lista obecności radnych, 
3) projekty uchwał, 
4) imienne wykazy głosowań nad projektami uchwał, 
5) uchwały: Nr XXII/???/2020, XXII/???/2020, XXII/???/2020, XXII/???/2020, 

XXII/???/2020, XXII/???/2020, XXII/???/2020 
6) nagrania audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy www.pilica.pl 

PRZEWODNICZĄCA 
R A D^^A^ttJf. Um I \ Y 

Barbara Przyhylik 
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