
UCHWAŁA NR XIX/108/2020 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 a i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz.506 t.j.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§ 1.  

Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2019, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 

- Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, 

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, 

- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku. 

§ 2.  

Przyjąć plany pracy Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały, w tym: 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 

- Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, 

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, 

- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Pilica 

 
 

Barbara Przybylik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/108/2020 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2019. 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy za rok 2019  

1) I półrocze 2019 r. 

W I półroczu 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy w przedmiocie kosztów utrzymania szkół i przedszkoli 
za 2018 rok, w toku której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r. Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 
2018 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta i Gminy o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. 

Poza tym Komisja w I półroczu 2019 r. odbyła wspólne posiedzenia z innymi Komisjami Rady, 
których tematem było opiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji. 

2) II półrocze 2019 r. 

W II półroczu 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Zakładu Usług 
Wodnych i Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pilicy. 

Komisja pozytywnie oceniła działalność ww. jednostek. 

Podczas kontroli Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych stwierdzono potrzebę aktualizacji statutu 
Zakładu w związku ze zmianą przepisów prawnych, co zostało zrealizowane 17.01.2020 r. - statut 
Zakładu został zmieniony Uchwałą Nr XVIII/101/2020 Rady Miasta i Gminy. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentacji finansowej. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie akt osobowych oraz w zakresie realizacji obowiązku 
z art. 13 RODO. 

Komisja zaproponowała zamieścić w zawieranych umowach klauzulę, określającą zasady 

rekompensaty kosztów odzyskania należności, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; 

W toku kontroli działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie przyznawania świadczeń i ich weryfikacji. Wydatki związane z wynagrodzeniami, 
szkoleniami oraz wyjazdami służbowymi pracowników dokonywane były w sposób oszczędny i celowy. 

W zakresie spraw kadrowych nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych, 
natomiast stwierdzono niezgodność klauzuli informacyjnej RODO z obowiązującymi przepisami prawa. 
Zalecono dostosowanie klauzuli do wymagań z art.13 RODO. 

Kontrola w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy nie wykazała żadnych nieprawidłowości. 

W zakresie akt osobowych jak również realizacji obowiązku z art. 13 RODO nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Wydatki ponoszone na wyjazdy służbowe i szkolenia dokonywane były w sposób 
oszczędny i uzasadniony. 

Ponadto Komisja w II półroczu 2019 r., podobnie jak w I, odbyła wspólne posiedzenia z innymi 
Komisjami Rady, podczas których opiniowane były projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy w Pilicy za 
rok 2019.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2019 rozpatrzyła jedną skargę. 

Poza tym Komisja uczestniczyła we wspólnych posiedzeniach wszystkich Komisji Rady, podczas których 
opiniowane były projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. 
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3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy za rok 2019.  

Na mocy uchwały nr II/9/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2018 r. powołana 
została Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która działała w następującym składzie osobowym: 

1. Jacek Miklas – przewodniczący, 

2. Tomasz Karpała – członek, 

3. Wojciech Gamrot – członek, 

4. Paulina Gajda – członek, 

5. Łukasz Kudra – członek. 

W roku 2019 Komisja odbyła 15 posiedzeń, w tym 14 wspólnie z innymi Komisjami. W przedmiotowym 
okresie sprawozdawczym obrady przebiegały w oparciu o opracowany plan pracy Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego na rok 2019. 

Do zadań Komisji należały sprawy związane z planowaniem przestrzennym, gospodarczym 
i finansowym. 

W trakcie zrealizowanych posiedzeń Komisja dokonała analizy działalności następujących jednostek 
organizacyjnych: 

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy, na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności za rok 
2018. 

- Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności 
za rok 2018 i I półrocze 2019 r. 

Przedmiotem obrad Komisji była również analiza współpracy Gminy Pilica z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2018, której ocena dokonana została na podstawie przedłożonego sprawozdania. 
W trakcie posiedzeń Komisja spotykała się z przedstawicielami Zarządów klubów sportowych, 
funkcjonujących na terenie gminy oraz z dyrektorami szkół i przedszkoli. W trakcie wspólnego 
posiedzenia z udziałem dyrektora ZEAS-u i dyrektorów szkół oraz przedszkola Komisja zapoznała się 
z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
egzaminów i nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Komisja odbyła jedno posiedzenie wyjazdowe podczas, którego zapoznała się ze stanem dróg 
gminnych publicznych i powiatowych. 

W trakcie posiedzeń wspólnych Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wraz z pozostałymi 
komisjami opiniowała projekty uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miasta i Gminy w Pilicy za 
rok 2019.  

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług w 2019 r. odbyła 16 posiedzeń w tym 12 wspólnie z innymi 
Komisjami. 

Komisja zapoznała się z organizacja przetargów na działki rolne, spotkała się z lekarzem weterynarii 
z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu, z Kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Zawierciu, z Radnym Powiatowym Śląskiej Izby Rolniczej. 

Komisja odbyła również posiedzenia wyjazdowe, w czasie których zapoznała się ze stanem dróg 
dojazdowych do pól, ze stanem miejsc pamięci narodowej. 

Podczas wspólnych posiedzeń wszystkich Komisji Rady opiniowane były projekty uchwał, będące 
przedmiotem obrad sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy za rok 2019. 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w 2019 r. odbyła 18 posiedzeń w tym 17 wspólnie 
z innymi Komisjami. 
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Komisja odbyła 3 posiedzenia wyjazdowe, podczas których zapoznała się z bazą i działalnością szkół 
i przedszkoli, ze stanem bezpieczeństwa obiektów szkolnych i przedszkola oraz ze stanem bezpieczeństwa 
w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Pilicy. 

Komisja spotkała się z Kierownikiem Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, z przedstawicielami 
zarządów klubów sportowych, działających na terenie gminy. 

Podczas wspólnych posiedzeń wszystkich Komisji Rady opiniowane były projekty uchwał, będące 
przedmiotem obrad sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy za rok 2019. 

Na mocy uchwały Nr II/12/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2018 r.  w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta i Gminy Pilica oraz  ustalenia ich przedmiotu działania powołana 
została Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ładu i Porządku. 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Komisja 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku liczy 5 członków oraz działa w następującym składzie 
osobowym: 

1. Robert Skutnik - przewodniczący 

2. Majka Łukasz - członek 

3. Miklas Jacek - członek 

4. Błażkiewicz Łukasz - członek 

5. Grzesiak Kazimierz - członek 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowany plan pracy Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku Rady Miasta i Gminy na 2019 rok. 

Komisja spotkała się łącznie 18 razy na posiedzeniach, w tym 15 wspólnie z innymi komisjami. 

Podczas ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku zapoznała się z działalnością jednostek OSP, 
gospodarką odpadami komunalnymi, organizacją i finansowaniem zimowego utrzymania dróg, a także 
organizacją zarządzania kryzysowego w gminie. Spotkała się ona z Kierownikiem Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Zawierciu oraz dyrektorami szkół i przedszkoli. 

Komisja odbyła również posiedzenia wyjazdowe, w czasie których zapoznała się ze stanem 
bezpieczeństwa w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz stanem bezpieczeństwa 
i przygotowania obiektów szkolnych i przedszkoli do zajęć w roku szkolnym 2019/2020. 

Podczas wspólnych posiedzeń Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku wraz z innymi 
komisjami opiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/108/2020 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

Plany pracy Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2020 

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2020 

Lp. Zagadnienie Termin 
realizacji 

1. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2020.  I kwartał 
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 r. i wystąpienie z 

wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium 
Burmistrzowi 

II kwartał 

3. Kontrola działalności Szkoły Podstawowej nr 3                                         w 
Dzwono-Sierbowicach. 

III kwartał 

4. Kontrola funkcjonowania Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta i Gminy w Pilicy w zakresie obsługi Rady Miasta i Gminy. 

IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb 
i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 

2. Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2020 

Lp. Zagadnienie Termin 
realizacji 

1. 
2. 
 
3. 

Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2020. 
Drogi gminne – informacja na temat przebiegu prac remontowych oraz 
planowanego zakresu robót. 
Ocena stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Pilica. 

I kwartał 

4. 
5. 
 
 
6. 
7. 
 
8. 
 
9. 

Ocena wykonania budżetu gminy za 2019 r. 
Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu  – informacja na 
temat stanu bezpieczeństwa, przestępczości i innych zagrożeń występujących na 
terenie Gminy Pilica. 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy. 
Analiza działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.  
Spotkanie z prezesami klubów sportowych – sprawozdanie z działalności, analiza 
przychodów i rozchodów za 2019 r.  
Ocena działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy.  

II kwartał 

10. 
11. 

Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. 
Sytuacja Finansowa Gminy w zakresie wykonywanych inwestycji oraz 
pozyskanych środków finansowych . 

III kwartał 

12. 
13. 
 
14. 
15. 

Wstępne założenia do projektu budżetu Gminy na 2021 rok.  
Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy. 
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r. 
Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2021. 

IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb 
i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 

3. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miasta i Gminy na rok 2020 

Lp. Zagadnienie Termin 
realizacji 

1. 
2. 

Ustalenie planu pracy Komisji na 2020 rok. 
Przegląd stanu mostów i dróg dojazdowych do pól w Gminie Pilica. 

I kwartał 

3. Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. II kwartał 
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4. 
5. 

Spotkanie z przedstawicielami obwodów łowieckich. 
Ocena wykonania budżetu gminy za 2019 rok.   

6. Gospodarka wodno – ściekowa, ocena stanu rowów i rzek – melioracja. III kwartał 
7. 
8. 

Zapoznanie się ze stanem cmentarzy gminnych, miejsc pamięci. 
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. 

IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb 
i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 

4. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
na rok 2020 

Lp. Zagadnienie Termin 
realizacji 

1. 
 
 
 
 
2. 

Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
planowanych na 2020 rok przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy. 
(Spotkanie z pracownikami Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy 
Zewnętrznych na temat dotychczasowej działalności oraz planów i założeń na 
przyszłość.) 
Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 

I kwartał 

3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

Analiza sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2019.   
(Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających na terenie 
gminy :OSP, KGW, KLUBY SPORTOWE). 
Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach 
oświatowych, kultury i sportu. 
Bezpieczeństwo w czasie wakacji. Przegląd i ocena stanu technicznego oraz stanu 
bezpieczeństwa w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Pilicy, 
placów zabaw oraz miejsc pamięci - posiedzenie wyjazdowe.  
Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miasta i Gminy. 

II kwartał 

6. 
7. 
 
8. 
9. 

Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2020/2021. 
Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pilica za rok 
szkolny 2019/2020. 
Przedstawienie propozycji do budżetu na rok 2021. 
Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 

III kwartał 

10. 
11. 
12. 
 
13. 

Analiza projektu budżetu Gminy Pilica na rok 2021. 
Analiza działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. 
Analiza zagadnień problemowych objętych zakresem zadań komisji i 
przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2021. 
Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miasta i Gminy w Pilicy. 

IV kwartał 

Plan pracy może ulec modyfikacji. Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy 
wynikające z bieżących potrzeb i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy. 

5. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
na rok 2020 

Lp. Zagadnienie Termin 
realizacji 

1. 
2. 

Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2020. 
Spotkanie z Prezesem oraz Komendantem Gminnym OSP w Pilicy. 

I kwartał 

3. 
 
 
4. 
 
5. 

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz o stanie ochrony 
przeciwpożarowej. Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. 
Kontrola stanu dróg gminnych oraz porządku na terenie miasta                   i gminy. 
Spotkanie z Kierownictwem Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu. 

II kwartał 

6. 
 
7. 

Informacja z zakresu gospodarki odpadami w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie. 
Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych.  

III kwartał 
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8. Informacja dyrektorów szkół o stanie bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz przemocy w szkołach i placówkach oświatowych. 

9. 
10. 
11. 

Zimowe utrzymanie dróg – organizacja i finansowanie. 
Spotkanie z Kierownikiem Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r. 

IV kwartał 

Ilość posiedzeń i ich zagadnienia mogą być poszerzone o sprawy wynikające z bieżących potrzeb 
i przekazane do realizacji przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy.
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