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PROTOKÓŁ XVI / 16 
 

z szesnastej sesji VII kadencji Rady Miejskiej Annopol odbytej  
w dniu 9 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  
w Annopolu. 
         
Sesja jest nagrywana. 
W sesji uczestniczyli radni, w liczbie 13-stu. 
 

Nieobecny – Radny Czesław Kowal 
Nieobecna – Radna Danuta Ćwik  
 
W sesji udział brali:   
 1. Stefan Stachula            - Radny Rady Powiatu 
 2. Wiesław Liwiński       - Burmistrz Annopola  
 3. Roman Wiśniewski     - Zastępca Burmistrza 
 4. Jadwiga Łukasiewicz  - Sekretarz Gminy 
 5. Lila Kaczor                  - Skarbnik Gminy 
 6. Sławomir Pakuła         - Komendant Komisariatu Policji w Annopolu 
 7. Krystyna Zboch          - p.o. Kierownika OPS w Annopolu 
 8. Krystyna Zielińska      - Dyrektor ŚDS w Annopolu 
 9. Sławomir Lis               - Radca Prawny Urzędu 
10. Paweł Bieleń              - Dziennikarz 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. 
 2. Przewodniczący Zarządów Osiedla oraz sołtysi  
 
 

Proponowany porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej,  
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami, 
4. Interpelacje i zapytania radnych, 
5. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Annopol. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
   b) zmian w budżecie gminy na 2016 rok; 
   c) sprzedaży nieruchomości położonej w Opoce; 
   d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; 
   e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Bankiem    
       Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej; 
   f) wyrażenia woli na przestąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia    
       z Gminą  Gościeradów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy   
       Gościeradów usługami  świadczonymi przez Środowiskowy Dom   
       Samopomocy w Annopolu; 
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   g) wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Annopol do realizacji   
       porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem w zakresie objęcia  
       mieszkańców Gminy Annopol usługami świadczonymi przez  
       Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem; 
    h) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym  
       Zasobem Gminy Annopol na lata 2016-2021; 
    i) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
       zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2016 rok; 
    j) uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”  
       w Gminie Annopol; 
   k) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację   
       zadania pod „ Budowa chodnika w m. Borów w ciągu drogi wojewódzkiej  
       Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 12 + 780 do km  
       12 + 907 „ ; 
   l)  udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację  
       zadania pod „ Budowa chodnika na odcinku Annopol – Opoka w ciągu  
       drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km  
       1 + 505 do km 1 + 715 ( lewa strona) „ ; 
  m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację  
       zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L  
       w m. Wymysłów, gm. Annopol”; 
  n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację   
      zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice –  
      Księżomierz w m. Bliskowice, gm. Annopol, 
7. Sprawozdania: 
   a) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  
       stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych   
       przez Gminę Annopol w roku 2015;  
   b) z wykonania zadania publicznego „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży   
       w piłce nożnej z utrzymaniem stadionu sportowego w Annopolu”; 
   c) z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol za 2015 rok, 
8.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol  
     na rok 2016, 
9. Wolne wnioski i informacje, 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Ad. pkt 1. 
 
Zbigniew Pniewski -Przewodniczący Rady otwierając obrady szesnastej sesji 
Rady Miejskiej powitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził kworum 
obecnością 13 Radnych i poinformował, że Rada jest władna do podejmowania 
prawomocnych uchwał. Następnie Przewodniczący Rady – Zbigniew 
Pniewski przedstawił porządek obrad sesji i pytał, czy są jakieś uwagi do 
porządku obrad sesji.  
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Roman Wiśniewski – Zastępca Burmistrza wniósł o rozszerzenie porządku 
obrad o projekt uchwały w sprawie:  
   - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację  
     zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta   
     gm. Annopol”. 
  
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski pytał, czy są jeszcze jakieś inne 
wnioski dotyczące porządku obrad sesji. Innych wniosków do porządku obrad  
nie wniesiono.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w brzmieniu 
wniesionym przez wnioskodawcę.  
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się”  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski stwierdził, że wniosek został 
przez Radę przyjęty i projekt uchwały zostanie wprowadzony w punkcie 
uchwałodawczym 6 podpunkt: 
o - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta 
gm. Annopol”. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek 
obrad. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się”  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski stwierdził, że rozszerzony 
porządek obrad został przez Radę przyjęty. 
 
Przyjęty porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej,  
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami, 
4. Interpelacje i zapytania radnych, 
5. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Annopol. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
   b) zmian w budżecie gminy na 2016 rok; 
   c) sprzedaży nieruchomości położonej w Opoce; 
   d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; 
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   e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Bankiem    
       Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej; 
   f) wyrażenia woli na przestąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia    
       z Gminą  Gościeradów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy   
       Gościeradów usługami  świadczonymi przez Środowiskowy Dom   
       Samopomocy w Annopolu; 
   g) wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Annopol do realizacji   
       porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem w zakresie objęcia  
       mieszkańców Gminy Annopol usługami świadczonymi przez  
       Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem; 
    h) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym  
       Zasobem Gminy Annopol na lata 2016-2021; 
    i) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
       zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2016 rok; 
    j) uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”  
       w Gminie Annopol; 
   k) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację   
       zadania pod „ Budowa chodnika w m. Borów w ciągu drogi wojewódzkiej  
       Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 12 + 780 do km  
       12 + 907 „ ; 
   l)  udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację  
       zadania pod „ Budowa chodnika na odcinku Annopol – Opoka w ciągu  
       drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km  
       1 + 505 do km 1 + 715 ( lewa strona) „ ; 
  m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację  
       zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L  
       w m. Wymysłów, gm. Annopol”; 
  n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację   
      zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice –  
      Księżomierz w m. Bliskowice, gm. Annopol”, 
  o) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację  
      zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta  
      gm. Annopol”. 
7. Sprawozdania: 
   a) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  
       stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych   
       przez Gminę Annopol w roku 2015;  
   b) z wykonania zadania publicznego „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży   
       w piłce nożnej z utrzymaniem stadionu sportowego w Annopolu”; 
   c) z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol za 2015 rok, 
8.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol  
     na rok 2016, 
9. Wolne wnioski i informacje, 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
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Ad. pkt 2. 
 
Przewodniczący Rady –Zbigniew Pniewski poinformował, że protokół  
z piętnastej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w ustawowym 
terminie i opublikowany w BIP-ie.   
Przewodniczący Rady pytał, czy do treści protokołu są uwagi. Radni nie 
wnieśli uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że  
protokół z XV sesji Rady Miejskiej Annopol został przez Radnych przyjęty. 
 
 

Ad. pkt 3. 
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński złożył sprawozdanie ze swojej działalności za 
okres od 29 grudnia 2015r. do 9 marca 2016r., które stanowi załącznik Nr 1 
do protokołu. 

Ad. pkt 4. 
 

Przewodniczący Rady –Zbigniew Pniewski poinformował, że w okresie od 
poprzedniej sesji nie wpłynęła od Radnych żadna interpelacja i zapytanie na 
piśmie, następnie Przewodniczący Rady pytał czy są interpelacje ustne. 
 
Andrzej Bownik  – pytał odnośnie zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego, czym sugerowano się przy uwzględnianiu złożonych 
wniosków? 
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński – wyjaśnił, że wnioski dotyczyły tylko tych 
miejsc, które były przeznaczone pod budowę wiatraków. Dodał, że wkrótce 
mają zostać zmienione przepisy, które określają, że odległość od zabudowań ma 
być 10 razy większa niż wysokość planowanego wiatraka. W związku z tym, że 
po tych zmianach ciężko będzie znaleźć na terenie gminy miejsce spełniające te 
kryteria, planuje się przyśpieszenie tych prac. Poinformował, że w tej chwili jest 
przygotowywane wszystko, aby jak najszybciej rozpocząć prace związane  
z kolejnymi zmianami, aby w następnym roku udało się tych zmian dokonać. 
 
Andrzej Bownik  – pytał kiedy planowane jest przyśpieszenie tych prac?  
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński – poinformował, że zostanie wybrana solidna  
i niedroga firma, która zrobi to możliwie najszybciej. 
 
Jerzy Lipniacki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Annopol I  
– poinformował, że nowa strona internetowa urzędu nie ma umieszczonego 
aktualnego statutu gminy. Nadmienił również, że są duże opóźnienia  
w publikowaniu wydanych Zarządzeń Burmistrza. Prosił także, aby informacja  
o posiedzeniach Komisji Stałych pojawiała się wcześniej.  
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Burmistrz – Wiesław Liwiński – poinformował, że aktualny statut zostanie jak 
najszybciej zamieszczony. Nadmienił, że nowa strona internetowa jest jeszcze 
na etapie wymiany nieaktualnych stron, dlatego jest to słuszna uwaga i trzeba  
nowy statut umieścić. 
 
Andrzej Bownik  – zwrócił uwagę na problem dzikich wysypisk śmieci, który 
próbuje się rozwiązać już kilka lat. Uważa, że nie może tak być, że tych śmieci  
w lasach ciągle przybywa. Nadmienił, że Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy zajmie się również tą kwestią na posiedzeniu. Uważa, że  
w związku z tym, że jest w Urzędzie Referat Ochrony Środowiska, ten problem 
trzeba jakoś wspólnie rozwiązać. Nadmienił, że Gmina coraz ładniej wygląda a 
problem śmieci nadal jest obecny. Druga kwestia, którą Radny poruszył to 
bardzo duże opóźnienia w pojawianiu się ważnych informacji na stronie 
internetowej Urzędu. Prosił, aby mieć to na uwadze. Zwrócił się również z 
prośbą do Radnego Rady Powiatu – Pana Stefana Stachula, aby Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku pomyślało o parkingu, ponieważ obecny jest 
niewystarczający. Na koniec Radny w imieniu sołtysa i Stowarzyszenia 
„Powiślaki” zaprosił na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, dnia 13 marca  
o godzinie 1400 , które odbędzie się w Remizie OSP w Świeciechowie Dużym. 
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński – odnośnie szybkości ukazywania się 
informacji wyjaśnił, że nie ma osoby, która zajmowała by się tylko tym. Dodał, 
że osoby, które zajmują się zamieszczaniem tych informacji mają również inne 
obowiązki, dlatego tak długo to trwa. Uważa, że dobrze by było zatrudnić osobę 
na ½ etatu, która zajmowałaby się tylko tą stroną, dopiero wtedy by było 
wszystko na bieżąco. Odnośnie śmieci nadmienił, że są takie wysypiska  
w lasach, które są nie do zlikwidowania np. przy drodze do Jakubowic czy 
drodze wojewódzkiej prowadzącej do Kosina. Nadmienił, że jeżeli są osoby   
w grupie interwencyjnej jest to sprzątane co jakiś czas. Uważa, że jakoś będzie 
trzeba sobie z tym poradzić. 
 
Karolina Biernacka – sołtys wsi Jakubowice – pytała czy nie można ustawić 
kontenera na śmieci przy drodze do Jakubowic? 
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński – wyjaśnił, że nie można tam ustawić 
kontenera. Nadmienił, że był wcześniej ustawiony, jednak nadal wokół niego 
nigdy nie było porządku. Dodał również, że Gmina nie posiada samochodu do 
opróżniania kontenerów na śmieci.  
 
 

Ad. pkt 5. 
 

Sławomir Pakuła – Komendant Komisariatu Policji w Annopolu 
przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Annopol  
która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.   
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Andrzej Bownik  – poinformował, że cieszące jest to, że wykrywalność wzrasta 
procentowo, jednak niepokojące jest to, że coraz więcej jest przestępstw na 
terenie gminy. Nadmienił, że Komisariat w Annopolu obejmuje swoim 
zasięgiem  również Gminę Trzydnik Duży i Gminę Gościeradów jednak  
w Gminie Annopol jest najwięcej mandatów. W związku z tym pytał czy są 
plany na powstanie Komisariatu w Trzydniku Dużym bądź w Gościeradowie? 
Poruszył także problem narkotyków, który jest w szkołach. 
 
Sławomir Pakuła – odnośnie reorganizacji Komisariatu Policji wyjaśnił, że  
w ramach konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w Gminie 
Trzydnik Duży pojawił się wniosek, aby odtworzyć Posterunek Policji  
w Trzydniku Dużym. Uważa, że złożony wniosek zostanie pozytywnie 
rozpatrzony, natomiast mieszkańcy Gminy Gościeradów nie są zainteresowani 
odtworzeniem Komisariatu. Odnośnie mandatów karnych poinformował, że 
analiza przedstawia tylko ujawnione wykroczenia z których ok. 30 % są to 
pouczenia bądź upomnienia. Ilość tych wykroczeń wynika również z dosyć 
dużej ilości służb prewencyjnych skierowanych na teren miasta i gminy. W 
kwestii poruszonego problemu narkotyków Komendant wyjaśnił, że jest 
świadomość tego problemu. Ostatnio na terenie Gminy Gościeradów zostały 
zabezpieczone znaczne ilości narkotyków twardych, był to tylko jeden 
stwierdzony przypadek, jednak Policjanci sprawdzają każde zgłoszenie. 
Nadmienił, że prowadzona jest także szeroka działalność profilaktyczna m.in. 
spotkania w szkołach. 
 

Ad. pkt 6 a) 
 

Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz  
z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
i poinformowała, że dokonuje się zmian w prognozie długu oraz dokonuje się 
zmian w wykazie przedsięwzięć. Nadmieniła, że po autopoprawce dochody 
zwiększono o kwotę 650.000,00 zł, wydatki o kwotę 550.000,00 zł oraz 
rozchody o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy. W poz. 6 tj. kwotę długu dla 2016 roku 
obliczono w następujący sposób: 
Kwota długu z 2015 r. = 7.309.000,00 
Plus 1.000.000,00 – przychody (planowane zaciągnięcie kredytu w 2016r.) 
minus 1.429.000,00 – rozchody ( planowana spłata kredytów w 2016 r.) = 
6.880.000,00 – plan na 2016. 
Odnośnie zmiany wykazu przedsięwzięć poinformowała, że dokonano korekty 
tylko okresu realizacji wymienionych trzech przedsięwzięć. Nadmieniła, że nie 
następuje żadna zmiana kwot a jedynie został zmieniony rok realizacji na 2017. 
 



 8 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 
Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/114/16 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016  
 

Ad. pkt 6 b) 
 
Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z 
autopoprawką sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. i poinformowała, że: 
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę ogółem 
650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 550.000,00. zł oraz dokonuje się 
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę ogółem 
100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
W Uchwale nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia  
29 grudnia 2015 roku § 3 otrzymuje brzmienie: „ 1. Kwotę planowanej 
nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 429.000,00 zł.  
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:  
1) spłaty kredytów i pożyczek – 429.000,00 zł”. 
2. § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 
1.429.000,00 zł”. 
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Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia  
29 grudnia 2015 roku „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy  
w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia  
29 grudnia 2015 roku „Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak  
w załączniku do niniejszej uchwały. 
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia  
29 grudnia 2015 roku „Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2016 roku  
w ramach środków Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
do niniejszej uchwały. 
 
Po dokonaniu tych zmian i uwzględnieniu autopoprawki budżet gminy na 2016 
rok wynosi:  
- po stronie dochodów          27.771.045,00 
   w tym dochody bieżące       27.190.045,00      
   dochody majątkowe                 581.000,00 
- po stronie przychodów        1.000.000,00 
- po stronie wydatków          27.342.045,00  
  w tym wydatki bieżące         25.236.016,00 
     wydatki majątkowe              2.106.029,00 
- po stronie rozchodów           1.429.000,00  
Następnie Skarbnik omówiła załączniki. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2016r. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/115/16 w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2016r. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 c) 
 

Halina Stan – insp. ds. gospodarki gruntami przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Opoce i poinformowała, że 
uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 366/5 o pow. 0,2662 ha położonej w Opoce. 
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Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej Andrzeja Bownika 
o opinię do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Opoce.  
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/116/16 w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Opoce. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 d) 
 
Halina Stan – insp. ds. gospodarki gruntami przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  
i poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami 
części nieruchomości oznaczonej numerem 5/5 położonej w Annopolu obręb 
Annopol. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej Andrzeja Bownika 
o opinię do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
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Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/117/16 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016  
 

Ad. pkt. 6 e) 
 
Elżbieta Plewa – insp. ds. dodatków mieszkaniowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  
i poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą Bankiem 
Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Annopolu na 
nieruchomość lokalową o pow. 15,7 m2 usytuowaną w budynku Urzędu 
Miejskiego w Annopolu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
bankowej. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski - poinformował, że z wnioskiem 
Banku Spółdzielczego zapoznawała się Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy w związku z tym prosił Przewodniczącego Komisji Andrzeja 
Bownika o opinię do przedstawionego projektu uchwały.  
 

Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/118/16 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
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Ad. pkt. 6 f) 
 
Krystyna Zieli ńska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Annopolu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na 
przestąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia z Gminą  
Gościeradów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Gościeradów usługami  
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu  
i poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia woli na przystąpienie Gminy 
Annopol do realizacji przedstawionego porozumienia. Poinformowała  
o autopoprawce do porozumienia w poprawionym brzmieniu „ Na podstawie §7 
ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U.  
z 2010r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Annopolu  
Nr ….. z dnia …… oraz Uchwały Rady Gminy Gościeradów Nr ….. z dnia …….. 
strony Porozumienia ustalają co następuje:”   
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski  prosił Przewodniczącą Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Panią Annę Wąsik o opinię do 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał czy są zapytania bądź uwagi 
do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli na przestąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia  
z Gminą  Gościeradów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Gościeradów 
usługami  świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/119/16 w sprawie 
wyrażenia woli na przestąpienie Gminy Annopol do realizacji 
porozumienia z Gminą  Gościeradów w zakresie objęcia mieszkańców 
Gminy Gościeradów usługami  świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Annopolu. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
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Ad. pkt. 6 g) 
 
Krystyna Zieli ńska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Annopolu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na 
przystąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia z Gminą Radomyśl 
nad Sanem w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Annopol usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad 
Sanem i poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia woli na przystąpienie 
Gminy Annopol do realizacji przedstawionego porozumienia. Poinformowała  
o autopoprawce do porozumienia w poprawionym brzmieniu „ Na podstawie §7 
ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U.  
z 2010r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Annopolu  
Nr ….. z dnia …… oraz Uchwały Rady Gminy Radomyśl nad Sanem Nr …..  
z dnia …….. strony Porozumienia ustalają co następuje:”   
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski  prosił Przewodniczącą Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Panią Annę Wąsik o opinię do 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia  
z Gminą Radomyśl nad Sanem w zakresie objęcia mieszkańców Gminy 
Annopol usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Radomyślu nad Sanem. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/120/16 w sprawie 
wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Annopol do realizacji 
porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem w zakresie objęcia 
mieszkańców Gminy Annopol usługami świadczonymi przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
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Ad. pkt. 6 h) 
 
Elżbieta Plewa – insp. ds. dodatków mieszkaniowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Annopol na lata 2016-2021. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Gminy o opinie do przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radna Anna Wąsik – opuściła salę obrad. 
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Annopol na lata 2016-2021. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
12 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/121/16 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Annopol na lata 2016-2021. 
 
Anna Wąsik wróciła na salę obrad.  
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 i) 
 
Stanisław Szydłowski – insp. ds. ochrony środowiska przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2016 rok 
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i poinformował, że art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt nakłada na gminę 
obowiązek corocznego uchwalania programu. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy o opinię do przedstawionego 
projektu uchwały.  
 
Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 
 

Edward Koba – wnioskował, ze względu na brak rozeznania co do skali tego 
zjawiska na terenie Gminy Annopol, aby przed uchwaleniem kolejnego 
programu, który Radni przyjmują corocznie było krótkie sprawozdanie z jego 
realizacji. Pytał czy nie było by to wskazane? 
 
Stanisław Szydłowski – insp. ds. ochrony środowiska poinformował, że 
przedstawiony program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. Składa 
się z ośmiu rozdziałów. Nadmienił, że rozdziały zawarte w programie oparte są 
na ustawie o ochronie zwierząt. Dodał, że projekt ten był uzgadniany  
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Fundacjami na Rzecz Ochrony Praw 
Zwierząt, Kołami Łowieckimi znajdującymi się na terenie gminy oraz 
Towarzystwem Opieki nad zwierzętami w Lublinie. Wymienione podmioty 
pozytywnie zaopiniowały projekt programu. Odnośnie wydatków ponoszonych 
przez Gminę Annopol na odławianie zwierząt poinformował, że w 2014 roku 
zostało odłowione 22 sztuki psów, koszt - ok. 32 tys. złotych, w 2015 roku  
w schronisku zostało umieszczone 15 psów, koszt - ok. 26 tys. złotych. 
Nadmienił, że w bieżącym roku w wyniku postępowania przetargowego została 
wybrana oferta schroniska „BAROS” w Suchedniowie, kwota umieszczenia 
zwierzęcia w schronisku wynosi 1500 zł i jest niższa od dotychczasowej o 99 zł. 
 
Zdzisław Romański - pytał gdzie przeprowadzana jest utylizacja? 
 
Stanisław Szydłowski – wyjaśnił, że utylizacją zajmuje się Zakład Utylizacyjny 
w Zastawiu / koło Kurowa, jednak podpisana umowa dotyczy tylko zwierząt 
bezdomnych m.in. potrąconych przez samochody. Nadmienił, że zwierzę 
potrącone na drodze powiatowej lub wojewódzkiej nie podlega gminie, lecz 
właściwemu zarządowi dróg. 
 



 16 

Zenobia Jarmuła – poinformowała, że często zdarza się, że na drodze głównej 
(krajowej) w Annopolu są zabijane przez samochody zwierzęta, pytała, komu to 
zgłaszać? 
 
Stanisław Szydłowski – wyjaśnił, że jest to w obowiązku zarządców dróg, 
jednak gmina stara się we własnym zakresie sprzątać zwłoki zwierząt. 
 

Do projektu uchwały więcej zapytań nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2016 rok. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/122/16 w sprawie 
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2016 rok. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 j) 
 
Grażyna Bryczek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków” w Gminie Annopol i poinformowała, że art. 19 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków nakłada na gminę obowiązek opracowania regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 
Przywołany artykuł szczegółowo określa, co powinno być zawarte  
w regulaminie. Jako jednym z pierwszych punktów jest rozdział określający 
minimalny poziom usług świadczonych przez gminę w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. Poinformowała, że minimalny poziom 
świadczenia usług to dostarczanie Odbiorcom wody siecią wodociągową 
spełniającą wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz 
organoleptyczne określone w przepisach o jakości wody; dostarczanie 
Odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia, w ilości co najmniej 0,5 m3 na 
dobę a także dostarczanie wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa  
( 0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa ( 6 barów). Nadmieniła, że w tym 
rozdziale określone są nie tylko obowiązki dostawcy wody, ale również 
odbiorcy usług. Rozdział III określa szczegółowe warunku i tryb zawierania 
umów z odbiorcami usług. Nadmieniła, że umowa zawierana jest na wniosek 
odbiorcy oraz rozdział ten stanowi, co powinien zawierać taki wniosek. 
Rozdział IV reguluje sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalane 
w taryfie. Poinformowała, że Odbiorcy za zużytą wodę i odprowadzane ścieki 
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obciążani są na podstawie odczytów z wodomierza głównego, a w przypadku 
braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody stosując aktualne ceny 
taryfowe natomiast w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków ilość 
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy 
wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usługi. Rozdział V określa 
warunki przyłączenia do sieci oraz sposób odbioru wykonywanych przyłączy. 
W tym rozdziale poinformowała, że osoba, która chce przyłączyć się do sieci 
wodociągowej musi najpierw złożyć wniosek o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnych. §13 
rozdziału VI precyzuje techniczne warunki określające możliwość dostępu do 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Rozdział VII określa sposób dokonania 
odbioru wykonywanych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Nadmieniła, że 
§ 14 określa, kto dokonuje odbioru przyłączy, kiedy jest dokonywany oraz że 
dokonanie odbioru dokumentuje się również protokołem. Rozdział VIII określa 
sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i 
odpowiednich parametrów dostarczania wody i wprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej ścieków. Poinformowała o autopoprawkach w §15 ust. 3 pkt. 1, 
który otrzymuje brzmienie „ o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, Gmina powinna powiadomić 
Odbiorcę w sposób przyjęty zwyczajowo, o ile czas trwania zakłóceń nie 
przekracza 12 godzin” oraz autopoprawce w ust. 2 , który otrzymuje brzmienie  
„ w przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny, 
Gmina powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody  
i poinformować Odbiorców o jego lokalizacji”. Rozdział IX określa standardy 
odbiorców usług a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz 
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody  
i odprowadzaniu ścieków, natomiast rozdział X określa warunki dostawy wody 
na cele przeciwpożarowe. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz Komisji Rewizyjnej Wiesława 
Dąbrowskiego o opinie do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
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Jerzy Lipniacki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Annopol I  
– poinformował, że regulamin bardzo wąsko określa obowiązki dostawcy, 
natomiast bardzo szeroko obowiązki odbiorcy wody. Proponował, aby w pkt 3 
dopisać ust. 5, w brzmieniu „Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania 
wodomierza głównego ponosi Gmina a urządzenia pomiarowego - odbiorca 
usług. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem rozdziału sieci  
i instalacji wewnętrznych mieszkańca”.  Dodał, że Gmina jest zobowiązana do 
dokonania dokładnych analiz wody i podawania do publicznej wiadomości. 
Proponował, aby na stronach internetowych gmina informowała o jakości wody. 
Odnośnie §13 uważa, że parametry techniczne są zbyt szczegółowo określone, 
ponieważ to powinno być zawarte w warunkach technicznych przed 
podpisaniem umowy. Nadmienił również, że §6 jest za bardzo rozbudowany, 
ponieważ w budynkach wielolokalowych umowę podpisuje się z właścicielem 
albo zarządcą budynku natomiast opisane jest, że jest możliwość dodatkowego 
podpisania umowy z danym lokatorem za jego zgodą. 
 
Sławomir Lis – Radca Prawny– wyjaśnił, że Pan Jerzy Lipniacki, nie jest 
członkiem Rady, więc nie może wprowadzać żadnych uwag. Poinformował 
również, że przywołane kwestie wynikają z przepisów prawa jak m.in. art. 15 
ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, który określa, że „Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania 
wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,  
a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług”. Dodał, że kwestia regulaminu jest 
uregulowana w art. 19 ust. 2 przywołanej ustawy, który określa co powinien 
zawierać regulamin. Rada uchwalając regulamin nie może wyjść poza 
kompetencje przyznaną w tym przepisie. Uważa, że pozostałe uwagi są 
wyjściem poza kompetencje i naruszeniem prawa, w związku z tym jeżeli te 
punkty znalazłyby się w regulaminie Wojewoda wydałby rozstrzygnięcie 
nadzorcze. 
 
Jerzy Lipniacki  –uważa, że wypowiedz Radcy Prawnego mija się z prawdą 
ponieważ w regulaminach są takie zapisy. Dodał, że przed podpisaniem umowy 
podpisuje, ze zapoznał się z regulaminem. Nadmienił, że można przytoczyć  
w regulaminie te ustawy. Nadmienił, że dochodziło do nadużyć odnośnie 
określenia sieci dostawcy i odbiorcy. 
 
Sławomir Lis – Radca Prawny – wyjaśnił, że Rada ma tyle kompetencji ile 
określają przepisy prawa. Poruszona kwestia odnośnie rozbieżności co jest po 
stronie mieszkańca a co po stronie gminy uważa, że jest uregulowana  
w ustawie. Zgodnie z tą definicją wszystko co jest przyłączem jest po stronie 
odbiorcy wody. Nadmienił również, że nie można powielać ani modyfikować 
przepisów ustawy. 
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Do projektu uchwały więcej uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”  
w Gminie Annopol. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/123/16 w sprawie 
uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”  
w Gminie Annopol. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 k) 
 

Roman Wiśniewski – Z-ca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację 
zadania pod „ Budowa chodnika w m. Borów w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 12 + 780 do km  
12 + 907” i poinformował, że w ubiegłym roku były podejmowane uchwały 
intencyjne, które dotyczyły budowy 3 chodników w Opoce, Borowie i Opoce  
kierunku rzeki Wisły. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przesłał pismo,  
w którym informuje, że do realizacji na 2016 rok zakwalifikowane zostały  
2 zadania. Jedno zadanie to budowa chodnika w Opoce od km 1+505 do km 
1+715 o długości 210 m, koszt wykonania ogółem to 138 212,00 złotych, udział 
Zarządu Dróg Wojewódzkich - 55 212,00 złotych natomiast wymagany wkład 
gminy to 83 000,00 złotych. Drugi odcinek to budowa chodnika w Borowie od 
km 12+780 do km 12+907 o długości 238m, koszt wykonania ogółem to 
66 667,00 złotych, ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich - 26 667,00 
natomiast ze strony gminy 40 000,00 złotych. Poinformował, że trzecie zadanie 
pn.: „ Budowa chodnika w miejscowości Opoka w ciągi drogi wojewódzkiej Nr 
759  – Piotrowice – rz. Wisła – Zabełcze – Opoka Duża na działce nr ewid. 
1233/1 od km 4+900 do km 5+123 ( strona lewa) ze względu na brak 
pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na wycinkę 14 drzew kolidujących z 
budową chodnika, umieszczone zostało w wykazie zadań rezerwowych 
przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego. Nadmienił, że jest 
wyrobione pozwolenie na budowę i w związku z planowaną inwestycją budowy 
chodnika gmina wystąpi o pozwolenie na wycinkę tych drzew. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz Komisji Rewizyjnej Wiesława 
Dąbrowskiego o opinie do przedstawionego projektu uchwały.  
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Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Józef Gałat – sołtys wsi Opoka – poinformował, że nie bardzo rozumie zapisu  
w uchwale dotyczącej budowy chodnika w Opoce - „lewa strona” ? 
 
Roman Wiśniewski – Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jadąc od strony Zaklikowa 
to lewa strona drogi. 
 

Do projektu uchwały więcej zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację 
zadania pod „ Budowa chodnika w m. Borów w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 12 + 780 do km  
12 + 907”. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/124/16 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację 
zadania pod „ Budowa chodnika w m. Borów w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 12 + 780 do km  
12 + 907”. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 l) 
 
Roman Wiśniewski – Z-ca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację 
zadania pod „ Budowa chodnika na odcinku Annopol – Opoka w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 1 + 505 
do km 1 + 715 ( lewa strona)”. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz Komisji Rewizyjnej Wiesława 
Dąbrowskiego o opinie do przedstawionego projektu uchwały.  
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Andrzej Bownik  - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 
Andrzej Bownik  – prosił o wyjaśnienie ilości i cen długości odcinków budowy 
chodnika w Borowie a Opoce.  
 
Roman Wiśniewski – Z-ca Burmistrza – wyjaśnił, że odcinki są 
porównywalne jednak różnica cenowa wynika z tego, że budowa chodnika  
w m. Opoka ma na celu również poszerzenie drogi o ok. 0,5 m jak było robione  
dotychczas, natomiast jeżeli chodzi o chodnik w Borowie, wyjaśnił, że nie 
graniczy on z krawędzią drogi m.in. dlatego koszt jest mniejszy. 
 

Do projektu uchwały więcej zapytań nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację 
zadania pod „ Budowa chodnika na odcinku Annopol – Opoka w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 1 + 505 
do km 1 + 715 ( lewa strona)”. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/125/16 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację 
zadania pod „ Budowa chodnika na odcinku Annopol – Opoka w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 
1 + 505 do km 1 + 715 ( lewa strona)”. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 m) 
 
Roman Wiśniewski – Z-ca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L w m. Wymysłów,  
gm. Annopol” i poinformował, że uchwała dotyczy udzielenia Powiatowi 
Kraśnickiemu pomocy finansowej na realizację tego zadania poprzez 
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przekazanie dotacji celowej zabezpieczonej w budżecie gminy na 2016 rok  
w wysokości 50.000,00 zł jako udział finansowy Gminy. Nadmienił, że 
inwestycja w m. Wymysłów wynosi ogółem 100.000,00 zł. Dodał, że  
w ubiegłym roku w Wymysłowie został zrobiony odcinek drogi o długości  
650 m za kwotę 110 tys. zł. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinie do przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
komisja przedstawiony projekt uchwały jak również pozostałe dwa projekty 
zaopiniowała pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L w m. Wymysłów,  
gm. Annopol”. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/126/16 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L  
w m. Wymysłów, gm. Annopol”. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 n) 
 
Roman Wiśniewski – Z-ca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice – Księżomierz 
w m. Bliskowice, gm. Annopol” i poinformował, że uchwała dotyczy udzielenia 
Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej na realizację tego zadania poprzez 
przekazanie dotacji celowej zabezpieczonej w budżecie gminy na 2016 rok  
w wysokości 80.000,00 zł jako udział finansowy Gminy.  
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Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski poinformował, że Komisja 
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice – Księżomierz 
w m. Bliskowice, gm. Annopol”. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/127/16 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice  
– Księżomierz w m. Bliskowice, gm. Annopol”. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt. 6 o) 
 
Roman Wiśniewski – Z-ca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta, gm. Annopol” 
i poinformował, że uchwała dotyczy udzielenia Powiatowi Kraśnickiemu 
pomocy finansowej na realizację tego zadania poprzez przekazanie dotacji 
celowej zabezpieczonej w budżecie gminy na 2016 rok w wysokości 20.000,00 
zł jako udział finansowy Gminy.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski poinformował, że Komisja 
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są zapytania bądź 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  
 

Do projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta, gm. Annopol”. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
13 „za”,  
0 „ przeciw”,  
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0 „ wstrzymuj ących się” i podj ęła uchwałę Nr XVI/128/16 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta, 
gm. Annopol”. 
 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2016 
 

Ad. pkt  7 a) 
 

Aneta Grzesik – Kierownik Referatu ds. Obsługi Oświaty przedstawiła 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę Annopol w roku 2015 i poinformowała, że 
sprawozdanie zostało również przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
W sprawozdaniu podawane są średnie liczby etatów oraz średnie 
wynagrodzenia jakie powinni uzyskać w 2015 roku a także faktycznie 
wypłacone wynagrodzenie. Jeżeli jest taka konieczność wypłacana jest także 
kwota różnicy tzw. dodatki uzupełniające, które są wypłacane do końca 
stycznia. W tym roku nauczycielom na stopniach awansu zawodowego – 
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego zostały wypłacone 
dodatki na łączną kwotę ok. 156.000,00 złotych jako dodatek uzupełniający. 
   
Zapytań i uwag Radni nie wnosili, w związku z tym Przewodniczący Rady 
stwierdził, że sprawozdanie zostało przez Radę Miejską  przyjęte. 
 
 
Daria Plewa– przedstawiła prezentację na temat „ Jak poprawnie sporządzić 
oświadczenie majątkowe”, która stanowi załącznik do protokołu na płycie CD-
R i jest dostępna do wglądu w Biurze Rady. 
 

Ad. pkt  7 b) 
 
Wiesław Tokarski – Prezes MGKS „Wisła” przedstawił sprawozdanie  
z wykonania zadania publicznego „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w piłce nożnej z utrzymaniem stadionu sportowego w Annopolu”  
i poinformował, że podstawowe cele realizacji zadania publicznego, czyli 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz 
bieżące utrzymanie stadionu zostały osiągnięte. Następnie przedstawił 
poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego  
i poinformował, że były to:  

1. Przejazdy na zawody i rozgrywki ligowe – w trakcie realizacji zadania 
drużyna seniorów wyjeżdżała na mecze ligowe i sparingi. 
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2. Opłaty sędziów skierowanych z LZPN – podczas realizacji zadania na 
odbywające się zawody piłkarskie LZPN wyznaczał i kierował sędziów 
na mecze. 

3. Wynagrodzenia trenera drużyny seniorów – w trakcie realizacji zadania 
trener drużyny seniorów pobiera wynagrodzenie za trenowanie 
zawodników. 

4. Ubezpieczenia zawodników – w trakcie trwania rozgrywek ligowych 
każdy z zawodników podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od 
nieszczęśliwych wypadków. 

5. Rejestracja zawodników – w czasie trwania rozgrywek ligowych wszyscy 
zawodnicy danej sekcji muszą być uprawnieni do gry przez LZPN, aby 
mogli brać udział w rozgrywkach ligowych. 

6. Zakup sprzętu sportowego – w trakcie realizacji zadania klub zakupił 
zawodnikom sprzęt sportowy w postaci butów i rękawic oraz piłek 
niezbędny do gry w piłkę nożną. 

7. Zakup wody mineralnej – w trakcie treningów i zawodów sportowych 
zawodnicy piją wodę mineralną, aby uzupełnić płyny. 

8. Stypendia dla zawodników za udział w meczach – w trakcie rozgrywek 
ligowych zawodnicy otrzymują stypendia za udział w meczach. 

9. Zakup obiadów dla zawodników – w trakcie trwania sezonu 
rozgrywkowego drużyna seniorów wyjeżdża na mecze do innych klubów. 
Po meczu zawodnicy spożywają obiady, których koszty ponosi MGKS. 

10.  Badania lekarskie – Zgodnie z uchwałą PZPN każdy zawodnik grający w 
 Klubie musi posiadać aktualne badania lekarskie, które finansowane są 
ze środków klubu. 

11. Bieżące utrzymanie stadionu – MGKS WISŁA jako użytkownik stadionu 
miejskiego w Annopolu zobowiązany jest do utrzymania stadionu  
w należytym porządku. Dlatego też klub pokrywa koszty związane  
z zakupem energii elektrycznej, wody oraz paliwa do kosiarki. 

12. Wynagrodzenie księgowej – w celu prawidłowego i terminowego 
rozliczania otrzymanych środków klub zatrudnia księgową. 

13. Opłaty pocztowe i prowizje bankowe – klub ponosi koszty związane z 
prowizjami bankowymi od przelewów i wypłat gotówkowych. 

14. Wynagrodzenie gospodarza stadionu – klub zatrudnia gospodarza w celu 
zapewnienia należytego porządku na stadionie. 

W trakcie realizacji zadania drużyna seniorów MGKS WISŁA brała udział  
w zawodach sportowych organizowanych przez LZPN oraz meczach 
sparingowych. Na koniec sezonu 2014/2015 drużyna seniorów zajęła II miejsce 
w Lubelskiej Klasie Okręgowej. Mecze rozgrywane na stadionie miejskim w 
Annopolu przyciągały znaczną liczbę kibiców z terenu gminy Annopol – około 
400. Gospodarz stadionu zatrudniony przez klub zajmuje się pracami 
niezbędnymi do należytego utrzymania porządku na stadionie i w budynku. W 
trakcie przygotowań do sezonu 2015/2016, na kilka dni przed rozpoczęciem I 
rundy sezonu 2015/2016, drużyna seniorów została wycofana z rozgrywek 
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organizowanych przez LZPN z powodu nieporozumień organizacyjnych na linii 
zarząd – trener – zawodnicy. Od miesiąca maja 2016 roku drużyna seniorów w 
nowym składzie rozpocznie przygotowania do sezonu 2016/2017. Nadmienił, że 
w trakcie realizacji zadania rozegrano 15 meczy w tym 7 spotkań odbyło się w 
Annopolu ( 2 walkowery). Drużyna seniorów brała udział w 8 meczach 
wyjazdowych. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu i w okresie I-VII było 
65 jednostek treningowych. Ubezpieczeniem objęto 22 zawodników. Trener 
pobierał wynagrodzenie do m-ca czerwca, księgowa i gospodarz stadionu 
pobierali wynagrodzenie raz na miesiąc przy czym gospodarz od m-ca września 
był zatrudniony w ramach robót publicznych. 
 
Edward Koba – pytał odnośnie walkowerów czy dotyczyły one MGKS 
„WISŁA” ? 
 
Wiesław Tokarski – Prezes MGKS „Wisła” wyjaśnił, że były to sytuacje, 
kiedy drużyna przeciwna nie przyjechała. 
 
Edward Koba – pytał również odnośnie zwrotu niewykorzystanej dotacji czy 
to ze względu na to, że drużyna seniorów nie grała?  
 
Wiesław Tokarski – Prezes MGKS „Wisła” wyjaśnił, że zwrot był dlatego, że 
drużyna już nie grała. 
 
Anna Wąsik – poinformowała, że przeglądała zestawienie faktur za okres od 
01.08.2015 do 31.12.2015r. i zauważyła, że za udział w meczach zawodnicy 
otrzymują stypendia sportowe, jednak wypłaty nie są rozłożone jednakowo  
w poszczególnych miesiącach. Najbardziej skumulowane są w miesiącu 
wrześniu, kiedy to została wypłacona największa kwota. Pytała, czy te wypłaty 
są rozkładane miesięcznie czy zostało to podsumowane  i wypłacone  
w miesiącu wrześniu? 
 
Wiesław Tokarski – Prezes MGKS „Wisła” wyjaśnił, że zostało to 
podsumowane, ponieważ stypendia wypłacane są na koniec sezonu. 
 
Anna Wąsik – uważa, że stypendia sportowe powinny zachęcać zawodników, 
aby chcieli brać udział w treningach i zawodach. Zawodnicy powinny być na 
bieżąco motywowani poprzez stypendia. 
 
Więcej zapytań Radni nie wnosili, w związku z tym Przewodniczący Rady 
stwierdził, że sprawozdanie zostało przez Radę Miejską  przyjęte. 
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Ad. pkt  7 c) 
 
Zbigniew Pniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że 
sprawozdania zostały opracowane przez Komisje Stałe Rady Miejskiej. Dodał, 
że sprawozdania szczegółowo określają liczbę odbytych posiedzeń komisji, 
tematykę posiedzenia oraz przebieg głosowania. Uważa, że nie ma potrzeby 
analizy sprawozdań. Pytał czy są uwagi bądź zapytania do sprawozdań? 
 
Zapytań i uwag Radni nie wnosili, w związku z tym Przewodniczący Rady 
stwierdził, że sprawozdania Komisji Stałych zostały przez Radę Miejską  
przyj ęte. 
 

Ad. pkt. 8 
 

Andrzej Bownik  – złożył wniosek, aby Przewodniczący Komisji nie 
przedstawiali planów pracy na 2016 rok oraz zostały uwzględnione jako 
załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Andrzeja Bownika, aby nie 
prezentować planów pracy na 2016 rok oraz wprowadzić je jako załącznik do 
protokołu. 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie 13 głosów 
„za”, 0 „ przeciw”, 0 „ wstrzymał si ę”  i przyj ęła wniosek Radnego 
Andrzeja Bownika. Plany pracy zostaną umieszczone jako załącznik do 
protokołu i nie ma potrzeby ich prezentowania.  
 
Zapytań i uwag Radni nie wnosili, w związku z tym Przewodniczący Rady 
stwierdził, że plany pracy Komisji Stałych na 2016 rok zostały przez Radę 
Miejską przyjęte. 

Ad. pkt  9 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski prosił Lil ę Kaczor - Skarbnika 
gminy o zapoznanie z Zarządzeniami Burmistrza wydanymi w okresie między 
sesjami.  
Lila Kaczor  –Skarbnik gminy poinformowała, że w okresie miedzy sesjami 
Burmistrz wydał 5 zarządzeń i przedstawił Radzie Miejskiej:  
 
Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku – dokonano zmian  
w budżecie gminy na 2016 rok - przesunięcia pomiędzy rozdziałami, poprzez 
konieczność utworzenia nowego rozdziału 80149, który dotyczy realizacji zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
i innych formach wychowania przedszkolnego.  
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Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku – zwiększono plan 
dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 345,00 zł oraz zwiększono plan 
wydatków o kwotę 345,00 zł. Poinformowała, że dotyczy to wydatków 
związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 
2016 roku dla odbiorców indywidualnych energii elektrycznej. W zarządzeniu 
następuje również przesunięcia w działach pomiędzy paragrafami 
 
Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku – dokonano zmian  
w planie wydatków budżetu gminy oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami. 
 
Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku – dokonano zmian  
w planie wydatków budżetu gminy. Zarządzeniem przesuwa się kwotę 
18.000,00 zł z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 – 
zakup materiałów i wyposażenia. Kwota dotyczy zakupu m.in. pojemników na 
śmieci dla mieszkańców Annopola.  W 2015 roku jeżeli chodzi o dział 
dotyczący odpadów komunalnych, dochody wykonane to kwota 541.947,75 zł 
natomiast wydatki wykonane to kwota 522.415,48 zł. Poinformowała, że z roku 
ubiegłego została tylko ta różnica, czyli kwota 19 532,27 zł, natomiast w 2014 
roku była przenoszona na 2015 rok kwota ok. 70 tys. złotych. Nadmieniła, że 
pod koniec 2014 roku było 7 193 mieszkańców, natomiast na koniec 2015 
mieszkańców było 7095. Ubyło w ciągu roku 98 mieszkańców. Dodała, że  
w 2015 roku urodziło się 73 dzieci, natomiast zmarło 132 osoby. Różnica to 52 
osoby, natomiast faktycznie z opłat ubyło 98 osób. Pozostałe osoby zmieniły 
deklarację z różnych powodów. Na dzień dzisiejszy jest to liczba 7 076 osób, 
czyli od końca 2014 roku różnica wynosi 117 osoby. Jeżeli dalej będzie ubywać 
osób – kwota 7 zł od osoby nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych  
z odbiorem odpadów. Nadmieniła, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach stanowi, że kwota różnicy może być również przeznaczona na 
pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nie 
przeznaczonych do ich składowania. Podpisana nowa umowa  
z Przedsiębiorstwem Odbioru Odpadów Komunalnych nie pozwoli dokładnie 
zaplanować jakie gmina poniesie koszty. Dodała, że w głównej mierze zależy to 
od mieszkańców gminy. Zwróciła się z prośbą, aby informować gminę  
o osobach zamieszkujących na terenie Gminy Annopol, jednak mających inny 
adres zameldowania. 
 
Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku – zwiększono plan 
dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 20.700,00 oraz zwiększono plan 
wydatków o kwotę 20.700,00 zł. Dodała, że zwiększenie dochodów i wydatków 
dotyczy realizacji programu 500+. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski poinformował, że w okresie 
między sesjami do biura rady wpłynęły 2 podania dotyczące przyznania lokalu 
mieszkalnego, którym zajmowały się komisje. Odnośnie przyznania lokalu 
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mieszkalnego w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grabówce komisja 
wyraziła pozytywną opinię, natomiast odnośnie drugiego wniosku 
poinformował, że ze względu na brak wolnych lokali socjalnych na terenie 
Annopola zostanie skierowane stosowne pismo. 
 
Zdzisław Romański – apelował o naprawienie dziur w jezdni tą samą metodą 
jaka była stosowana dotychczas. 
 
Andrzej Bownik  – poinformował, że w Świeciechowie „na Zagoniu” ( od 
cmentarza w kierunku szkoły) była doprowadzana woda, w drodze pozostały 
przecięcia, które w tej chwili się zapadają, dlatego prosił, aby w tym roku  
to zrobić. 
 
Jerzy Lipniacki  – odnośnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków pytał czy jest możliwość jak stanowi ustawa, publikowania na stronie 
internetowej informacji o jakości wody? 
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński udzielił odpowiedzi twierdzącej, że informacja 
o jakości wody przeznaczonej do picia będzie publikowana. 
 
Jadwiga Łukasiewicz – Sekretarz gminy – poinformowała, że zgodnie  
z Zarządzeniem Burmistrza Annopola z dnia 29 lutego 2016 roku  zadania  
z zakresu świadczenia wychowawczego ( przyjmowanie wniosków, wydawanie 
decyzji, wypłata świadczenia) będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Annopolu. Nadmieniła, że ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku, jednak to nie oznacza, że wszyscy 
muszą 1 kwietnia złożyć wniosek. Osoby uprawnione mogą składać wnioski 
przez okres 3-ech miesięcy, włącznie do 1 lipca. Zwróciła się z prośbą do 
sołtysów o umieszczenie na tablicach ogłoszeń przekazanych informacji 
dotyczących Programu Rodzina 500+. 

 
Ad. pkt  10. 

 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Pniewski w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad o godz. 1310 zamknął XVI sesję Rady Miejskiej Annopol.  
 
 
 
Protokołowała :                                                              Przewodniczący Rady  
Daria Plewa           - 
                                                                                         /Zbigniew Pniewski/ 


