
RA© A MISJ8KA 
Annopol

w oj. lubelski©
PROTOKOŁ XXIV/ 20

z dwudziestej czwartej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Annopol z dnia 
30 czerwca 2020 roku w hali sportowej PSP w Annopolu.
Sesja była rejestrowana.
W sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecny Radny Waldemar Rakwał.

W sesji udział brali:

1. Mirosław Gazda - Burmistrz Annopola
2. Józef Paćkowski - Z-ca Burmistrza
3. Lila Kaczor - Skarbnik Gminy
4. Marian Bącal - Sekretarz Gminy
5. Barbara Puzoń - Zakościelna - Radca Prawny
6. Karolina Stępień - Kierownik Ref. ds. Inwestycji i Ochrony

Środowiska
7. Mariusz Cieciura - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej
8. Aneta Grzesik - Kierownik Ref. ds. Obsługi Oświaty
9. Piotr Rosół - Podinsp. ds. Gospodarki Przestrzennej
10. Ewa Kwiatkowska - Dyrektor ŚDS w Annopolu
11 .Ewa Opoka - Kierownik OPS w Annopolu
12.Dorota Trela - Główna Księgowa OPS w Annopolu
13 .Agnieszka Matwiej - Dyrektor MGBP w Annopolu
14. Joanna Markiewicz - Dyrektor CK w Annopolu

Ponadto w sesji uczestniczyli Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli.

Ad. pkt. 1

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - otwierając obrady dwudziestej 
czwartej sesji Rady Miejskiej powitała wszystkich zebranych, po czym stwierdziła 
kworum obecnością 14 - stu Radnych i poinformowała, że Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie Przewodnicząca Rady 
przedstawiła porządek obrad sesji:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Annopol za 2019 rok:

a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
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5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania
i podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy Annopol za 2019 rok:
a) informacja o stanie mienia,
b) opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy Annopol w 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia,
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za

2019 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
d) opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania 
budżetu w 2019 r.,

e) dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania 
budżetu za 2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
c) stwierdzenia, i zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Annopol w zakresie terenów 
urbanizowanych nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol,

d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych,

e) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol,

f) ustalenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolu prowadzonych 
przez Gminę Annopol,

g) zmieniającej Uchwałę Nr IX/50/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 
30 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżania tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Annopol,

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
i) przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych 

w Annopolu przy ul. Leśnej,
j) rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G,
k) rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnienia 

z podatku od nieruchomości ewentualnie odroczenie terminu płatności 
w związku z epidemią koronawirusa,
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1) odwołanie Skarbnika Gminy, 
m) powołanie Skarbnika Gminy.

10. Sprawozdania:
a) z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2019 rok,
b) z realizacji w 2019 roku działań i wskaźników wyznaczonych 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol 
na lata 2018-2024,

c) ocena zasobów pomocy społecznej,
d) z działalności Centrum Kultury za 2019 rok,
e) z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za

2019 rok.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie obrad sesji.

Zenobia Jarmuła — Przewodnicząca Rady - pytała, czy są jakieś uwagi do 
porządku obrad.

Józef Paćkowski - Z-ca Burmistrza - wnioskował o rozszerzenie porządku obrad 
o punkt:

„podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kraśnickiemu.”

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady - zaproponowała umieścić dodatkowy 
punkt w porządku obrad jako punkt 9c). Przewodnicząca pytała czy są jeszcze jakieś 
wnioski o zmianę bądź rozszerzenie porządku obrad sesji?
W związku z brakiem innych wniosków o zmianę porządku posiedzenia Zenobia 
Jarmt a -  Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie wprowadzenie punktu 
9c) - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kraśnickiemu.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”
Załącznik Nr 1.

Zenobia Jarmuła — Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie rozszerzony 
porządek posiedzenia.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”
Załącznik Nr 2.
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Ad. pkt. 2

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że 
protokoły z dwudziestej drugiej i z dwudziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej były 
wyłożone do wglądu w biurze rady i opublikowane w BIP-ie.
Przewodnicząca Rady pytała, czy do treści protokołów są uwagi. Radni nie wnieśli 
uwag, w związku z tym Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokoły 
z dwudziestej drugiej i dwudziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej Annopol zostały 
przez Radnych przyjęte.

Ad. pkt. 3

Mirosław Gazda - Burmistrz Annopola — przedstawił sprawozdanie 
z działalności Burmistrza za okres od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., 
które stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. pkt. 4

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że 
Burmistrz Annopola Zarządzeniem Nr 39/2020 przedstawił raport o stanie Gminy 
Annopol Radnym Rady Miejskiej. Raport został opublikowany również 
w Biuletynie informacji Publiczm w dniu 9 czerwca 2020 roku. Nadn eniła, że 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Annopola za rok 2019. 
Przystąpiono do debaty nad Raportem o stanie Gminy Annopol za 2019 r, w której 
udział wzięli Radni Rady Miejskiej Annopol: Radny Jerzy Lipniac: i Radna
Elżbieta Kawka.

Ad. pkt. 5

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania. 
Poinformowała, że zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy
o samorządzie gminnym, mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, burmistrz co 
roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić radzie gminy raport o stanie 
gminy, który podsumowuje jego działalność w poprzednim roku kalendarzowym (w 
roku 2020 w związku z pandemią koronawirusa przedłużono o 60 dni przedłożenie 
Radzie Miejskiej raportu).
Dodała, że przedmiotem raportu ma być w szczególności realizacja polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Art. 28aa 
ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że rada gminy rozpatruje ww. raport 
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 
kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos 
zabierają radni i mieszkańcy. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu
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burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi 
wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum 
zaufania. Konsekwencją nieudzielenia Burmistrzowi wotum zaufania w dwóch 
kolejnych latach, jest możliwość podjęcia przez Radę uchwały o przeprowadzeniu 
referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady prosiła o udzielenie 
Burmistrzowi Annopola wotum zaufania.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
11 „za”,
1 „przeciw”,
2 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXVI/159/20 w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania.
Załącznik Nr 4.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 6 a i b

Lila Kaczor - Skarbnik Gminy - poinformowała, że sprawozdanie z wykonania 
budżetu w formie opisowej oraz sprawozdania finansowe, czyli bilanse, 
przedkładane są Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia i udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Radni otrzymali w ustawowym 
terminie. Pani Skarbnik omówiła sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków
i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową) 
informując, że sprawozdania finansowe polegają na ustaleniu wyniku finansowego. 
Nadmieniła, że sprawozdania finansowe zostały omówione na Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że dochody podatkowe zostały zrealizowane na 
zaplanowanym poziomie a większość zaplanowanych inwestycji została 
zrealizowana. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2019 roku:

- Modernizacje dróg gminnych na ogólną kwotę: 615.930,43 zł,
- Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej: 2.433.781,43 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego ma budynku Urzędu Miejskiego: 135.728,06 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej - Rynek w Annopolu: 624.647,53 zł,
- Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Wymysłowie: 176.111,05,
- Zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Annopolu: 184.425,10 zł,
- Remonty dróg gminnych i rozścielenie kruszywa: 138.609,85 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zadłużenie Gminy Annopol na dzień 31.12.2019 
roku wynosi 7.200.000,00 zł. a zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.
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Ponadto w wykonanym budżecie Gminy Annopol za 2019 rok zachowana została 
zasada zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj: wykonane 
39.968.137,47zl są wyższe niż wykonane wydatki bieżące: 38.547.404,28 zł.

Lila Kaczor - Skarbnik Gminy - poinformowała, że ustawa o finansach 
publicznych stanowi, iż kolejnym obowiązkiem gminy jest przedstawienie 
informacji o stanie mienia komunalnego. Takie sprawozdanie łącznie ze 
sprawozdaniem opisowym Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej. Skarbnik 
poinformowała, że wartość księgowa mienia na koniec 2019 roku kształtowała się 
następująco:
- ogółem środki trwałe - 60.652.327,74 zł.
- pozostałe środki trwałe - 1.608.808,97zl,
- dobra kultury - 62.851,35 zł
- wartości niematerialne - 230.808,85 zł,
- finansowy majątek trwały - akcje - 2.000,00 zł

Ad. pkt. 6 c

Łukasz Babiracki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zapoznał z treścią 
wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 
rok. Poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu Gminy Annopol za 2019 rok. Wniosek wraz z uzasadnionym stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. pkt. 6 d

Łukasz Babiracki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść uchwały 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 
czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Annopol w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania 
budżetu w 2019 r. Dodał, że opinia jest pozytywna i stanowi załącznik Nr 6 do 
protokołu.

Ad. pkt. 6 e

Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem 
Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2019 r.

Ad. pkt. 7

Lila Kaczor - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2019 r.
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Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2019 r.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
11 „za”,
0 „przeciw”,
3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/160/20 w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2019 r.
Załącznik Nr 7.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 8

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
11 „za”,
1 „przeciw”,
2 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/161/20 w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2019 rok. Załącznik Nr 8.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 a

Lila Kaczor -  Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej i poinformowała, że dokonuje się zmian 
w prognozie kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. (W przedsięwzięciu Odnawialne źródła energii w Gminie 
Annopol - zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 5.000,00 zł).
W kolumnie 6 tj. kwotę długu wyliczono w następujący sposób:
Kwota długu z 2019 r. = 7.200.000,00 zł plus 7.800.000,00 zł. - przychody 
(planowane zaciągnięcie kredytu w 2020 r.) minus 1.400.000,00 zł. rozchody 
(planowana spłata kredytów w 2020 r.) = 13.600.000,00 zł. - plan na 2020 rok.
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Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/162/20 w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej.
Załącznik Nr 9.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 b

Lila Kaczor - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały wraz z dwiema 
autopoprawkami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. i poinformowała,

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę ogółem
17.163.71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę ogółem
17.163.71 zł zgodr e z załącznikiem nr 2 do niniejsze? uchwały

Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2020 rok wynosi:

- po stronie dochodów 47.124.526,00
w tym dochody bieżące 41.418.157,00
dochody majątkowe 5.706.369,00

- po stronie przychodów 8.671.591,00
- po stronie wydatków 54.346.117,00
w tym wydatki bieżące 40.873.436,00

wydatki majątkowe 13.472.681,00
- po stronie rozchodów 1.450.000,00

Następnie Skarbnik omówiła ważniejsze zmiany w załącznikach i czego dotyczą 
autopoprawki.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
1 pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2020 rok.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,

8



0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/163/20 w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2020 r.
Załącznik Nr 10.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 c

Józef Paćkowski - Z-ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu. Poinformował, że udziela 
się pomocy finansowej w wysokości 90 000,00 zł w roku 2020 w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Sucha Wólka”,
2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Rachów Stary”,
3) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2707L w miejscowości Grabówka”. 
Dodał, że kwota dotacji na poszczególne zadania wynosi po 30 000,00 zł

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
1 pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kraśnickiemu.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/164/20 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
Załącznik Nr 11.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 d

Piotr Rosół - Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych nie 
narusza ustaleń studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Annopol.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że analizą 
projektu uchwały zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy. Prosiła Przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały.

Jerzy Lipniacki - Przewodniczący Komisji - poinformował, że komisja wyraziła 
pozytywną opinię do projektu uchwały.



Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol 
w zakresie terenów urbanizowanych nie narusza ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/165/20 w sprawie 
stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych nie narusza 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Annopol.
Załącznik Nr 12.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 e

Piotr Rosół - Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej - przedstawił projekt
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych,

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że analizą 
projektu uchwały zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy. Prosiła Przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały.

Jerzy Lipniacki - Przewodniczący Komisji - poinformował, że komisja wyraziła 
pozytywną opinię do projektu uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
1 pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol 
w zakresie terenów urbanizowanych,

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/166/20 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1 gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych,
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Załącznik Nr 13.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 f

Aneta Grzesik - Kierownik Ref. ds. obsługi oświaty - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że analizą 
projektu uchwały zajmowała się Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. Prosiła Przewodniczącą o przedstawienie opinii do projektu uchwały.

Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji - poinformowała, że komisja wyraziła 
pozytywną opinię do projektu uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych 
przez Gminę Annopol,

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
137,za”,
0 „przeciw”,
1 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/167/20 w sprawie 
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol,
Załącznik Nr 14.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 g

Aneta Grzesik - Kierownik Ref. ds. obsługi oświaty - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że analizą 
projektu uchwały zajmowała się Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. Prosiła Przewodniczącą o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
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Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji - poinformowała, że komisja wyraziła 
pozytywną opinię do projektu uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu kryteriów
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolu prowadzonych 
przez Gminę Annopol.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/168/20 w sprawie ustalenia 
Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol.
Załącznik Nr 15.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 h

Aneta Grzesik - Kierownik Ref, ds. obsługi oświaty - przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 30 
kwietnia 2019 r. w sprawie obn ian i tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 
obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że analizą 
projektu uchwały zajmowała się Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. Prosiła Przewodniczącą o przedstawienie opinii do projektu uchwały.

Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji - poinformowała, że komisja wyraziła 
pozytywną opinię do projektu uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
1 pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/50/19 Rady 
Miejskiej w Annopolu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżania 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Annopol.
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W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/169/20 zmieniającej 
Uchwałę Nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie obniżania tygodniowego, obowiązkowego w y m iaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol.
Radny Grzegorz Tęcza nie wziął udziału w głosowaniu.
Załącznik Nr 16.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 i

Elżbieta Plewa - Inspektor ds. ochrony środowiska - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. Poinformowała, że 
wyraża sję zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 
104,74m znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 24 w Annopolu na czas 
nieoznaczony.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że analizą 
projektu ucł vały zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy. Prosiła Przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały.

Jerzy Lipniacki - Przewodniczący Komisji - poinformował, że komisja wyraziła 
pozytywną opinię do projektu uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
1 pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/170/20 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
Załącznik Nr 17.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020
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Ad. pkt. 9 j

Marian Bącal - Sekretarz Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Annopolu przy 
ul. Leśnej. Poinformował, że projekt uchwały był kilkukrotnie przedmiotem obrad 
komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. Projekt uchwały był 
przedłożony na sesji 31 marca ale na wniosek Pana Radnego Andrzeja Bownika 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 
położonych w Annopolu przy ul. Leśnej został wyłączony z porządku obrad.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że analizą 
projektu uchwały zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy. Prosiła Przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały.

Jerzy Lipniacki - Przewodniczący Komisji - poinformował, że komisja wyraziła 
pozytywną opinię do projektu uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały?

Andrzej Bownik - poinformował, że tematem scalenia gruntów przy ul. Leśnej 
zajmowali się Radni zarówno obecnej jak i poprzedniej kadencji. Nadmienił, że 
sprawa jest dość skomplikowana, gdyż na przedmiotowym terenie znajduje się wiele 
działek i każdy z właścicieli chciałby mieć działkę w jak najlepszej lokalizacji. 
Zauważył, że pewna grupa społeczeństwa zainteresowała się tym tematem. Dodał, że 
ze strony władz gminy padły argumenty, że na chwilę obecną gmina nie posiada 
środków finansowych aby zrealizować to zadanie. Zdaniem Radnego jest wiele 
ważniejszych rzeczy czy inwestycji, którymi gmina powinna się zająć a nie scalanie 
działek.

Anna Wąsik - nawiązując do wypowiedzi Pana radnego Andrzeja Bownika pytała, 
dlaczego scalenia nie przystąpiono wcześniej, kiedy w gminie była korzystniejsza 
sytuacja finansowa? Dodała, że z uzasadnienia uchwały wynika, że dokonanie 
scalenia „nakłada na gminę zobowiązania finansowe, związane z wydatkowaniem 
funduszy na uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej, gdyż teren 
pozbawiony jest uzbrojenia. Gmina zobowiązana byłaby do usunięcia wiaty z działki
o nr ewid. 1027/1 w celu zaprojektowania drogi osiedlowej. Art. 102 pkt. 4 ww 
ustawy stanowi, że zabudowane części nieruchomości mogą być objęte uchwałą, za 
zgodą ich właścicieli w tym przypadku Gminy Annopol ( działka nr 1027/1.) 
Podsumowując dodała, że jeżeli uchwała zostanie podjęta pociągnie ona za sobą 
zobowiązania finansowe.

Marian Bącal - Sekretarz Gminy - poinformował, że 8 lipca 2019 roku właściciele 
pięciu nieruchomości złożyli wniosek do Burmistrza Annopola o scalenie i podział 
gruntów a w związku z tym, że jedną z działek przyległych do działek
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wnioskowanych o scalenie jest działka należąca do gminy, więc Rada Miejska 
również decyduje w tej sprawie.

Edward Koba - zauważył, że w związku z tym, że temat scalenia gruntów na 
ul. Leśnej był już kilkakrotnie podejmowany, Radni, mając na względzie brak 
możliwości finansowych ze strony gminy, powinni lepiej zapoznać się z tematem i w 
miarę możliwości pomóc mieszkańcom. Pytał, czy gmina będzie musiała 
inwestować w to przedsięwzięcie w momencie podjęcia uchwały? Nadmienił, że 
właściciele działek deklarują swój udział finansowy w dokonywaniu czynności 
związanych ze scaleniem. Dodał, że jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały w tym 
momencie to sprawa będzie dalej nierozwiązana i zapewne właściciele będą 
wnioskowali o scalenie ponownie.

Anna Wąsik - pytała, odnośnie pozostałych właścicieli działek, którzy posiadają 
swoje grunty na tym terenie, oraz o to dlaczego gmina musi być udziałowcem 
w scaleniu. Nadmieniła, że deklaracja właścicieli, że będą partycypować w kosztach 
związanych ze scaleniem powinna być wyrażona na piśmie.

Józef Paćkowski - Z-ca Burmistrza - poinformował, że podjęcie uchwały będzie 
miało skutki finansowe dla budżetu gminy. Nadmienił, że będą to koszty geodety, 
wyznaczenia dróg, całości scalenia, ewentualnych zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego czy usunięcia istniejącej infrastruktury. Następnie gmina będzie 
musiała ponieść koszty budowy infrastruktury czyli budowy przyłącza 
wodociągowego, budowy dróg dojazdowych czy oświetlenia.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jeszcze 
jakieś uwagi i pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem dodatkowych uwag Przewodnicząca Rady poddała pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału 
nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. Leśnej.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
1 „za”,
6 „przeciw”,
4 „wstrzymujących się”.
Radni, którzy nie brali udziału w głosowaniu:
Andrzej Bownik, Jerzy Lipniacki, Grzegorz Tęcza.
Uchwała w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych 
w Annopolu przy ul. Leśnej została odrzucona.
Załącznik Nr 18.

Ad. pkt. 9 k

Marian Bącal - Sekretarz Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. W dniu 21.04.2020 r. wpłynęła
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do Urzędu Miejskiego w Annopolu przekazana zgodnie z właściwością przez 
Marszałka Województwa Lubelskiego Petycja Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 
21.03.2020 r. Przedmiotem petycji były postulaty: podjęcia przez Radę Miejską 
Annopol uchwały „w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniami” oraz zobowiązania Burmistrza Annopola do: wykonania 
uchwały, opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu miejskiego oraz 
profilu Facebooka Urzędu Miejskiego w Annopolu, przekazania uchwały 
dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy, przekazania uchwały 
władzom wojewódzkim i krajowym.
Petycja została przekazana Przewodniczącej Rady Miejskiej, a następnie przekazana 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Komisja rozpoznała sprawę na 
posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. Komisja, po zapoznaniu się z materiałami 
oraz po przeprowadzeniu analizy stanu prawnego podzieliła stanowisko 
przedstawione przez Burmistrza. Podkreśliła, że w zakresie elektroskażenia nie 
potwierdzono naukowo wpływu wskazanych w petycji częstotliwości na zdrów ; 
człowieka. Jednocześnie Komisja wskazała, że w zakresie oceny wypływu 
zwiększenia wysyłanych częstotliwości na środowisko naturalne rada gminy nie ma 
kompetencji do zbadania przedmiotowego problemu, ani też do kwestionowania 
rozwiązań przyjętych w regulacjach powszechnie obowiązującego prawa. Komisja 
uznała, że w związku z dużą rozbieżnością poglądów dotyczących oddziaływania 
PEM na organizmy żywe oraz brakiem wystarczających dowodów na negatywne 
konsekwencje zdrowotne wynikające z  kontaktu z  polem elekromagnetycznym 
wytwarzanym przez urządzenia telekomunikacyjne, identyfikacja potencjalnych 
zagrożeń dla mieszkańców Gminy Annopol wynikających z  pola 
elektromagnetycznego byłaby możfiwa :d ile po przeprowadzeniu 
specjalistycznych badań. W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
zarekomendowała negatywne rozstrzygnięcie przedmiotowej petycji.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji 
Polska Wolna od 5G.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
6 „za”,
5 „przeciw”,
3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/171/20 w sprawie 
rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
Załącznik Nr 19-

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020
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Ad. pkt. 91

Marian Bącal - Sekretarz Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od 
nieruchomości ewentualnie odroczenie terminu płatności w związku z epidemią 
koronawirusa. Poinformował, że w dniu 14 maja 2020 r. do Burmistrza Annopola 
wpłynął wniosek z dnia 11.05.2020 r. przedsiębiorcy (ochrona danych)
0 wprowadzenie w drodze uchwały, całkowitego zwolnienia z płatności 4, 5 i 6 raty 
podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej ewentualnie odroczenie terminu płatności
4, 5 i 6 raty podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po zakwalifikowaniu powyższego 
wniosku jako petycji w rozumieniu ustawy o petycjach, przekazano do 
procedowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na posiedzeniu 16 marca
2020 roku rozpoznała sprawę wskazując, iż nie jest możliwe podjęcie uchwały dla 
jednego przedsiębiorcy. W ocenie Komisji w chwili obecnej najkorzystniejszą formą 
pomocy dla podatników w tym przedsiębiorców jest indywidualne wystąpienie do 
Burmistrza z takim wnioskiem zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej. 
Nadmienił, że ulga podatkowa może zostać przyznana przez organ podatkowy na 
wniosek podatnika ze względu na ważny interes podatnika (np. utratę możliwości 
zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz z uwagi na zdarzenia losowe), 
a także ze względu na interes publiczny (np. potrzebę, której zaspokojenie powinno 
służyć zbiorowości, lokalnej). Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, 
po przeprowadzeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego.
Warto nadmienić, iż szereg rozwiązań nowych i korzystnych dla przedsiębiorców 
pojawia się sukcesywnie w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.
W ramach trzech tarcz antykryzysowych przygotowane są pakiety rozwiązań, które 
mają chronić obywateli, w tym przedsiębiorców przed kryzysem wywołanym 
epidemią koronawirusa.
Skutkiem epidemii jest pogorszenie sytuacji nie tylko przedsiębiorców, ale także 
polskich samorządow. Niestety na chwile obecną nie ma mechanizmów 
rekompensujących skutki koronawirusa dla budżetów gmin.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
1 pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od nieruchomości 
ewentualnie odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
11 „za”,
0 „przeciw”,
3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/172/20 w sprawie 
rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnienia z podatku 
od nieruchomości ewentualnie odroczenie terminu płatności w związku 
z epidemią koronawirusa.
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Załącznik Nr }jO.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 m

Józef Paćkowski - Z-ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
odwołania Skarbnika Gminy. Poinformował, że pismem z dnia 01.06.2020 r. Pani 
Lila Kaczor pełniąca funkcję Skarbnika Gminy Annopol zwróciła się do Burmistrza 
z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym powołanie i odwołanie skarbnika należy do kompetencji Rady Miejskiej. 
Wobec powyższego poprosił o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
1 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIY/173/20 w sprawie 
odwołania Skarbnika Gminy.
Załącznik Nr 24.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 9 m

Józef Paćkowski - Z-ca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powołania Skarbnika Gminy. Poinformował, z uwagi na odwołanie z dniem 
30 czerwca 2020 r. dotychczasowego Skarbnika Gminy Annopol konieczne jest 
powołanie nowego Skarbnika. Dodał, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym powołanie i odwołanie skarbnika należy 
do kompetencji Rady Miejskiej. Rada Miejska wykonuje te kompetencje w ramach 
zadań publicznych, należących do niej jako do organu stanowiącego i kontrolnego 
gminy, przewidzianych w przepisach traktujących o ustroju jednostki. Powołanie to 
jest zgodne z przepisem art. 4 ust.l pkt 1 lit. c ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych, przy czym funkcje związane ze stanowiskiem 
skarbnika są realizowane wyłącznie w ramach stosunku pracy powstającego wskutek 
powołania przez Radę Miejską. Nadmienił, że Burmistrz wnioskuje o powołanie na 
to stanowisko Panią Dorotę Trelę, która spełnia wymogi formalne określone 
w obowiązujących przepisach.
Wobec powyższego prosił o podjęcie przedmiotowej uchwały.
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Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi
i pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXIV/174/20 w sprawie 
powołania Skarbnika Gminy.
Załącznik Nr 2 Z

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2020

Ad. pkt. 10 a

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  Poinformowała, że 
sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2019 rok 
było analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych, która wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania.
Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są pytania 
odnośnie sprawozdania. W związku z brakiem pytań uznała sprawozdanie przez 
Radę za przyjęte.

Ad. pkt. 10 b

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  Poinformowała, że 
Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku działań i wskaźników wyznaczonych 
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018- 
2024, było analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych, która wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania.
Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są pytania 
odnośnie sprawozdania. W związku z brakiem pytań uznała sprawozdanie przez 
Radę za przyjęte.

Ad. pkt. 10 c

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że 
sprawozdanie ocena zasobów pomocy społecznej, było analizowane na posiedzeniu 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, która wyraziła pozytywną 
opinię do sprawozdania.
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Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są pytania 
odnośnie sprawozdania. W związku z brakiem pytań uznała sprawozdanie przez 
Radę za przyjęte.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że 
sprawozdanie z działalności Centrum Kultury za 2019 rok, było analizowane na 
posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, która wyraziła 
pozytywną opinię do sprawozdania.
Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są pytania 
odnośnie sprawozdania. W związku z brakiem pytań uznała sprawozdanie przez 
Radę za przyjęte.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
2019 rok, było analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych, która wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania.
Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są pytania 
odnośnie sprawozdania. W związku z brakiem pytań uznała sprawozdanie przez 
Radnych za przyjęte.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - w związku z 'wyczerpaniem 
porządku obrad zamknęła obrady XXIV sesji Rady Miejskiej Annopol.

Ad. pkt. 10 d

Ad. pkt. 10 e

Ad. pkt. 11

W wolnych wnioskach dyskusji nie podjęto.

Ad. pkt. 12

PRZEWODNICZĄCY RADY
Protokołowała: 
Anna Branigan

Zenobia Jarmuła
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Gmina Annopol
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063  
www.annopol.info

Numer załącznika i

Uchwała numer "Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego 
punktu do porządku obrad." została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 09:11:40

Jestem za Jestem przeciw
1. Łukasz Babiracki BRAK
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki

10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13, Anna Wąsik
14. Witold Winogrodzki

Wstrzymuję się Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.annopol.info


Gmina Annopol
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063  
www.annopol.info

Numer załącznika Zr

Uchwała numer "Głosowanie nad przyjęciem rozszerzonego 
porządku obrad." została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 09:12:21

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za Jestem przeciw

1. Łukasz Babiracki BRAK
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Boqumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki

10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza

t. Anna Wqsik
14. Witold Wino,qrodzki

Wstrzymuję się Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.annopol.info


Annopol, 30.06.2020 r.

OR. 0057.3.2020

Rada Miejska Annopol

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo!

Przedstawiam działania i wydarzenia w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r.

I. INWESTYCJE I PRZETARGI

1. W dniu 2 kwietnia 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie 
infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Annopol”. Zadanie obejmuje budowę 
siłowni zewnętrznych z wyposażeniem, budowę nawierzchni pcd urządzeniami siłowni 
zewnętrznych, montaż ławek, koszy na śmieci oraz tablic z regulaminem 
w miejscowościach Opoka Duża, Grabówka, Janiszów, Dąbrowa, Borów, Świeciechów, 
Kosin. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę - firmę FIT 
PARK Sp. z o.o. -  Sp.k. 18 czerwca 2020 r. podpisano umowę na kwotę 206 332,50zł. 
Termin realizacji do 30 października 2020 r.

2. W dniu 2 kwietnia 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie 
długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.800.000 zl na finansowanie 
deficytu budżetu gminy Annopol oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Region Lubelski. 2 czerwca 2020 r. podpisano umowę z terminem realizacji 
do 30 czerwca 2031 r.

3 . W dniu 22 kwietnia 2020 r. ogłoszono postępowanie rozpoznania cenowego na „Zakup 
i dostawy laptopów dla nauczycieli/uczniów nie mających warunków technicznych do 
uczestnictwa w kształceniu zdalnym”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę firmę: Netland 
Computers Sp. z o.o. 7 maja 2020 r. podpisano umowę na zakup 21 komputerów na 
kwotę 62 019,40 zł z terminem realizacji do 28 maja 2020r.

4. W dniu 22 kwietnia 2020 r. rozpoczęto postępowanie rozpoznania cenowego na 
„Wykonanie serwisu internetowego dla zadania rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Annopolu”. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę
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firmę 2 P PROJEKT Piotr Poniewozik, z którym 19 maja podpisano umowę na kwotę 
45 510,00 zł z terminem realizacji do 31 października 2020 r.

5. W dniu 27 kwietnia podpisano umowę z Panem Sławomirem Kobylarzem SKL PROJEKT 
na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na 14 zadań związanych 
z budową lub modernizacją dróg należących do gminy.
Koszt opracowań 20 000 zl — termin wykonania dokumentacji 30.06.2020 r.

6. 30 kwietnia podpisana została umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację 
zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 2+375 do km 2+575". Wstępna 
wartość szacunkowa przedmiotowego zadania wynosi 180 000,00 zł. Gmina Annopol w 
swoim budżecie zaplanowała 90 000,00 zł, co stanowi 50 % wartości zadania plus koszty 
dokumentacji technicznej. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3oferty. Cena 
najkorzystniejszej wynosi 150 807,31 zł.

Termin realizacji i rozliczenia przewiduje się do dnia 15 grudnia 2020 r.

7. 30 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na 
realizację zadania pn. "Remont chodnika w miejscowości Swieciechów w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn -  Puławy -  Opole Lubelskie -  Józefów -  Annopol od km 
72+359 do km 72+739 (strona lewa)". Wstępna wartość szacunkowa przedmiotowego 
zadania wynosi 140 000,00 zł. Gmina Annopol w swoim budżecie zaplanowała 70 000,00 
zł, co stanowi 50 % wartości zadania plus koszty dokumentacji technicznej. Do przetargu 
przystąpiło 2 oferentów a cena najkorzystniejszej wynosi 276 750zł. Wobec czego Gmina 
zobligowana byłaby dofinansować to zadanie dodatkową kwotą 68 375 zł. 
W dniu 24 czerwca wystąpiliśmy do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach z prośbą
0 ponowne rozpisanie postępowania przetargowego na to zadanie.

8. W dniu 11 maja rozpoczęto postępowanie rozpoznania cenowego na realizację zadania pn. 
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopiec”. W wyniku postępowania 
wyłoniono wykonawcę - FIRMA BUDOWLANA REMONT Karol Kwieciński, z którym
28 maja podpisano umowę na kwotę 32 797,19 zł. Termin realizacji do 30 lipca 2020 r.

9. W dniu 25 maja 2020 r. rozpoczęto postępowanie rozpoznania cenowego na „Zakup
1 dostawy laptopów dla nauczycieli/uczniów nie mających warunków technicznych do 
uczestnictwa w kształceniu zdalnym”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę firmę: Netland 
Computers Sp. z o.o., 5 czerwca podpisano umowę na zakup 25 komputerów na kwotę 
72 663,95 zł, z terminem realizacji do 26.06.2020 r.

10. W dniu 27 maja 2020 r. rozpoczęto postępowanie rozpoznania cenowego na: Realizację 
projektu pn. „ATRAKCYJNA GMINA ANNOPOL -  WYKONANIE MATERIAŁÓW 
PROMOCYJNYCH”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawców:
- dla części fotograficznej projektu firmę ORION II Lucyna Zgardzińska, z którą
29 czerwca podpisano umowę na kwotę 4 500,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca.
- dla części wydawniczej projektu firmę IMAGINE DESIGN GROUP Anna Kwiatkowska 

z którą 29 czerwca podpisano umowę na kwotę 8 146,80 zl z terminem realizacji do 30 
października 2020 r.
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11. W dniu 8 czerwca rozpoczęto postępowanie rozpoznania cenowego na realizację zadania 
pn.:
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Annopol ul. Puławska 53”
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Borów"
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę - firmę MAGIC 
GARDEN Sp. z o. o., z którą 19 czerwca podpisano umowę na kwotę 37 884zł. 
Termin realizacji zadań ustalono do dnia 15 lipca 2020 r.

12. W dniu 8 czerwca rozpoczęto postępowanie rozpoznania cenowego na "Pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem "Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej 
na terenie Gminy Annopol". W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono 
wykonawcę - firmę Usługi Inwestycyjne "PROGRES" Monika Płeszka, z którą 18 czerwca 
podpisano umowę na kwotę 2 475,99 zł z terminem realizacji do 30 października 2020 r.

13. 15 czerwca podpisano umowę z Panią Moniką Płeszką Kompleksowe Usługi 
Inwestycyjne "PROGRES" na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem 
dot. Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopiec" za kwotę 600,00 zł 
z terminem realizacji do 30 lipca 2020 r.

14. 18 czerwca zlecono Panu Mariuszowi Szymczykowi Biuro Usług Geodezyjno- 
Kartograficznych "POMIAR" S.C. Henryk Foks, Mariusz Szymczyk, Henryk Zdyb 
wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych niezbędnej do zgłoszenia robót 
na wykonanie placu zabaw za kwotę 700,00 zł

15. 18 czerwca zlecono Panu Sławomirowi Kobylarzowi SKL PROJEKT „Wykonanie 
projektu zagospodarowania działki dla budowy placu zabaw w miejscowości Borów” 
oraz „Wykonanie projektu zagospodarowania działki dla budowy placu zabaw 
w miejscowości Annopol, ul. Puławska 53” za łączną kwotę 1 500,00 zł

16. 19 czerwca podpisano umowy z Panią Moniką Płeszką Kompleksowe Usługi 
Inwestycyjne "PROGRES" na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji 
zadania związanego z budową placu zabaw w miejscowości Annopol, ul. Puławska 53 
oraz budową placu zabaw w miejscowości Borów” za łączną kwotę 650,00 zł

Ponadto:
• 24 kwietnia  ̂odebrano roboty związane z wykonaniem „Remontu Altany 

w sołectwie Świeciechów” Prace wykonane przez Firmę Handlowo -  Usługową 
„ZYGA” Zygmunt Dęga za kwotę 6 150, 00 zł

• 24 kwietnia odebrano roboty związane z wykonaniem „Budowa świetlicy wiejskiej 
w m. Jakubowice - kontynuacja” Prace wykonane przez Firmę Handlowo -  
Usługową „ZYGA” Zygmunt Dęga za kwotę 30 000 zł

• 1 czerwca odebrano roboty związane z wykonaniem „Remontu w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliskowicach.
Prace wykonane przez Zakład Usług Budowlano -  Remontowych Józef Bernat za 
łączną kwotę 5 942,90 zł.
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II. POZOSTAŁE WYDARZENIA

1. 3 kwietnia odebrałem 7 tabletów dla szkół przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie,
2. 3 maja razem z Zastępcą uczestniczyliśmy we mszy świętej oraz złożeniu wieńca przy pomniku 

Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Ze 
względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia obchody święta niemożliwe były 
do zorganizowania jak co roku.

3. 6 maja rozpoczęta została w tutejszym Urzędzie kompleksowa kontrola Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie za 2019 r.
15 czerwca dokonano podsumowania kontroli - wynik pozytywny,

4. 14 maja uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie 
remontu drogi wojewódzkiej nr 824,

5. W dniach 14 maja, 28 maja, 10 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniach z wykonawcą - 
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” sp. z o.o. 
realizującą zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu”. 
Spotkania dotyczyły bieżącej oceny zaawansowania prac,

6. 18 maja podpisałem umowę w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego „Wsparcie i wykorzystanie 
OZE.Projekt Gminy Annopol, znalazł się na 37 miejscu spośród 210 ocenianych projektów 
z ilością punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 550 846,40 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 177 361,75 zł.
Zakres projektu obejmuje m.in. zakup i montaż u mieszkańców gminy:

-  kotłów na biomasę (opalanych pelletem) w ilości 58 sztuk,
-  kolektorów słonecznych w ilości 101 zestawów,
-  instalacji fotowoltaicznych w ilości 144 zestawów.
Rzeczowa realizacja projektu przewidywana jest do końca listopada 2021 roku.

7. 29 maja rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych 
w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Annopol przymrozków wiosennych,

8. 16 czerwca uczestniczyliśmy z Zastępcą w wyborach sołtysa sołectwa Huta. Z powodu znikomej 
frekwencji nie dokonano wyboru zarówno w pierwszym jak i drugim wyznaczonym terminie.

9. 18 czerwca ogłosiłem nabór na terenowych rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego 
Spisu Rolnego w 2020 r.,

10. 19 czerwca zakończona została w Urzędzie Miejskim w Annopolu kontrola Izby Skarbowej 
z Lublina rozpoczęta 3 marca 2020 r. Kontrola dotyczyła gospodarowania środkami publicznymi 
obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej w tym wykorzystanie danych 
stanowiących podstawę naliczania w 2017 roku. Wynik kontroli negatywny.

4



W okresie sprawozdawczym braliśmy udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej:

-  w dniu 8 czerwca w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
-  w dniu 16 czerwca w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
-  w dniu 19 czerwca w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
-  w dniu 23 czerwca w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
-  w dniu 9 czerwca uczestniczyliśmy w sesji nadzwyczajnej.

W tym okresie wydałem 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy, które przekazałem Pani 
Przewodniczącej Rady.

Wysoka Rado!

b u r m i s t r z

mgrinż. Gazda
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Gmina Annopol
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.infb

Numer załącznika k

Uchwała numer "Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Annopola wotum zaufania i podjęcie uchwały. " została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 1, 
wstrzymuję się 2.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 09:47:13

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Julita Domagała
3. Bogumiła Iracka-Burek
4. Zenobia Jarmuła
5. Edward Koba
6. Danuta Ksigdz
7. Jerzy Lipniacki
8. Mariusz Lis
9. Zdzisław Romański

10. Anna Wqsik
11. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
1. Grzegorz Tęcza

Wstrzymuję się
1. Andrzej Bownik
2. Elżbieta Kawka

ubecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

W *• TT 'iMpr|[l
Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogram ow ania DSSS Vote App.

http://www.annopol.infb


R A D A  M IEJSK A  f t f  t
A n n o p o l

w o j.  lu b e ls k ie  w n io s e k

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopol 
Z dnia 8 czerwca 2020 roku

gminy za 2019 Jok!*  abso,Utonum Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu

(Dz. U * mar Ca 1990 "  ° ««*»*■»

Obrachunkowej w lS ™  8mmy 23 2019 r” w az  z °Pinią Regionalnej Izby
sprawozdaniem finansowym, 
informacją o stanie mienia komunalnego

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Annopolu:

2. U z a sa d n io n e ^ ^ o ^ s^ ^ K o m is^ Ĉ * u Gminy Annopol za 2019 rok.
3. Występuje z wnioskiem do R ^d y M S ek ^  ^ A ^  Załącznik do wniosku.

Burmistrzowi Annopola z rf»aluforium

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-------d?J
Łukasz Babiracki

Członkowie: /

Bogumiła Iracka-BureklyT

Elżbieta Kawka

o h
Mariusz Lis



RADA M IE J S K A  
A nnopol

Załącznik do wniosku 
Woj. lubelskie  Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Annopolu 
z dnia 8 czerwca 2020 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 tok i wniosku 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola.

Na podstawie art. 270 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 
zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Annopol w dniu 8 czerwca 2020 roku przeanalizowała:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie,

2. Sprawozdania finansowe,
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

Ad.l. W wyniku dokonanej analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 
ustalono, że: °

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Annopol
grudnia 2018 roku. W ciągu roku budżetowego wprowadzono 49 zmian, 

w tym uchwałami Rady Miejskiej 13 zmian i 36 zmian Zarządzeniami Burmistrza Annopola.

Komisja stwierdziła że:
1. Plan dochodów wynosił 41.935.000,00 zł a wykonanie 41.657.671,41 zł, 

co stanowiło 99,34%.
2. Pian wydatków wynosił 40.254.829,00 zł a wykonanie 39,968.137,47 zł 

co stanowiło 99,27 %.
3. Plan przychodów wynosił 3.941.143,00 zł, który zrealizowano w kwocie

3.924.710.00 zł. w tym:

a) 1.091.143,00 zł. jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
b) 2.800.000,00 zł. kredyt na pokrycie deficytu budżetowego(2.000.000,00 zł BS 

Kraśniku i 800.000,00 zł BS w Sandomierzu)
c) 33.567,00 zł. przychody ze zwrotów pożyczek udzielonych stowarzyszeniom 

realizującym projekty unijne.
4. Plan rozchodów to kwota 1.650.000,00 zł a zrealizowano 1.638.005,00 zł. Spłacono 

kredyty i pożyczki w następującej wysokości:
a) Bank Spółdzielczy Sandomierz O/Annopol -  400.000,00 zł.
b) Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej O/Annopol -  940.000,OOzł.
c) Genin Noble Bank - 200.000,00 zł.
d) BS Iłża - 60.000,00 zł.
Ponadto udzielono pożyczek stowarzyszeniom realizującym projekty unijne w kwocie
38.005.00 zł.

5. Plan wydatków majątkowych wynosił 4.683.828,00 zł a wykonanie 4.579.819,1-0 zł 
co stanowi 97,78%

Komisja szczegółowo analizowała wszystkie składowe sprawozdania z realizacji budżetu, 
a w szczególności stopień realizacji dochodów podatkowych gminy, wydatki majątkowe oraz 
niektóre wydatki bieżące. Komisja stwierdza, że dochody podatkowe zostały zrealizowane na 
poziomie zbliżonym lub wyższym niż planowany.
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Komisja zauważyła, że należności wymagalne wobec gminy z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za 2019 rok wynoszą 96.032,32 zł i są wyższe niż za 2018 rok
o 21.0096,79 zł.
Analizując stopień realizacji wydatków majątkowych Komisja stwierdziła, że zdecydowana 
większość zaplanowanych inwestycji została zrealizowana. Najważniejsze inwestycje 
realizowane w 2019 roku:

- Modernizacje dróg gminnych na ogólną kwotę: 615.930,43 zi,
Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej: 2.433.781,43 zł,
Wymiana pokrycia dachowego ma budynku Urzędu Miejskiego: 135.728,06 zł, 
Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej - Rynek w Annopolu: 624.647,53 zł,

- Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Wymysłowie: 176.111,05, 
Zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Annopolu: 184.425,10 zł,

- Remonty dróg gminnych i rozścielenie kruszywa: 138.609,85 zł.

Komisja stwierdza, że zadłużenie Gminy Annopol na dzień 31.12.2019 roku wynosi 
7.200.000,00 zł. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

W wykonanym budżecie Gminy Annopol za 2019 rok zachowana została zasada zgodnie z 
art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj: wykonane dochody bieżące: 
39.968.137,47zł są wyższe niż wykonane wydatki bieżące: 38.547.404,28 zł.

Analizując powyższe Komisja opiniuje pozytywnie i nie wnosi zastrzeżeń do wykonania 
budżetu gminy Annopol za 2019 rok.

Ad.2 Analizując przedstawione sprawozdania finansowe, tj. bilans z wykonania budżetu 
gminy Annopol oraz bilans jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego, 
rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki Komisja 
stwierdza ze są one wykonane prawidłowo i nie budzą zastrzeżeń.

Ad.3 Komisja stwierdza że w przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego 
wartość środków trwałych wynosi ogółem 60.652.327,74 zł. Wartość pozostałych środków 
trwałych wynosi 1.608.808,97zł, wartości niematerialnych i prawnych 230.808,85 zł, dóbr 
kultury 62.851,35 zł a finansowego majątku trwałego 2.000,00 zł. Ponadto Komisja 
przeanalizowała zmiany w stanie n  enia komunalnego w 2019 roku oraz informacje o 
dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz wykonywania posiadania. Do przedstawionych informacji Komisja ustosunkowuje się 
pozytywnie. Komisja przeanalizowała sprawozdania z wykonania planów finansowych:

a) Centrum Kultury w Annopolu
b) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu

Gospodarkę finansową tych jednostek Komisja ocenia pozytywnie.

Przedstawiając powyższe informacje Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje 
wykonanie budżetu Gminy Annopol za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe i na tej 
podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Annopolu o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Annopola z tego tytułu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Łukasz Bab iracki

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Edwjjrg^oba

Członkowie Komisji: 

Bogumiła Iracka-Burek

Elżbieta Kawka QUc>lćc 

Mariusz Lis A S '"  O
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Regionalna Izba Obrachunkcv.;. 
w Lublinie URZĄD MIEJSKI

Wpł- 2020 -06- 1 /
Lublin, 15 czerwca 2020 r.

RIO - 1 -  0035/9/20

Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

L.dz......

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopolu o udzielenie 
Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2019 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:

po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopolu w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Annopolu z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok) - na podstawie art. 19 ust. 2
i art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713):

- opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopolu o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2019 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony, 
mocą ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, do 
wydawania opinii m.in. o wniosku komisji rewizyjnej organu stanowiącego w sprawie 
udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopolu w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok, wraz 
z uzasadnieniem oraz dodatkową uchwałą Nr 1 Komisji, podpisaną tylko przez jej 
przewodniczącego, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 9 czerwca 
2020 r.

- Joanna Janik
- Dorota Cichoń
- Urszula Tkaczuk

przewodnicząca,
członek,
członek,

U Z A S A D N I E N I E

Skład Orzekający dokonał oceny wniosku Komisji Rewizyjnej, biorąc pod uwagę



uzasadnienie, roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2019 roku, sprawozdania 
finansowe i statystyczne (Rb) z wykonania budżetu oraz pozytywną opinię Składu 
Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy w 2019 roku.

Zastrzeżeń do gospodarki finansowej i budżetowej gminy nie wniósł Wydział 
Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopolu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
z tytułu wykonania budżetu w 2019 roku.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium RIO w Lublinie 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Joanna Janik

Otrzymuje:
Rada Miejska w Annopolu 
ul. Rynek 1 
23 -2 3 5  Annopol



Gmina Annopol Numer załącznika 'f'
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2019 r. " została 
podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 3.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 10:34:51

Radni zagłosowali jak poniżej:
lestem za lestem przeciw

1. Łukasz Babiracki BRAK
2. Julita Domagała
3. Bogumiła Iracka-Burek
4. Zenobia Jarmuła
5. Edward Koba
6. Danuta Ksiądz
7. Jerzy Lipniacki
8. Mariusz Lis
9. Zdzisław Romański

10. Anna Wąsik
11. Witold Winoąrodzki

Wstrzymuję się

1. Andrzej Bownik
2. Elżbieta Kawka
3. Grzegorz Tęcza

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

y .  TJ m m .y
Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.annopol.info


Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Gmina Annopol Numer załącznika 8 .

Uchwała numer “Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2019 rok. " została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 11, jestem przeciw 1, wstrzymuję się 2.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 10:37:36

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Julita Domagała
3. Bogumiła Iracka-Burek
4. Zenobia Jarmuła
5. Edward Koba
6. Danuta Ksiądz
7. Jerzy Lipniacki
8. Mariusz Lis
9. Zdzisław Romański

10. Anna Wąsik
11. Witold Winocjrodzki

Jestem przeciw
1. Grzegorz Tęcza

Wstrzymuję się
1. Andrzej Bownik
2. Elżbieta Kawka

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

' - r  .*
Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogram ow ania DSSS Vote App.

http://www.annopol.info


Gmina Annopol Numer załącznika 9
UL Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer “Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej. " została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:11:34

Radni zagłosowali jak poniżej:
festem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
S. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksigdz
9. Jerzy Lipniacki

10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wąsik
14. Witold Winoqrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byłAdmin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.annopol.info


Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +4815 8613063 
www.annopol.info

Gmina Annopol Numer załącznika { 0 .

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok. " została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:22:04

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki

10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wąsik
14. Witold Winoprodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

. ‘Ą  l: * * ‘ W S«1

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vi>te za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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Gmina Annopol Numer załącznika AA.
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kraśnickiemu." została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:26:42

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domaqała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiqdz
9. Jerzy Lipniacki

10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wąsik
14. Witold Winoąrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

i
» -i

Operatorem systemu byłAdmin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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Gmina Annopol Numer załącznika 4Jl
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Annopol w zakresie terenów urbanizowanych nie narusza ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Annopol. ”  została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:30:17

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domaqała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia larmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki

10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wąsik
14. Witold Winoqrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK BRAK

F* H p s  łi*. wLik.Mll'•Ir? —-rfi-w'
Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSJ /ote App.
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Gmina Annopol Numer załącznika 4  3
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Annopol w zakresie terenów urbanizowanych. " została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:35:51

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiqdz
9. Jerzy Lipniacki
10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wąsik
14. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

- r g j i r n
Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogram ow ania DSSS V«ie App.
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Gmina Annopol Numer załącznika 4
UL Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol." została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:42:05

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki

10, Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Anna Wosik
13. Witold Winogrodzki

lestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

1. Grzegorz Tęcza

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

 ̂ i_____ W n  r -r
Operatorem systemu był Admin.
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Gmina Annopol Numer załącznika //5^
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Annopol. " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 
14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:47:25

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bo(]umiła Iracka-Burek
5. Zenobia jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksi(idz
9. Jerzy Lipniacki
10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wąsik
14. Witold Wino,qrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

~ BRAK

M k
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Operatorem systemu był  Admin.
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Gmina Annopol Numer załącznika h  {),
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr IX/50/19 
Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 
obniżania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Annopol. " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 
13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:51:50

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki
10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Anna Wąsik
13. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK 1. Grzegorz Tęcza

-  y L

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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Gmina Annopol Numer załącznika
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu. " została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 11:55:15

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiqdz
9. Jerzy Lipniacki
10. Mariusz Lis
11, Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna V/qsik
14. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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Gmina Annopol Numer załącznika A  $ .
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +4815 8613063 
www.annopol.info

Uchwała "Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i 
podziału nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. Leśnej. " 
została odrzucona następującą proporcją głosów: jestem za 1, jestem 
przeciw 6, wstrzymuję się 4.

Uchwała została odrzucona w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 12:20:51

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Witold Winogrodzki
Jestem przeciw

1. Łukasz Babiracki
2. Bogumiła Iracka-Burek
3. Zenobia Jarmuła
4. Danuta Ksiądz
5. Zdzisław Romański
6. Anna Wąsik

Wstrzymuję się

1. Julita Domagała
2. Elżbieta Kawka
3. Edward Koba
4. Mariusz Lis

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

1. Andrzej Bownik
2. Jerzy Lipniacki
3. Grzegorz Tęcza

' Jmi - ̂  w ^
Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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Gmina Annopol
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Numer załącznika

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 
Koalicji Polska Wolna od 5G. " została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 6, jestem przeciw 5, wstrzymuję się 3.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 12:42:34

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Julita Domagała
3. Zenobia Jarmuła
4. Edward Koba
5. Jerzy Lipniacki
6. Mariusz Lis

jestem przeciw
1. Andrzej Bownik
2. Bogumiła Iracka-Burek
3. Danuta Ksiqdz
4. Anna Wąsik
5. Witold Winogrodzki

Wstrzymuję się

1. Elżbieta Kawka
2. Zdzisław Romański
3. Grzegorz Tęcza

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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Gmina Annopol Numer załącznika 2X)_
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel.+48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o 
wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od 
nieruchomości ewentualnie odroczenie terminu płatności w związku 
z epidemią koronawirusa. " została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 3.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 12:55:25

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzei Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Edward Koba
7. Danuta Ksiqdz
8. Jerzy Lipniacki
9. Mariusz Lis
10. Anna Wąsik
11. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

1. Elżbieta Kawka
2. Zdzisław Romański
3. Grzegorz Tęcza

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

h H h h b K l  j y f l
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Operatorem systemu był Admin.
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Gmina Annopol Numer załącznika ^  -
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy. " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, 
jestem przeciw 1, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 13:04:59

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiqdz
9. Jerzy Lipniacki
10. Mariusz Lis
lis Zdzisław Romański
12. Anna Wąsik
13. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
1. Grzegorz Tęcza

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

■H k; _ ILJBiHi
Operatorem systemu był Admin.
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Gmina Annopol Numer załącznika
Ul. Rynek 1,23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopoI.info

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika 
Gminy. ” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, 
jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 13:20:31

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3. Julita Domagała
4. Bogumiła Iracka-Burek
5. Zenobia Jarmuła
6. Elżbieta Kawka
7. Edward Koba
8. Danuta Ksiqdz
9. Jerzy Lipniacki

10. Mariusz Lis
11. Zdzisław Romański
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wusik
14. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

~ BRAK

trli

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.
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