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PROTOKÓŁ XXXIII/ 21  

 

z trzydziestej trzeciej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Annopol, która odbyła 

się dnia  27  kwietnia 2021 roku w hali sportowej PSP w Annopolu. 

 

Sesja była rejestrowana. 

W sesji  uczestniczyło 14 radnych. 

Nieobecna Radna Elżbieta Kawka 

 

W sesji udział brali:   

 

1. Mirosław Gazda   - Burmistrz Annopola 

2. Józef  Paćkowski     - Z-ca Burmistrza 

3. Marian Bącal   - Sekretarz Gminy 

4. Renata Zięba   - Skarbnik Gminy 

 

Ad. pkt. 1 

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - otwierając obrady trzydziestej trzeciej 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie gminy na 2021 r., 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

3. Wolne wnioski i informacje. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 2 a 

 

Renata Zięba – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2021 r rok i poinformowała, że w budżecie gminy Annopol na 

2021 rok uchwalonym uchwałą Nr XXIX/213/21 Rady Miejskiej Annopol z dnia  

3 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 1 533 255,00 zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 338 600,30 zł. 

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 1 743 931,90 zł. 
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4. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 338 600,30 zł. 

5. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 210 676,90 zł. 

6. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 765 162, 90 zł., którego 

źródłami pokrycia są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 

1 224 156,00 zł. oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 541 006,90 zł.  

 

Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2021 rok wynosi:  

 

Dochody 49 793 663,63 Wydatki 51 558 826,53 

W tym bieżące 43 919 802,63  43 235 969,65 

Przychody 3 215 162,90 Rozchody 1 450 000,00 

 53 008 826,53  53 008 826,53 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej – pytała, czy są jakieś uwagi 

do projektu uchwały?  

 

Zdzisław Romański – Wiceprzewodniczący Rady – pytał, czy Komisje Rewizyjna 

i Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy zapoznały się z projektem uchwały? 

Prosił również o zapoznanie z planowaną inwestycją modernizacji  

ul. Świeciechowskiej w Annopolu.  

 

 

Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – poinformował, że potrzeba zwołania sesji  

w trybie pilnym wynikała z tego, że gmina otrzymała informację, na którą należy 

odpowiedzieć w ciągu trzech dni. W związku z tym, że gmina otrzymała 

dofinansowanie na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie 

drogowym ul. Świeciechowskiej w Annopolu wraz z budową kanalizacji deszczowej, 

gmina powinna w ciągu trzech dni odpowiedzieć, czy to zadanie będzie realizowane. 

W związku z powyższym, nie było możliwe zorganizowanie posiedzeń Komisji 

Stałych. Odnośnie remontu ul. Świeciechowskiej poinformował, gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 50 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 

rok na remont odcinka ul. Święciechowskiej od skrzyżowania z ul. Leśną do 

skrzyżowania w miejscu zjazdu do oczyszczalni ścieków. Dodał, że wniosek na 

przebudowę tej drogi składany był dwukrotnie a sam remont pozwoli na rozwiązanie 

problemu odprowadzenia dużej ilości wód opadowych poprzez budowę kanalizacji 

deszczowej,  będzie również wykonana nowa nawierzchnia drogi oraz chodnik po 

jednej stronie drogi.   

 

Andrzej Bownik – pytał jaki jest koszt przebudowy ul. Świeciechowskiej? 

 

Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola – poinformował, że całkowity koszt będzie 

znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, jednakże koszt, który wynika 

z kosztorysu wynosi  około 1 700 000,00 zł. 
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Zdzisław Romański – Wiceprzewodniczący Rady – uważa, że ul. Świeciechowskiej 

jest konieczna i w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.   

 

Grzegorz Tęcza – pytał, jaka będzie szerokość drogi oraz chodnika ? 

 

Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – poinformował, że ulica będzie takiej samej 

szerokości minimum 6 metrów a chodnik będzie wybudowany po jednej ze stron.  

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej – pytała, czy są jeszcze jakieś 

uwagi i pytania do projektu uchwały?  

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

14 „za”,  

0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXIII/247/21 w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2921 r.  

Załącznik Nr 1. 

 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  

ORM. 0007. 2021  

 

Ad. pkt. 2 b 

 

Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Poinformował, że w projekcie 

uchwały wyraża się zgodę na nabycie do zasobu Gminy Annopol nieruchomości 

gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 53/5 o powierzchni 0,1134 ha, położonej  

w Annopolu, obręb Annopol. Dodał, że planowany zakup gruntu dotyczy remontu  

ul. Świeciechowskiej, gdzie w chwili obecnej droga ma szerokość jedynie 4 metrów. 

Poinformował, że właściciel działki biegnącej wzdłuż ul. Świeciechowskiej dokonał 

jej podziału i umożliwił w ten sposób poszerzenie tej drogi w celu umożliwienia 

swobodnego przejazdu samochodów. Dodał, że gmina będzie mogła wnioskować  

o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę kolejnego odcinka  

ul. Świeciechowskiej w następnym roku.  

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej – pytała, czy są jakieś uwagi  

i pytania do projektu uchwały? 

 

Andrzej Bownik – pytał, czy przewidziana jest również budowa chodnika? 
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Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – poinformował, że po dokonaniu przez gminę 

zakupu działki będą wykonywane plany i z pewnością budowa chodnika , który byłby 

kontynuacją chodnika budowanego w br. będzie konieczna i logiczna.  

Grzegorz Tęcza – pytał, czy znany jest koszt zakupu działki? 

 

Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – poinformował, że Rada podejmując uchwałę 

wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej natomiast warunki umowy kupna-

sprzedaży ustala Burmistrz. Dodał, że w budżecie gminy zabezpieczone są środki 

finansowe na zakup nieruchomości.  

 

Zdzisław Romański – Wiceprzewodniczący Rady – nadmienił, że kompleksowy 

remont ul. Świeciechowskiej na całym odcinku jest konieczny i będzie odpowiedzią 

na liczne wnioski mieszkańców Annopola. 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej – pytała, czy są jeszcze jakieś 

uwagi do projektu uchwały?  

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

14 „za”,  

0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXIII/248/21 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.  

Załącznik Nr 2. 

 

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  

ORM. 0007. 2021  

 

Ad. pkt. 3 

 

Grzegorz Tęcza – poinformował o otrzymanym od PGW Wody Polskie piśmie,  

w sprawie planowanych w 2021 roku prac związanych z udrożnieniem koryta rzeki 

Sanny. Następnie przedstawił treść pisma.  

 

Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – odnosząc się do pisma przedstawionego przez 

radnego Grzegorza Tęczę poinformował, że planowane prace są standardowymi 

pracami konserwatorskimi, które wykonywane są przez PGW Wody Polskie 

corocznie. Dodał, że zgodnie z pismem, samorząd może dofinansowywać takie prace 

konserwatorskie. Nadmienił, że w roku 2020 Gmina przekazała do PGW Wody 

polskie kwotę: 159 663,00 z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków.  

 

Zdzisław Romański – pytał, czy będą wykonywane będą remonty cząstkowe dróg 

gminnych? 
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Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola – poinformował, że część remontów została 

już wykonana, jednakże zbyt niska temperatura uniemożliwia wykonanie wszystkich 

koniecznych remontów.   

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady – przypomniała radnym o konieczności 

złożenia do 30 kwietnia br. oświadczenia majątkowego za rok 2020. Poinformowała, 

że termin składania oświadczeń majątkowych nie został wydłużony, tak jak w roku 

ubiegłym.  

 

Ad. pkt. 4 

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknęła obrady XXXIII sesji  Rady Miejskiej Annopol. 

 

 
Protokołowała: 

Anna Branigan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Transmisja obrad Rady Miejskiej Annopol:  

https://www.youtube.com/watch?v=tXB788KBv34 

 


