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PROTOKÓŁ XXXII/ 21  

 

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

się dnia  25  marca 2021 roku w hali sportowej PSP w Annopolu. 

 

Sesja była rejestrowana. 

W sesji  uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecni Radni: Waldemar Rakwał, Witold Winogrodzki. 

 

W sesji udział brali:   

 

1. Mirosław Gazda   - Burmistrz Annopola 

2. Józef  Paćkowski     - Z-ca Burmistrza 

3. Marian Bącal   - Sekretarz Gminy 

4. Monika Janicka   - Z-ca Skarbnika 

5. Barbara Puzoń - Zakościelna - Radca Prawny 

6. Elżbieta Plewa   - Inspektor ds. ochrony środowiska 

 

Ad. pkt. 1 

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - otwierając obrady trzydziestej drugiej 

sesji Rady Miejskiej przywitała wszystkich zebranych, po czym stwierdziła kworum 

obecnością 13 - 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 XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej. 

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

b) zmian w budżecie gminy na 2021 r., 

c) udzielenia przez Gminę Annopol pomocy finansowej Województwu 

Lubelskiemu. 

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Annopol, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 

f) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2021 rok, 

g) odwołania Skarbnika Gminy, 

h) powołania Skarbnika Gminy. 

5. Sprawozdania: 

a) z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2020 rok, 
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b) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Annopol za 2020 rok, 

c) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Annopol za 2020 rok, 

d) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 ma terenie Gminy 

Annopol w 2020 roku, 

e) z realizacji w 2020 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol  

w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, 

f) z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2019-2021 za 2020 rok. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady - pytała, czy są jakieś uwagi do porządku 

obrad lub wnioski o jego rozszerzenie?  

Uwag do porządku obrad lub wniosków o jego rozszerzenie nie wniesiono. 
 

Ad. pkt 2 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że protokoły 

z  dwudziestej dziewiątej, trzydziestej i trzydziestej pierwszej sesji Rady 

Miejskiej były wyłożone do wglądu w biurze rady i opublikowane w BIP-ie.   

 

Przewodnicząca Rady pytała, czy do treści protokołów są uwagi?  

Uwag do treści protokołów nie wniesiono. 

Ad. pkt. 3 
 

Mirosław Gazda - Burmistrz Annopola – przedstawił sprawozdanie  

z działalności Burmistrza za okres od 25 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 r., które 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad. pkt. 4 a 

 

Monika Janicka – Z-ca Skarbnika  -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

wieloletniej prognozy finansowej i poinformowała, że dokonuje się zmian wieloletniej 

prognozy finansowej w związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy a załącznik 

nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały nr XXX/228/21 Rady Miejskiej 

Annopol z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

otrzymuje brzemiennie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

Następnie poinformowała, że w tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa” kwoty  

w roku 2020 dostosowano do wykonania za 2020 rok. W 2021 roku dostosowano 

dochody i wydatki do kwot zgodnych z załącznikami nr 1, 2, 4, 5, i 6 do uchwały  

w sprawie zmian w budżecie. 

W kolumnie 6 tj. kwotę długu wyliczono w następujący sposób: 
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Kwota długu z 2020 r. = 12.490.000,00 zł plus 1.224.156,00 zł. - przychody 

(planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 r.) minus 1.400.000,00 zł. - rozchody 

(planowana spłata kredytów w 2021 r.) = 12.314.156,00 zł. - plan na 2021 r. 

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że analizą 

projektu zajmowała się Komisja Rewizyjna. Prosiła Przewodniczącego  

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

 

Łukasz Babiracki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 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 zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

12 „za”,  

0 „przeciw”,  

1 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/240/21 w sprawie zmian  

wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik Nr 2. 

 

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

ORM. 0007. 2021  

 

Ad. pkt. 4 b 

 

Monika Janicka – Z-ca Skarbnika  -  przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. i poinformowała, że: 

 

zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę ogółem  

74.348,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę ogółem  

74.348,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2021 rok wynosi:  

 

- po stronie dochodów              47 600 100,58 

   w tym dochody bieżące            42 693 800,58      

   dochody majątkowe                   4 906 300,00 

- po stronie przychodów              3 004 486,00 

- po stronie wydatków               49 154 586,58  

  w tym wydatki bieżące              42 590 661,60 

     wydatki majątkowe                   6 563 924,98 
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- po stronie rozchodów                 1 450 000,00  

 

Następnie Monika Janicka – Z-ca Skarbnika  omówiła szczegółowo zmiany  

w załącznikach oraz wyjaśniła, czego dotyczyła autopoprawka.  

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że analizą 

projektu zajmowała się Komisja Rewizyjna. Prosiła Przewodniczącego  

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

 

Łukasz Babiracki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, że 

komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

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

i pytania do projektu uchwały?  

 

Grzegorz Tęcza – pytał, czy będą przeznaczone środki finansowe w wysokości 

20 000,00 zł na remont drogi do wału przeciwpowodziowego w Bliskowicach? 

 

Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola – wyjaśnił, że środki finansowe o których 

mówi pan radny Grzegorz Tęcza miały pochodzić z zabezpieczonych 100 000,00 zł 

na budowę chodnika w Świeciechowie Dużym jednakże chodnik ten nie będzie 

budowany, gdyż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie planuje rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 824 w miejscowości. W związku z tym budowa chodnika w 2021 r., 

który w ramach przebudowy drogi w kolejnych latach byłby rozbierany jest 

bezcelowa.  Uważa że, cała zaplanowana kwota 100 000,00 zł powinna być 

przeznaczona na sołectwo Świeciechów Duży.  

 

Grzegorz Tęcza – dodał, że droga do wału w Bliskowicach jest na granicy pomiędzy 

Świeciechowem i Bliskowicami, więc można by było podzielić te środki finansowe.  

 

Elżbieta Kawka – pytała, dlaczego nowe zadania (budowa wodociągu na ul. 

Przemysłowej i budowa Kanalizacji na ul. Polnej) nie zostały ujęte w budżecie na 

2021 rok i kto wnioskował o ich wykonanie? Prosiła również o wyjaśnienie podjętych 

decyzji. 

 

Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola – wyjaśnił, że nowe inwestycje będą 

wykonywane zgodnie z wnioskami mieszkańców i inwestorów. Poinformował, 

odnośnie budowy wodociągu na ul. Przemysłowej, gmina posiada w tym rejonie trzy 

działki przeznaczone na sprzedaż, które powinny być podłączone do sieci 

wodociągowej aby nowi inwestorzy mogli prowadzić tam działalność gospodarczą. 

Odnośnie budowy kanalizacji na ul. Polnej poinformował, że będzie ona budowana na 

wniosek mieszkańców.  

 

Grzegorz Tęcza – pytał, czy wnioski nie powinny być wcześniej poddane pod 

dyskusję na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy? 
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Barbara Puzoń – Zakościelna – Radca Prawny – poinformowała, że projekt 

budżetu gminy jak i jego zmiany przygotowuje burmistrz. Projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy jest opiniowany na Komisji Rewizyjnej natomiast radni mają 

możliwość ustosunkowania się do proponowanych zmian na sesji i podczas 

głosowania nad daną uchwałą.  

 

Elżbieta Kawka – pytała, kto przygotowywał projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok? 

 

Monika Janicka – Z-ca Skarbnika – poinformowała, że w chili obecnej wykonuje 

zadania skarbnika i z-cy skarbnika gminy, więc projekt uchwały w sprawie zmiany  

w budżecie gminy został przygotowany przez nią.  

 

Zdzisław Romański – Wiceprzewodniczący Rady – pytał, jaka kwota pozostała na 

budowę oświetlenia w Jakubowicach? 

 

Monika Janicka – Z-ca Skarbnika – poinformowała, że kwota ta się nie zmieniła, 

zmieniła się jedynie klasyfikacja, gdyż jest to wydatek powyżej 10 000,00 zł i jest to 

wydatek majątkowy. 

 

Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – poinformował, że ogólna kwota przeznaczona 

na budowę oświetlenia w Jakubowicach to kwota 67 203,59 zł.  

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – pytała, czy są jeszcze jakieś uwagi do 

projektu uchwały? W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

11 „za”,  

0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/239/21 w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2021 r. Załącznik Nr 3. 

 

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

ORM. 0007. 2021  

 

Ad. pkt. 4 c 

Marian Bącal – Sekretarz Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia przez Gminę Annopol pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. 

Poinformował, że 30 września 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwały intencyjne  

o wyrażeniu woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol 

na 2021 na realizację wspólnych inwestycji z Województwem Lubelskim  

a dotyczących budowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowościach 

Popów, Świeciechów, Opoka oraz Kosin. Kwota przewidywanego dofinansowania 

określona została w wysokości 400 000,00 zł (po 100 000 zł. do każdego zadania).  
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W ślad za tym w projekcie budżetu gminy takie środki zostały zaplanowane  

i zatwierdzone podjętą uchwałą budżetową. Z informacji uzyskanych z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Lublinie wynika, iż planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 824 w miejscowości Świeciechów na odcinku od remizy do Bliskowic a przetarg 

na opracowanie dokumentacji został w tym zakresie rozstrzygnięty. Wobec 

powyższego niecelowa byłoby budowa chodnika w 2021 r., który w ramach 

przebudowy drogi w kolejnych latach byłby rozbierany. Zatem przedkładany projekt 

uchwały przewiduje chodniki z wyłączeniem Świeciechowa. 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że analizą 

projektu zajmowała się Komisja Rewizyjna i Komisja Rozwoju Gospodarczego  

i Promocji Gminy. Prosiła Przewodniczących o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały. 

 

Łukasz Babiracki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, że 

komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Jerzy Lipniacki - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Gminy - 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 udzielenia przez Gminę Annopol pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

13 „za”,  

0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/241/21 w sprawie udzielenia 

przez Gminę Annopol pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.  

Załącznik Nr 4. 

 

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

ORM. 0007. 2021  

 

Ad. pkt. 4 d 

 

Marian Bącal – Sekretarz Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Annopol. Poinformował, że ze 

względu na wykonywaną przez firmę PGE Dystrybucja S.A. modernizacją linii 

przesyłowej konieczne jest wyrażenie przez Radę Miejską zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą  

w Lublinie urządzeń na czas nieoznaczony na częściach nieruchomości 
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przedstawionych w projekcie uchwały. Poinformował, że uchwała w tej samej sprawie 

podjęta została na sesji dnia 25 lutego br., jednakże ze względu na omyłkowo 

określony obręb ewidencyjny jednej z działek, jest konieczność uchwalenia nowej 

uchwały. 

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że analizą 

projektu zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. Prosiła 

Z-cę Przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

 

Andrzej Bownik – Z-ca Przewodniczącego - poinformował, że komisja wyraziła 

pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

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

i pytania do projektu uchwały? 

 

Edward Koba – zauważył, że w poprzedniej uchwale rada wyrażała zgodę na 

odpłatne ustanowienie służebności i w związku z tym pytał, czy nadal będzie to 

odpłatna służebność? 

 

Barbara Puzoń – Zakościelna – Radca Prawny – poinformowała, że w poprzedniej 

uchwale był zapis o ustanowieniu odpłatnej służebności i był to zapis błędny, gdyż 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada wyraża jedynie zgodę na ustanowienie 

służebności na nieruchomościach natomiast mieniem komunalnym gospodaruje 

burmistrz. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie zawartej  

w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.  

 

Anna Wąsik – Przewodnicząca Komisji Oświaty. Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – zwróciła uwagę na niekorzystny dla właścicieli działek sposób 

ustawiania słupów linii elektrycznych. Nadmieniła, że słupy te stawiane sa często bez 

wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem a później właściciel nie ma możliwości 

przeniesienia takiego słupa.  

 

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 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Annopol. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

13 „za”,  

0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/242/21 w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Annopol.  

Załącznik Nr 5. 
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Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  

ORM. 0007. 2021 

 

Ad. pkt. 4 e 

 

Elżbieta Plewa - Inspektor ds. Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 

Poinformowała, że w projekcie uchwały wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2 zlokalizowanego  

w budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu usytuowanego na nieruchomości 

oznaczonej nr ewidencyjnym 1030 w Annopolu na czas nieoznaczony.  

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy pomieszczenia na parterze  

w budynku Urzędu Miejskiego zajmowanego przez Bank Spółdzielczy  

w Sandomierzu.  

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że analizą 

projektu zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. Prosiła 

Z-cę Przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

 

Andrzej Bownik – Z-ca Przewodniczącego - 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

13 „za”,  

0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/243/21 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.  

Załącznik Nr 6. 

 

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

ORM. 0007. 2021 

 

Ad. pkt. 4 f 

 

Elżbieta Plewa - Inspektor ds. Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2021 rok. 

Poinformowała, że opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt jest zadaniem własnym Gminy, w związku z powyższym Rada 
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Gminy wypełniając ustawowy obowiązek  określa w drodze uchwały corocznie do 

dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że analizą 

projektu zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. Prosiła 

Z-cę Przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

 

Andrzej Bownik – Z-ca Przewodniczącego - 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 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2021 rok. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

13 „za”,  

0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/244/21 w sprawie 

uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2021 rok.  

Załącznik Nr 7. 

 

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

ORM. 0007. 2021 

 

Ad. pkt. 4 g 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że do Przewodniczącej 

Rady wpłynął wniosek Burmistrza Annopola o odwołanie pani Doroty Treli z funkcji 

Skarbnika Gminy. Następnie przedstawiła treść wniosku. 

 

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

odwołania Skarbnika Gminy. Poinformował, 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 na wniosek Burmistrza. Burmistrz Annopola 

wystąpił do Rady Miejskiej Annopol z wnioskiem o odwołanie Pani Doroty Treli ze 

stanowiska Skarbnika Gminy Annopol. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie stosownej 

uchwały jest więc w pełni uzasadnione.  

 

Grzegorz Tęcza – poinformował, że pani Dorota Trela w dniu dzisiejszym przekazała 

pismo i prosił o jego odczytanie.  
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Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady – poinformowała, że nie posiada pisma  

i w związku z tym nie może być odczytane.  

 

Barbara Puzoń – Zakościelna – poinformowała, że aby pismo mogło być odczytane 

na sesji Rady Miejskiej powinno być przekazane drogą oficjalną czyli w pierwszej 

kolejności powinno wpłynąć do biura rady.  

 

Elżbieta Kawka – pytała, na jakie koszty naraziła Gminę Annopol pani Dorota Trela 

oraz jaka kontrola wykazała jakiekolwiek nieprawidłowości, czy pani Skarbnik miała 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych i czy jest to humanitarne pozbawić pracy 

chorej osoby, matki czwórki dzieci. Zaapelowała również do Radnych aby dać szansę 

pani Skarbnik do końca roku budżetowego aby mogła zrealizować przygotowany 

przez nią i uchwalony budżet gminy.  

 

Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola – odpowiadając na pytania pani radnej 

Elżbiety Kawki odnośnie pani Skarbnik poinformował, że powodem decyzji  

o odwołaniu była utrata zaufania do Skarbnika. 

 

Elżbieta Kawka – pytała kto jest autorem projektu uchwały budżetowej i ile osób 

pracowało nad tym projektem oraz jak układała się współpraca ? 

 

Monika Janicka – Z-ca Skarbnika – poinformowała, że projekt uchwały 

przygotowywała sama jako z-ca skarbnika, który pod nieobecność Skarbnika 

wykonuje jego obowiązki. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

odwołania Skarbnika Gminy. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

9 „za”,  

1 „przeciw”,  

3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/245/21 w sprawie odwołania 

Skarbnika Gminy. 

Załącznik Nr 7. 

 

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

ORM. 0007. 2021 

 

Ad. pkt. 4 h 

 

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

powołania Skarbnika Gminy. Poinformował, że z uwagi na odwołanie z dniem  

25 marca 2021 r. dotychczasowego Skarbnika Gminy Annopol konieczne jest 

powołanie nowego Skarbnika i 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 
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publicznych, należących do niej jako do organu stanowiącego i kontrolnego gminy, 

przewidzianych w przepisach traktujących  o ustroju jednostki. Dodał, że powołanie 

to jest zgodne z przepisem art. 4 ust.1 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. 

Poinformował, że Burmistrz Miasta Annopol wnioskuje o powołanie na to stanowisko 

Panią  Renatę Zięba, która spełnia wymogi formalne określone w obowiązujących 

przepisach i wobec powyższego proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Następnie przedstawił informacje o wykształceniu pani Renaty Zięba oraz  

o doświadczeniu zawodowym.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

powołania Skarbnika Gminy. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 

10 „za”,  

0 „przeciw”,  

3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XXXII/246/21 w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy. 

Załącznik Nr 8. 

 

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

ORM. 0007. 2021 

 

Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola – podziękował pani Dorocie Treli za 

współpracę i pogratulował nowo powołanej pani Skarbnik pani Renacie Zięba.  

 

Ad. pkt. 5 a 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że sprawozdanie  

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2020 rok, 

dostarczone zostało radnym w materiałach na sesję i było analizowane na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. poprosiła Przewodniczącą 

Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania. 

 

Anna Wąsik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – poinformowała, ze Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do 

sprawozdania. 

  

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

sprawozdania? 

 

Uwag nie wniesiono. 
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Ad. pkt. 5 b 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że sprawozdanie  

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Annopol za 2020 rok dostarczone zostało radnym  

w materiałach na sesję i było analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych. poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie 

opinii do sprawozdania. 

 

Anna Wąsik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – poinformowała, ze Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do 

sprawozdania. 

  

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

sprawozdania? 

 

Uwag nie wniesiono. 

 

Ad. pkt. 5 c 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że sprawozdanie  

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Annopol za 2020 rok dostarczone zostało radnym w materiałach na sesję i było 

analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania. 

 

Anna Wąsik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – poinformowała, ze Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do 

sprawozdania. 

  

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

sprawozdania? 

 

Uwag nie wniesiono. 

 

Ad. pkt. 5 d 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że sprawozdanie  

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 na terenie Gminy Annopol  

w 2020 roku dostarczone zostało radnym w materiałach na sesję i było analizowane 

na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. poprosiła 

Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania. 
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Anna Wąsik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – poinformowała, ze Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do 

sprawozdania. 

  

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

sprawozdania? 

 

Uwag nie wniesiono. 

Ad. pkt. 5 e 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że Sprawozdanie  

z realizacji w 2020 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie 

dożywiania” na lata 2019-2023 roku dostarczone zostało radnym w materiałach na 

sesję i było analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych. poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii do 

sprawozdania. 

 

Anna Wąsik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – poinformowała, ze Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do 

sprawozdania. 

  

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

sprawozdania? 

 

Uwag nie wniesiono. 

 

Ad. pkt. 5 f 

 

Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że sprawozdanie  

z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021 za 2020 rok dostarczone zostało radnym w materiałach na sesję i było 

analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania. 

 

Anna Wąsik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – poinformowała, ze Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do 

sprawozdania. 

  

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

sprawozdania? 

 

Uwag nie wniesiono. 

 

Ad. pkt. 6 
 

Monika Janicka – Z-ca Skarbnika - poinformowała, że od ostatniej sesji Burmistrz 

wydał 2 zarządzenia, które dotyczyły zmian w budżecie Gminy Annopol na 2021 r. 
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Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że do Przewodniczącej 

Rady wpłynęło pismo od Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie pisma 

pana radnego Jerzego Lipniackiego w sprawie prowadzenia sesji Rady Miejskiej. 

Poinformowała, że odpowiedź została udzielona 18 marca 2021 r. Następnie 

przedstawiła treść pism. 

 

Jerzy Lipniacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Gminy – uważa, że Przewodnicząca Rady mija się z prawdą, gdyż pomimo 

wyłączonego mikrofonu słychać wypowiedź pani Mecenas, która uważała, że biorąc 

udział w dyskusji będzie lobbował przegłosowanie uchwały. Prosił również aby pani 

Mecenas w przyszłości wypowiadała się do mikrofonu. 

 

Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – poinformował, że 19 lutego 2021 roku sejmik 

województwa lubelskiego podjął uchwałę nr XXIII/388/2021 w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów  

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Nadmienił, że 

uchwała dotyczy większości mieszkańców naszej gminy. Najważniejsze ustalenia, 

które wynikają z tej uchwały a dotyczą większości mieszkańców i właścicieli domów 

jednorodzinnych to dostosowanie się do przepisów określonych w uchwale.  Dodał, 

że uchwała przewiduje likwidację tzw. pieców pozaklasowych do 5 klasy: 

1) dla instalacji klasyfikowanych w klasie 1 i 2 i kotłów bezklasowych  

– do 1 stycznia 2024 roku, 

2) dla instalacji klasyfikowanych w klasie 3 i 4 – do 1 stycznia 2027 roku, 

3) dla instalacji klasyfikowanych w klasie 5 – do 1 stycznia 2030 roku. 

Poinformował, że po 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą 

musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności emisji zanieczyszczeń 

określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189. Nadmienił, że w lipcu 2021 roku 

rozpocznie się rejestracja wszystkich kotłów spalających paliwa stałe i każdy 

mieszkaniec zobligowany będzie zadeklarować eksploatowany rodzaj kotła. Dodał, że 

gmina przystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o uzyskanie 

środków finansowych na utworzenie w gminie stanowiska do obsługi programu 

Czyste Powietrze w ramach którego będzie możliwe uzyskanie przez mieszkańców 

deklarujących chęć wymiany kotła dofinansowania na ten cel.    

Następnie pan Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza – odniósł się do kwestii 

podnoszonej przez sołtysów odnośnie ich obecności na sesjach Rady Miejskiej. 

Nadmienił, że sołtysi nie są zapraszani na sesję ze względu na ograniczenia 

spowodowane epidemią koronawirusa. Na sesje nie są zapraszani również kierownicy 

jednostek podległych, a także ograniczono uczestnictwo pracowników urzędu. 

 

Jerzy Lipniacki – Przewodniczący komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Gminy – poinformował, że radnym została przekazana informacja  

o działaniach odnośnie odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę łowną, 

przekazaną przez Koło Łowieckie Nr 32 „Zaborze” w Annopolu i Koło Łowieckie 

„Dzik” w Zaklikowie. Dodał, że koła łowieckie apelują do rolników o zgłaszanie 

upraw, które mogą ulec uszkodzeniu przez zwierzynę łowną celem ich 
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zabezpieczenia. Pytał również, czy wszystkie kamery zainstalowane na terenie 

Annopola działają? 

 

Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola – poinformował, że w chwili obecnej 

wszystkie zainstalowane na terenie Annopola kamery działają i rejestrują obraz. 

 

Elżbieta Kawka – odniosła się do protokoły w XXX sesji Rady Miejskiej, do którego 

były uwagi i poprosiła osoby wypowiadające się o odniesienie się do swoich 

wypowiedzi. Prosiła również o uzupełnienie odpowiedzi na wniosek  mieszkańców 

Borowa z dnia 12 lutego 2021 roku, który przekazany był Przewodniczącej Rady  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na budowę 

chodnika do cmentarza.  

 

Zdzisław Romański – Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że zapozna się 

z uzupełnieniem do protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej i udzieli odpowiedzi na 

kolejnej sesji.   

 

Józef Paćkowski  - Z-ca Burmistrza – poinformował, że adresatem wniosku 

mieszkańców Borowa w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej  

w Borowie do cmentarza jest Starosta Kraśnicki i jeżeli wpłynie odpowiedź od 

Starosty Kraśnickiego wówczas będzie przedstawiona na sesji.  

 

Ad. pkt. 7 

 

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknęła obrady XXXII sesji  Rady Miejskiej Annopol. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: 

Anna Branigan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Transmisja z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej Annopol:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjTHTm74J9I 


