
R A D A  M IE JS K A  
A nnopol

w o j. lu b e lsk ie  PROTOKÓŁ X L I/21

z czterdziestej pierwszej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Annopol z dnia 
28 grudnia 2021 roku w hali sportowej PSP w Annopolu.

Sesja była rejestrowana.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.

W sesji udział brali:

1. Mirosław Gazda - Burmistrz Annopola
2 . Józef Paćkowski - Z-ca Burmistrza
3. Stefan Stachula - Radny Rady Powiatu
4. Marian Bącal - Sekretarz Gminy
5. Renata Zięba - Skarbnik Gminy
6 . Barbara Puzoń -  Zakościelna - Radca Prawny
7. Ewa Opoka - Kierownik OPS w Annopolu
8 . Ewa Kwiatkowska - Dyrektor ŚDS w Annopolu
9. Marta Mochol - Pełnomocnik GKRPA w Annopolu

Ponadto w sesji uczestniczyli Przewodniczący Rad Osiedlowych i Sołtysi 
wg. listy obecności.
Lista obecności Radnych -  Zał. Nr 1.
Lista obecności Sołtysów -  Zał. Nr 2.

Ad. pkt. 1

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - otwierając obrady czterdziestej 
pierwszej sesji Rady Miejskiej powitała wszystkich zebranych, po czym stwierdziła 
kworum obecnością 15 - 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 XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2 0 2 1  rok,
b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2022 rok,
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d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
Gminy Annopol na 2022 rok,

e) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
f) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Annopola.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 
2030.

6 . Podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

w sprawie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
d) przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
e) przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji oraz 

ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad projektem budżetu,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez 

Burmistrza.
7. Wolne wnioski i informacje.
8 . Zamknięcie obrad sesji.

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady -  pytała, czy są pytania bądź uwagi do 
przedstawionego porządku obrad bądź są wnioski o jego rozszerzenie ?

Grzegorz Tęcza -  wnioskował o zdjęcie z porządku posiedzenia punktu 4f) -  
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Annopola. 
Wniosek uzasadnił faktem, że w gminach na terenie Powiatu Kraśnickiego 
równocześnie z wymienioną uchwała była podejmowana uchwała w sprawie 
podwyższenia diet dla radnych.

Barbara Puzoń - Zakościelna -  Radca Prawny -  poinformowała, że podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Annopola nie wiąże się z 
koniecznością podejmowania uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. Dodała 
ponadto, że do Rady Miejskiej nie wpłynął wniosek o podjęcie uchwały w tej 
sprawie i w związku z tym nie mógł być umieszczony w porządku obrad sesji. 
Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie Burmistrza Annopola to zgodnie z 
przepisami musi zostać podjęta uchwała ustalająca to wynagrodzenie.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady -  poddała pod głosowanie wniosek 
Radnego Grzegorza Tęczy w sprawie wycofania z porządku posiedzenia punktu 4f)
-  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Annopola.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
2 „za”,
9 „przeciw”,
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4 „wstrzymujących się”.
Wniosek został odrzucony.
Załącznik Nr 3.

Ad. pkt. 2

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że 
protokoły z trzydziestej dziewiątej i czterdziestej sesji Rady Miejskiej były 
wyłożone do wglądu w biurze rady i opublikowane w BIP-ie.
Przewodnicząca Rady pytała, czy do treści protokołów są uwagi i poinformowała, 
że do biura rady wpłynął wniosek od Radnej Elżbiety Kawki w sprawie uzupełnienia 
treści protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej. Następnie przedstawiła kolejno 
wnioski i nadmieniła, że radni będą głosować kolejno nad każdym ze zgłoszonych 
przez Panią Radną Elżbietę Kawkę wniosków.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poddała pod głosowanie 
wniosek o treści: "uwzględnienie w treści protokołu, że w sesji uczestniczyli 
mieszkańcy wsi Borów”
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
14 „za”,
1 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Wniosek został przyjęty. Załącznik Nr 4.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poddała pod głosowanie 
wniosek o treści:
"uwzględnienie liczby głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się w 
głosowaniu nad zmianą kolejności punktów porządku obrad zgodnie z załącznikiem

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
15 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Wniosek został przyjęty. Załącznik Nr 5.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poddała pod głosowanie 
wniosek o treści:
"wpisanie prawidłowego wyniku głosowania nad petycją mieszkańców wsi Borów 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji".
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
8 „za”,
7 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Wniosek został przyjęty. Załącznik Nr 6 .
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Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poddała pod głosowanie 
wniosek o treści:
"zamieszczenie prawidłowej wypowiedzi Pani Radnej Elżbiety Kawki w 
przedmiocie złożonej liczby oświadczeń (13 szt.) wraz z przytoczeniem treści 
oświadczeń".
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
4 „za”,
9 „przeciw”,
2 „wstrzymujących się”.
Wniosek nie został przyjęty. Załącznik Nr 7.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poddała pod głosowanie 
wniosek o treści:
"zamieszczenie prawidłowej i pełnej wypowiedzi w przedmiocie poinformowania 
Wód Polskich o złożonej petycji w sprawie kładki w Borowie".
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
5 „za”,
10 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Wniosek nie został przyjęty. Załącznik Nr 8 .

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poddała pod głosowanie 
wniosek o treści:
"uzupełnienie wypowiedzi Sołtys Borowa Barbary Rudy w przedmiocie możliwości 
remontu kładki i dodanie zdań: "Problemu z remontem kładki nie ma. Materiał 
mamy swój. Tylko brak rąk do pracy. Wspólnota wsi Borów ma las, można wyciąć i 
wyremontować."
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
7 „za”,
8 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Wniosek nie został przyjęty. Załącznik Nr 9.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poddała pod głosowanie 
wniosek o treści:
"uwzględnienie wypowiedzi Pani Radnej Elżbiety Kawki, w której odniosła się do 
wypowiedzi pani Sołtys Borowa. "
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
4 „za”,
10 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
1 osoba nie oddała głosu.
Wniosek nie został przyjęty. Załącznik Nr 10.
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2. Zmniejsza plan dochodów za zadania zlecone o kwotę 150 000,00 zł.
3. Zwiększa plan wydatków na zadania własne o kwotę 136 399,74 zł.
4. Zmniejsza plan wydatków na zadania własne o kwotę 151 399,74 zł.
5. Zwiększa plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 559,67 zł.
6 . Zmniejsza plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 150 559,67 zł.

Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2021 rok wynosi:

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany w załącznikach.

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 w budżecie gminy na
20 2 1  rok.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „przeciw”,
3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/290/21 w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2021 r.
Załącznik Nr 4i

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021

Renata Zięba - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
Poinformowała, że w projekcie uchwały ustala się wykaz wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2 0 2 1 , określonych w załączniku nr 1 do 
projektu uchwały oraz ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2 0 2 1  określonych w załączniku nr 2  do projektu 
uchwały. Dodała, że określa się ostateczny termin dokonania wydatków, o których 
mowa w projekcie uchwały do dnia 30 czerwca 2022 r. Nadmieniła, że łączna kwota 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021  wynosi 
276 181,95 zł.

Dochody 55 979 481,69
W tym bieżące 45 659 390,65
Przychody________ 3 265 162,90

Wydatki 57 744 644,59 
45 235 670,22 

Rozchody 1 500 000,00
5 9  244 644,59 5 9  244 644,59

Ad. pkt. 4 b
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Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie ze statutem Gminy 
Annopol wnioski, które zostały przegłosowane zostaną wprowadzone w odrębnym 
dokumencie i dołączone do protokołu z 39 sesji Rady Miejskiej. Tym samym uznała 
protokół z XXXIX sesji za przyjęty.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są wnioski do 
protokołu z XL sesji Rady Miejskiej?

Elżbieta Kawka -  poinformowała, że Radny Grzegorz Tęcza miał uwagi co do 
protokołu XL sesji Rady Miejskiej.

Grzegorz Tęcza -  poinformował, że wątpliwości zostały już wyjaśnione i nie wnosi 
uwag do protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.

W związku z powyższym Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -
uznała protokół z XL sesji za przyjęty.

Ad. pkt. 3

Mirosław Gazda - Burmistrz Annopola -  przedstawił sprawozdanie 
z działalności Burmistrza za okres od 30 listopada 2021 r. do 28 grudnia 2021 r.,
które stanowi załącznik nr AL do protokołu.

Andrzej Bownik -  poprosił o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie drogi do 
Komisariatu Policji w Annopolu.

Mirosław Gazda -  Burmistrz Annopola -  poinformował, że jak było to ustalone, 
gmina wykonała dokumentację techniczną o czym 13 września został 
poinformowany Komendant Komisariatu Policji w Annopolu. Nadmienił, że po 
upływie trzech miesięcy Komendant Powiatowy zorganizował spotkanie. Dodał, że 
na początku roku 2 0 2 1  ustalono, że koszt inwestycji budowy drogi będzie 
podzielony pomiędzy 5 samorządów, jednakże na spotkaniu, które odbyło się w 
ubiegłym miesiącu okazało się, że w kosztach budowy drogi mają uczestniczyć 
jedynie Gmina Annopol i Powiat Kraśnicki.

Ad. pkt. 4 a

Renata Zięba - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2021 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. Zmniejsza plan dochodów na zadania własne o kwotę 15 000,00 zł.
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Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  pytała, czy są jakieś uwagi 
i pytania do projektu uchwały?

Elżbieta Kawka -  pytała odnośnie kosztu projektu budowy oświetlenia w Popowie, 
czy te środki finansowe pochodzą w funduszu sołeckiego? Poinformowała również o 
piśmie, które złożyła do Burmistrza Annopola, w którym wniosła o zabezpieczenie 
w budżecie gminy na 2 0 2 2  rok z wolnych środków finansowych kwoty niezbędnej 
do zlecenia i wykonania dokumentacji uzupełniającej budowy oświetlenia przy 
drodze powiatowej 2713 L do cmentarza.

Renata Zięba -  Skarbnik Gminy -  poinformowała, że środki finansowe na 
realizację tego zadania pochodziły z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego.

Józef Paćkowski -  Z-ca Burmistrza -  zauważył, że powyższa inwestycja nie była 
ujęta w wykazie wydatków niewygasających. Dodał, że inwestycja została 
zrealizowana w 2021  roku i uzyskano pozwolenie na budowę tego oświetlenia.

Jerzy Lipniacki -  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy -  pytał, dlaczego jest podana inna kwota w planie wydatków 
niewygasających niż w wykazie wydatków niewygasających ?

Renata Zięba -  Skarbnik Gminy -  wyjaśniła, że plan wydatków jest to kwota jaka 
została zaplanowana na zadania w całości w 2021  roku, natomiast w wykazie 
wykazuje się to co zostało jeszcze do zapłacenia w roku 2 0 2 2 .

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 wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „przeciw”,
3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/291/21 w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załącznik Nr 13.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  głosiła przerwę w obradach 
sesji, która trwała od godz. 10 :0 0  do 1 0 :2 0 .

7



Marta Mochol -  Pełnomocnik GKRPA w Annopolu -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2022 rok.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że projekt 
uchwały był analizowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych i poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii.

Anna Wąsik -  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych -  poinformowała, że Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
Gminy Annopol na 2022 rok.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
1 „przeciw”,
2 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/292/21 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na terenie Gminy Annopol na 2022 rok.
Załącznik Nr 14.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021

Ad. pkt. 4 d

Marta Mochol -  Pełnomocnik GKRPA w Annopolu -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na terenie Gminy Annopol na 2022 rok.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że projekt 
uchwały był analizowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych i poprosiła Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii.

Anna Wąsik — Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych — poinformowała, że Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.

Ad. pkt. 4 c
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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 uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol na 2022 rok.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
1 „przeciw”,
1 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/293/21 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol 
na 2022 rok.
Załącznik Nr 15.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021

Ad. pkt. 4 e
r

Elżbieta Plewa -  Inspektor ds. Ochrony Środowiska - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego i 
poinformowała, że w projekcie uchwały Rada wyraża zgodę na oddanie w najem 
lokalu użytkowego o pow. 267m2, usytuowanego w budynku po byłym 
Przedszkolu w Annopolu położonego na nieruchomościach gruntowych 
oznaczonych nr ewidencyjnymi 1036 i 213/3 obręb geodezyjny Annopol na czas 
nieoznaczony.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że projekt 
uchwały był analizowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
i poprosiła Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Jerzy Lipniacki -  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy -  poinformował, że Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
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 oddanie w 
najem lokalu użytkowego.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
15 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/294/21 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego.
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Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021

Ad. pkt. 4 f

Marian Bącal -  Sekretarz Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Annopola. Poinformował, że w projekcie 
uchwały ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Annopola Pana 
Mirosława Gazdy w następującej wysokości:

-  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie -  9 225,00 zł,
-  dodatek funkcyjny w wysokości -  2 835,00 zł,
-  dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego -  3 618 zł,
-  dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poinformowała, że projekt 
uchwały był analizowany przez wszystkie Komisję Stałe Rady Miejskiej i poprosiła 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Łukasz Babiracki -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jerzy Lipniacki -  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy -  poinformował, że Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały.

Anna Wąsik -  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych -  poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
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 wynagrodzenia 
Burmistrza Annopola.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
11 „za”,
3 „przeciw”,
1 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/295/21 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Annopola.
Załącznik Nr 17.

Załącznik Nr 16.
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Uchwała stanowi odrębny dokument i znaiduie się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  głosiła przerwę w obradach 
sesji, która trwała od godz. 10:35 do 10:55.

Ad. pkt. 5

Renata Zięba - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała, że w projekcie uchwały 
przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2030, obejmującą 
prognozę kwoty długu na lata 2022 - 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały 
oraz przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2  do uchwały. 
Nadmieniła, że upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy związanych z realizacją zamieszczonych w 
załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym 
załączniku. Dodała, że upoważnia się burmistrza do przekazania kierownikom 
jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których 
mowa w § 2  uchwały oraz upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian limitów 
zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z 
udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego 
przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku 
objętego wieloletnią prognozą finansową. Nadmieniła, że upoważnienie to obejmuje 
także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji 
przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z 
rozstrzygnięć konkursów.

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 wieloletniej prognozy 
finansowej.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
1 „przeciw”,
1 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/296/21 w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej.
Załącznik Nr 18.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znaiduie się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021
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Ad. pkt. 6a, 6b i 6e

Renata Zięba -  Skarbnik Gminy -  przedstawiła projekt uchwały budżetowej na
2022 rok wraz z autopoprawkami. Poinformowała, że określa się łączną kwotę 
planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 41 833 692,87 zł, z tego 
dochody bieżące 38 522 799,60 zł i dochody majątkowe 3 310 893,27 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do projektu uchwały w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 977 263,47 zł

2 ) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 
kwocie 177 000,00 zł.

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 
zł

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
1 571 563,00 zł.

Poinformowała, że określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy 
w kwocie 43 862 416,05 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 37 649 502,29 zł i 
wydatki majątkowe w kwocie 6  212 913,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
projektu uchwały w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 
gminie ustawami w kwocie 7 977 263,47 zł

2 ) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 390 000,00 zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 167 000,00 z ł ,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania 
narkomanii w kwocie 10 0 0 0 ,0 0  zł

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł
6 ) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 571 563,00 zł.
Nadmieniła, że kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 028 723,18 
zł a źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 233 723,18 zł, oraz z 
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu gminy w kwocie 795 000,00 zł.

Poinformowała, że określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 
wysokości 3 038 723,18 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w 
wysokości 1 010 000,00 zł. Nadmieniła, że przychody i rozchody budżetu 
sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj 
rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3. Następnie poinformowała, że w 
budżecie tworzy się rezerwy: ogólną, w kwocie 100  0 0 0 ,0 0  zł, celową, w kwocie

12



110  0 0 0 ,0 0  zł., (z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł. Poinformowała, że zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4. 
Następnie przedstawiła wydatki na zadania inwestycyjne oraz wydatki na programy i 
projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Nadmieniła, że 
określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych 
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 
470 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 470 000,00zł. 
Nadmieniła, że limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć 2  100  0 0 0 ,0 0  zł, a w 
budżecie gminy wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na 
sołectwa w łącznej kwocie 554 191,99 zł. Dodała, że określa się maksymalną 
wysokość pożyczek udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym w wysokości 
100 000,00 zł. Ponadto upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek 
oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w 
kwocie 500 000,00 zł., upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek 
oraz emitowania papierów wartościowych. Nadmieniła, że upoważnia się burmistrza 
do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji 
budżetowej, do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom 
organizacyjnym gminy oraz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 
związanych ze:

-  zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-  zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 
europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o 
ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-  zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
Następnie Pani Skarbnik omówiła załączniki i przedstawiła czego dotyczyły 
autopoprawki przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do 
projektu uchwały budżetowej gminy Annopol na 2022 rok.
Opinia RIO stanowi załącznik nr 19.

Ad. pkt. 6 c

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady Miejskiej -  poprosiła 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy i 
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o 
przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu.
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Jerzy Lipniacki - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i promocji Gminy - przedstawił uchwałę z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii 
do projektu budżetu gminy na 2022 rok. Załącznik Nr 20.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych -
przedstawiła uchwałę z dnia 8 grudnia 2021  r. w sprawie opinii do projektu budżetu 
gminy na 2021 rok. Załącznik Nr 21.

Ad. pkt. 6 d

Łukasz Babiracki -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił uchwałę z 
dnia 10 grudnia 2021  r. w sprawie opinii zbiorczej do projektu budżetu gminy na
2022 r. Załącznik Nr 22.

Ad. pkt. 6 f

Elżbieta Kawka -  poinformowała o swoich uwagach co do projektu budżetu gminy 
na 2022 rok. Uważa, że budżet gminy głównie opiera się na funduszu sołeckim a 
według niej, podział funduszu sołeckiego wsi Borów jest niekorzystny dla 
mieszkańców a ich przeznaczenie było ustalone jedynie przez panią sołtys wraz z 
Radą Sołecką, jednakże zgodnie z przepisami ustawy covidowej. Wspomniała, że 
ma nadzieję, że dojdzie do zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego, z 
przeznaczeniem na budowę drogi. Następnie wspomniała o konieczności budowy 
chodnika przy drodze powiatowej w stronę cmentarza i o pomoc w tej sprawie 
zwróciła się do Radnego Powiatu Pana Stefana Stachuli. Nadmieniła również o 
braku dojazdu do dróg polnych.

Józef Paćkowski -  Z-ca Burmistrza -  odnosząc się do wypowiedzi Pani Radnej 
Elżbiety Kawki odnośnie faktu, że budżet gminy jest oparty na funduszu sołeckim 
poinformował, że jest to nieporozumienie, gdyż fundusz sołecki to wyodrębniona 
część w budżecie gminy o przeznaczeniu którego decydują mieszkańcy 
poszczególnych sołectw. Nadmienił, że Radni nie mają kompetencji do 
dokonywania zmian w funduszu sołeckim. Poinformował również odnośnie budowy 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej, że termin składania wniosków do starostwa jest 
do 31 stycznia i wnioski mogą być składane jedynie po przyjęciu budżetu. Dodał, że 
Radna Elżbieta Kawka powinna również zwrócić się o pomoc w sprawie budowy 
tego chodnika do Radnego Powiatowego, który jest w koalicji rządzącej.

Elżbieta Kawka -  odnosząc się do wypowiedzi Pana Józefa Paćkowskiego -  Z-cy 
Burmistrza przytoczyła wypowiedź Burmistrza Annopola z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej, który na pytanie odnośnie budowy chodników przy drogach 
powiatowych poinformował, że gmina podpisała umowę na budowę chodnika w 
Suchej Wólce, natomiast chodnik w Nowym Rachowie nie będzie wykonywany i 
dodał, że do urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Powiatowych aby gmina
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wyasygnowała w budżecie środki finansowe na budowę chodnika w miejscowości 
Borów.

Józef Paćkowski -  Z-ca Burmistrza -  odpowiadając Pani Radnej Elżbiecie Kawce 
poinformował, że udzielona została odpowiedź, że jeżeli zostaną dokończone już 
zaplanowanie inwestycje (budowa chodnika w Suchej Wólne i w Nowym 
Rachowie), wówczas zostaną wyasygnowane środki finansowe na budowę chodnika 
w Borowie.

Grzegorz Tęcza -  pytał odnośnie nowego zadania „Budowa chodnika w 
Janiszowie” oraz dlaczego nie ma żadnych inwestycji w miejscowości Natalin 
pomimo składanych od 3 lat wniosków do budżetu gminy?

Józef Paćkowski -  Z-ca Burmistrza -  odpowiadając Panu Radnemu Grzegorzowi 
Tęczy poinformował raz jeszcze, że termin składania wniosków na realizację zadań 
przy drogach powiatowych jest do końca stycznia 2 0 2 2  roku, więc jeszcze nie jest 
znane jakie inwestycje będą zaakceptowane. Odnośnie zarzutu, że sołectwo Natalin 
jest pomijane i nie są realizowane żadne inwestycje poinformował, że wykonywane 
są bieżące remonty dróg jak również prace związane z drożnością czy utwardzeniem 
kruszywem. Nadmienił, że potrzeby zgłaszane przez mieszkańców czy sołtysa są 
uwzględniane.

Edward Koba -  zaznaczył, że w projekcie budżetu nie są ujęte zadania odnośnie 
budowy chodników w poszczególnych miejscowościach a jedynie są zabezpieczone 
środki w kwocie 90 000,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych. W 
związku z tym prosił o konkretne wskazanie dokumentu, który mówi o tym, że 
planowana jest budowa chodnika w miejscowości Janiszów.

Grzegorz Tęcza -  przedstawił pismo skierowane do Starostwa Powiatowego w 
Kraśniku, w którym Burmistrz Annopola wyraża chęć współpracy z Powiatem 
Kraśnickim na realizację wspólnych zadań drogowych na rok 2022 tj., budowy 
chodników w miejscowościach Rachów Nowy, Janiszów i Sucha Wólka.

Jerzy Lipniacki -  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy -  odniósł się do inwestycji, które są planowane na terenie miasta Annopol. 
Uważa, że biorąc pod uwagę liczbę inwestycji to miasto Annopol potraktowane 
zostało jak średniej wielkości sołectwo. Nadmienił, że należałoby zająć się tematem 
budżetu obywatelskiego, gdzie mieszkańcy Annopola, podobnie jak mieszkańcy 
poszczególnych sołectw mieliby możliwość decydowania o przeznaczeniu środków 
finansowych w mieście Annopol.

Mirosław Gazda -  Burmistrz Annopola -  odnosząc się do wypowiedzi Pana 
Radnego Jerzego Lipniackiego uważa, że rozwój gminy powinien być 
zrównoważony i jeżeli w jednym roku nakłady finansowe przeznaczone na miasto
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Annopol były duże, to w kolejnym roku mogą być trochę mniejsze. Wspomniał o 
ponad trzymilionowej inwestycji modernizacji Centrum Kultury w Annopolu. 
Nadmienił, że nie ma możliwości aby w każdej miejscowości w każdym roku były 
realizowane takie same proporcjonalnie do liczby mieszkańców inwestycje.

Anna Wąsik -  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych -  wspomniała o inwestycjach w Grabówce, które nie zostały 
dokończone, takich jak budowa drogi powiatowej oraz chodnika. Poinformowała 
również o tym, że Gmina Annopol nie otrzymała dofinansowania z Polskiego Ładu 
do modernizacji wodociągu w miejscowości Grabówka.

Józef Paćkowski -  Z-ca Burmistrza -  podsumowując dyskusję na temat budżetu 
gminy na 2 0 2 2  rok poinformował, że gmina w dalszym ciągu zmaga się z pandemią 
koronawirusa, który powoduje różne utrudnienia zarówno w życiu gospodarczym 
jak i społecznym. Dodatkowo gmina zmaga się z ogromnymi podwyżkami cen 
energii, gazu czy szybko rosnącą inflacją. Jednakże są pewne założenia, że pomimo 
trudności da się zrealizować wiele inwestycji na terenie Gminy Annopol. Nadmienił, 
że przygotowując budżet opierano się na realnych wyliczeniach a w zakresie 
dochodów gminy, dokonane zostały jedynie korekty znacznie poniżej poziomu 
inflacji. Poinformował również, że jeden dużyprzedsiębiorca ma duże problemy 
finansowe i w związku z tym powstają znaczne zaległości podatkowe na rzecz 
gminy w tym zakresie. Dodał również, że ze względu na ciągle zmniejszającą się 
liczbę dzieci zmniejsza się przekazywana dla gminy kwota subwencji oświatowej 
więc powstała w wyniku tego faktu różnica musi być finansowana z budżetu gminy. 
Nadmienił, że w budżecie na 2022 rok nie został zaplanowany kredyt. Na 
zakończenie wspomniał o dwóch dużych inwestycjach planowanych do wykonania 
w 2022 roku, czyli „Budowa Bulwaru Nadwiślańskiego” i” Modernizacja Centrum 
Kultury w Annopolu” oraz zapewnił, że gmina będzie się starała pozyskać się 
dofinansowania na nowe inwestycje.

Elżbieta Kawka -  poinformowała, że dwukrotnie pytała Burmistrza Annopola, czy 
zostały złożone już wnioski intencyjne o budowę chodników i otrzymała 
odpowiedzi, że takie wnioski nie zostały złożone.

Józef Paćkowski -  Z-ca Burmistrza -  po raz kolejny poinformował, że wniosek, 
który został złożony do Starostwa Powiatowego był jedynie wnioskiem intencyjnym
i nie ma żadnej gwarancji, że wskazane inwestycje będą wykonane. Właściwe 
wnioski będą złożone do końca stycznia 2 0 2 2  roku.

Ad. pkt. 6 g

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 
uchwały budżetowej na 2 0 2 2  rok.
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W jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów Rada Miejska 
głosowała:
10 „za”,
2 „przeciw”,
3 „wstrzymujących się” i podjęła uchwałę Nr XLI/297/21 w sprawie uchwały 
budżetowej na 2022 rok.
Załącznik Nr 23.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2021

Mirosław Gazda -  Burmistrz Annopola -  podziękował Radnym za przyjęcie 
budżetu. Nadmienił, że nie ma możliwości, żeby z budżetu byli zadowoleni wszyscy 
jednakże należy dostosować budżet do możliwości gminy. Uważa, że jest to budżet 
optymalny biorąc pod uwagę dochody i wydatki gminy. Nadmienił, że w trakcie 
roku z pewnością pojawią się środki finansowe, z których gmina będzie mogła 
skorzystać.

Ad. pkt. 7

Renata Zięba -  Skarbnik Gminy -  poinformowała, że od ostatniej sesji Burmistrz 
Annopola wydał 1 zarządzenie odnośnie zmian w budżecie gminy. Następnie 
szczegółowo przedstawiła, czego dotyczyły zmiany.

Anna Wąsik -  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych -  poinformowała o tym, że Pan Michał Jocek -  Sołtys Grabówki 
Ukazowej -  zajął I miejsce w kategorii Sołtys Roku w Powiecie Kraśnickim w 
Plebiscycie Kuriera Lubelskiego natomiast Sołectwo Grabówka Ukazowa zajęło III 
miejsce w kategorii Sołectwo Roku w Województwie Lubelskim.

Andrzej Bownik -  prosił o udzielenie informacji w sprawie przetargu na wywóz i 
zagospodarowanie nieczystości z terenu gminy Annopol i czy jest przewidziana 
podwyżka stawek za zagospodarowanie nieczystości?

Mirosław Gazda -  Burmistrz Annopola -  poinformował, że zostały złożone dwie 
oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Annopol czyli firma Remondis i Ekokras. 
Nadmienił, że korzystniejszą ofertę złożyła firma Ekokras, jednakże może się 
okazać, że firma Remondis będzie podwykonawcą. Odnośnie stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi poinformował, że nie została jeszcze 
podjęta decyzja o ewentualnych podwyżkach. Jednocześnie dodał, że w Gminie 
Annopol obowiązują najniższe stawki w powiecie kraśnickim za wywóz nieczystości 
stałych.
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Elżbieta Kawka -  pytała gdzie będą zamontowane lampy uliczne, o których 
wspominał Burmistrz Annopola na jednym z posiedzeń Komisji?

Mirosław Gazda -  Burmistrz Annopola -  poinformował, że w ramach 
konserwacji PGE dokonuje wymiany lamp na swoich słupach. Nadmienił, że lampy 
będą zamontowane w miejscowości Swieciechów.

Zenobia Jarmuła -  Przewodnicząca Rady -  poinformowała, że do biura rady 
wpłynęła skarga na uchwałę nr XXXIX/276/21 Rady Miejskiej Annopol z dnia 9 
listopada 2021  r. w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału 
nieruchomości położonych w Annopolu, obręb Annopol. Nadmieniła, że skarga 
zostanie przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Józef Paćkowski -  Z-ca Burmistrza - przedstawił informację na temat rozliczenia 
wspólnych inwestycji z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowych. 
Poinformował, że w roku 2021 zmieniły się zasady wykonywania wspólnych 
inwestycji mniej korzystne dla gminy, gdyż udział Gminy Annopol w inwestycji z 
Powiatem Kraśnickim wynosi 70 % kosztów danej inwestycji. Nadmienił, że 
podczas rozliczenia ostatniej inwestycji w Zarządem Powiatu Kraśnickiego -  
„Budowa chodnika w miejscowości Suchej Wólce”, okazało że wybudowany 
odcinek został zakończony kilka metrów przez ostatnią posesją. Nadmienił, że 
ogólna wartość tego zadania wyniosła 33 657,57 zł, z czego Gmina Annopol 
wyasygnowała 30 000,00 zł, a Powiat Kraśnicki 3 657,57 zł.
Poinformował również, że do gminy wpłynęło pismo w sprawie kładki na rzece 
Sanna, następnie przedstawił treść pisma.

Stefan Stachula -  Radny Powiatu Kraśnickiego -  nawiązując do wypowiedzi pani 
Radnej Elżbiety Kawki poinformował, że jako Radny Powiatowy, przez ostatnich 
kilka kadencji zawsze starał się pomagać mieszkańcom i zawsze popierał wszystkie 
inwestycje budowy dróg czy chodników a potrzeby danych inwestycji powinny być 
wskazywane przez mieszkańców, sołtysów czy radnych. Nawiązał również do 
podziału środków z budżetu powiatu na inwestycje realizowane w Gminie Annopol 
oraz na , według niego niesprawiedliwy podział środków z Polskiego Ładu.

Ad. pkt. 8

Zenobia Jarmuła - Przewodnicząca Rady - w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad o godz. 12:15 zamknęła obrady XLI sesji Rady Miejskiej 
Annopol.
P ro to k o ło w ała : PRZEWODNICZĄCY RADY _
A n n a B i& ig a n  1

y  Zenobia Jarmuła
Transmisja obrad sesji: v J
https://www.youtube.com/watch?v=ZlBHe-Ks7c8
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R A B A  M l£ J S K A  
A nnopol

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

obecnych na XLI sesji Rady Miejskiej Annopol dnia 28.12.2021 r.

Lp. N a z w i s k o  i  I m i ę M i e j s c o w o ś ć P o d p i s
r - n

1. B a b i r a c k i  Ł u k a s z DĄBROWA _

2. B o w n i k  A n d r z e j ŚWIECIECHÓW DUŻY
\

\ J l
vjjc

3. D o m a g a ł a  J u l i t a KOSIN cti j ^ i \

4. I r a c k a  B u r e k  B o g u m i ł a WYMYSŁÓW (%
5. J a r m u ł a  Z e n o b i a ANNOPOL

^  (l

6. K a w k a  E l ż b i e t a BORÓW Ł^/'
7. K o b a  E d w a r d JANISZÓW

/  ~ r i----------
8. K s i ą d z  D a n u t a OPOKA DUŻA

9. L i p n i a c k i  J e r z y ANNOPOL

10. L i s  M a r i u s z ANNOPOL l

11. R a k w a ł  W a l d e m a r ANNOPOL

12. R o m a ń s k i  Z d z i s ł a w JAKUBOWICE

13. T ę c z a  G r z e g o r z POPÓW

14. W ą s i k  A n n a GRABÓWKA r r i j L l  r

15. W i n o g r o d z k i  W i t o l d SUCHA WÓLKA
<d c&Ąj

Sporządził: Przewodniczący Rady

Anna B rpigan  Zenobia Jąrrfiuła



R A D ^  M i b J S K A  
Annopol

Z - / •' * X>

O RM.
woj - ^

^2021
LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW 

obecnych na XLI sesji Rady ]VIiejskiej Annopol

Sporządziła:

'“TT

Lp. N a z w i s k o  i  I m i ę S o ł e c t w o P o d p i s

1. W o jc ie c h  R u d z ie je w s k i -  
R u d z ie w ic z

ANNOPOL I
y f "

2. Jolanta Czajka ANNOPOL II fy u U jo b & H & s

3. w
Anna Śpiewak ANIELIN

4. Jolanta Spyra BARAKI
T*5. Jan Iskra BLISKOWICE

6. Barbara Rudy BOROW / y a t d e u w s

7. Mariusz Kuś DĄBROWA

8. Dorota Skrzat GRABÓWKA.
/ r u Ł o O e  c /r L iZ .

9. Michał Jocek GRABÓWKA UKAZ.
Z J f ?

10. Cezary Dul HUTA

11. Karolina Biernacka JAKUBOWICE
( t / n l  '

12. Ewa Adamczyk JANISZOW

13. Danuta Cyran KOPIEC
L &  Ś ć  •

14. Sławomira Zegzuła KOSIN mtoCyecłuŁ
15. Michał Bernat NATALIN

u

16. Paweł Flasiński OPOCZKAMAŁA
. A M Ł o b e t i ^ ^

17. Danuta Filak OPOKA DUŻA
V

18. Mateusz Uranowski POPOW
A U 'e x > b t C id A ^

19. Dariusz Cebula RACHOW NOWY i/
u t b c ó e c - t / u i ^

20. Agnieszka Naborczyk RACHÓW STARY

21. Janina Sobolewska SUCHA WOLKA / lU £ o b £ O U &

22. Marcin Pokrzywa ŚWIECIECHÓW P. ĄĄfróecuH-
23. Lucjan Wierut ŚWIECIECHÓWD. ^ i 0

24. Bogumiła Iracka-Burek WYMYSŁÓW
< T h  I

25. Dorota Krowisz ZABEŁCZE
/IM tC & O C sU l.

26. Waldemar Pałyga ZASTOCZE i A ^

Przewodniczący Rady 

Zenobia J a n u ła



Numer załącznika t?

Uchwała "Wniosek Radnego Grzegorza Tęczy w  sprawie wycofania z 
porządku posiedzenia punktu 4f) - podjęcie uchwały w  sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Anniopola"." została  
odrzucona następującą proporcją głosów: jestem za 2, jestem przeciw
9, wstrzymuję się 4.

Uchwała została odrzucona w  trybie jawnym, bezwzględną większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:17:52

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Elżbieta Kawka
2. Grzegorz Tęcza

Jestem przeciw
1. Łukasz Babiracki
2. Julita Domagała
3. Bogumiła Iracka-Burek
4. Zenobia jar muła
5. Edward Koba
6. Danuta Ksiądz
7. Mariusz Lis
8. Zdzisław Romański
9. Anna Wąsik

Wstrzymuję się

1. Andrzej Bownik
2. Jerzy Lipniacki
3. Waldemar Rakwał
4. Witold Wino.ąrodzki

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

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

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

http://www.annopol.info


Gmina Annopol Numer załącznika ‘ ;
Ul. Rynek 1, 23-235 Annopol 
Tel. +4815 8613063 
www.annopol.info

Uchwała numer "Głosowanie nad wnioskiem  o treści: "uwzględnienie 
w treści protokołu, że w  sesji uczestniczyli mieszkańcy wsi Borów." 
została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem  
przeciw 1, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:22:55

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. Waldemar Rakwał
12. Grzegorz Tęcza
13. Anna Wąsik
14. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
1. Zdzisław Romański

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

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;

Uchwała numer "Głosowanie nad wnioskiem o treści: "uwzględnienie 
liczby głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się w  
głosowaniu nad zmianą kolejności punktów porządku obrad zgodnie 
z załącznikiem nr 1." została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:24:06

Radni zagłosowali jak poniżej: 
Jestem za______

1 . Łukasz Babiracki
2 . Andrzej Bownik

Julita Domagała
Bogumiła Iracka-Burek

5. Zenobia Jarmuła
6 . Elżbieta Kawka
7. Edward Koba

Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki

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

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu bylAdm in.
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

Uchwała numer "Głosowanie nad wnioskiem o treści: "wpisanie 
prawidłowego wyniku głosowania nad petycją mieszkańców w si 
Borów Komisji Skarg, Wniosków i Petycji"." została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 8, jestem przeciw 7, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:25:11

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Andrzej Bownik
2. Julita Domagała
3. Zenobia Jarmuła
4. Elżbieta Kawka
5. Jerzy Lipniacki
6. Waldemar Rakwał
7. Zdzisław Romański
8. Grzegorz Tęcza

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

Jestem przeciw
1. Łukasz Babiracki
2. Bogumiła Iracka-Burek
3. Edward Koba
4. Danuta Ksiądz
S. Mariusz Lis
6. Anna Wąsik
7. Witold Winogrodzki

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. +4815 8613063 
www.annopol.info

Numer załącznika

Uchwała "Głosowanie nad wnioskiem  o treści: "zamieszczenie 
prawidłowej wypowiedzi pani radnej Elżbiety Kawki w  przedmiocie 
złożonej liczby oświadczeń (13 szt.) wraz z przytoczeniem treści 
oświadczeń".” została odrzucona następującą proporcją głosów: 
jestem za 4, jestem przeciw 9, wstrzymuję się 2.

Uchwała została odrzucona w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:26:08

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Andrzej Bownik
2. Elżbieta Kawka
3. Waldemar Rakwał
4. Grzegorz Tęcza

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

Wstrzymuję się

1. Julita Domagała
2. Witold Winogrodzki

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

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

http://www.annopol.info


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

V

Uchwała "Głosowanie nad wnioskiem  o treści: "zamieszczenie 
prawidłowej i pełnej wypowiedzi w przedmiocie poinformowania 
Wód Polskich o złożonej petycji w  sprawie kładki w  Borowie"." 
została odrzucona następującą proporcją głosów: jestem za 5, jestem  
przeciw 10, wstrzymuję się 0.

Uchwała została odrzucona w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:27:11

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1.
2.

Andrzej Bownik 
Elżbieta Kawka

3. jat j j n i >Waldemar KaKwoł
4. Zdzisław Romański
5. Grzegorz Tęcza

Jestem przeciw
1. Łukasz Babiracki
2. lulita Domagała
3. Bogumiła Iracka-Burek
4. Zenobia Jarmuła
5. Edward Koba
6. Danuta Ksiądz
7. Jerzy Lipniacki
8. Mariusz Lis
9. Anna Wąsik
10. Witold Winogrodzki

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

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 j

Uchwała "Głosowanie nad wnioskiem o treści: "uzupełnienie 
wypowiedzi Sołtys Borowa Barbary Rudy w  przedmiocie m ożliwości 
remontu kładki i dodanie zdań: "Problemu z remontem kładki nie ma. 
Materiał mamy swój. Tylko brak rąk do pracy. Wspólnota w si Borów  
ma las, można wyciąć i wyremontować."” została odrzucona 
następującą proporcją głosów: jestem za 7, jestem przeciw 8, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została odrzucona w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:28:18

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Andrzej Bownik
2. Bogumiła lracka-Burek
3. Elżbieta Kawka
4. Waldemar Rakwał
5. Zdzisław Romański
6. Grzegorz Tęcza
7. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
1. Łukasz Babiracki
2. Julita Domagała
3. Zenobia jarmuła
4. Edward Koba
5. Danuta Ksiądz
6. ferzy Lipniacki
7. Mariusz Lis
8. Anna Wąsik

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byłA dm in.
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
I

Uchwała “Głosowanie nad wnioskiem o treści: "uwzględnienie 
wypowiedzi pani radnej Elżbiety Kawki, w  której odniosła się do 
wypowiedzi pani Sołtys Borowa. "" została odrzucona następującą 
proporcją głosów: jestem za 4, jestem  przeciw 10, wstrzymuję się 0.

Uchwała została odrzucona w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:29:15

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Andrzej Bownik
2. Elżbieta Kawka
3. Waldemar Rakwał
4. Grzegorz Tęcza

Wstrzymuję się

BRAK

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

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

1. Witold Winogrodzki

Operatorem systemu byłA dm in.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.annopol.info


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

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie 
gminy na 2021 rok." została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 3.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 09:47:11

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. Grzegorz Tęcza
11. Anna Wąsik
12. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

Andrzej Bownik
2. Elżbieta Kawka
3. Waldemar Rakwał

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.annopol.info


BUR M  fSTRZ AN N O POŁA 
ul. Rynek 1 

23-235 Annopol

OR. 0057.9.2021

Rada Miejska Annopol 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Annopol, 28.12.2021 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo!

Przedstawiam ważniejsze wydarzenia w okresie od 30 listopada do 28 grudnia 2021 r.

1. 2 grudnia dokonaliśmy odbioru zadania „Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie 
drogowym ul. Swieciechowskiej w Annopolu wraz z budową kanalizacji deszczowej” 
realizowanego przez konsorcjum firm, tj.: PBI Infrastruktura S.A., i PBI WMB Sp. z o.o. 
Koszt ostateczny realizacji zadania opiewa na kwotę brutto 1 373 126,22 zł,

2. 3 grudnia dokonaliśmy odbioru prac remontowych świetlicy wiejskiej w Kopcu wykonanych 
przez Firmę Budowlaną REMONT Karol Kwieciński, za łączną kwotę brutto 12 171,52 zł,

3. 5 grudnia uczestniczyliśmy z Zastępcą w uroczystości wręczenia „Medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie” . Medalami odznaczone zostały pary małżeńskie z terenu Gminy Annopol, które 
przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim 50 lat,

4. 9 grudnia podpisałem umowę z Panem Damianem Kamińskim z firmy Damont s.c. na zakup wraz 
z dostawą skrzydeł i ościeżnic drzwiowych do budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu za łączną 
kwotę brutto 17 847,30 zł,

5. 9 grudnia podpisałem umowę z Panem Damianem Łukasikiem z firmy Kuźnia Chłodu Montaż 
Serwis Klimatyzacji i Urządzeń Chłodniczych na zakup wraz z dostawą 4 klimatyzatorów do 
budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu za łączną kwotę brutto 14 760,00 zł,

6. 10 grudnia podpisałem umowę z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu wyłonionym w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Prowadzenie obsługi 
bankowej budżetu Gminy Annopol i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.01,2022r. 
do 31.12.2023 r ”,

7. 13 grudnia dokonaliśmy odbioru zadania „Przebudowa pomieszczeń pod działalność Klubu 
„Senior+” w Annopolu, ul. Radomska 26” Prace wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo -  
Usługowe Paweł Stępień za kwotę brutto 350 338,18 zł,

8. 13 grudnia dokonaliśmy odbioru remontu świetlicy wiejskiej w Zastoczu. Remont został 
wykonany ze środków funduszu sołeckiego przez mieszkańców Zastocza,

9. 15 grudnia uczestniczyliśmy z Zastępcą w spotkaniu w sprawie drogi dojazdowej do Komisariatu 
Policji w Annopolu,

10. 15 grudnia dokonaliśmy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Annopol w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.” Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona
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przez: EKO-KRAS SP. z o.o. Kraśnik. Cena oferty brutto: 3 196 747,75 zł. Podpisanie umowy 
nastąpi 29 grudnia 2021 r.,

11. 17 grudnia nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Zakup paliwa do sprzętów i pojazdów stanowiących własność Gminy Annopol oraz samochodów 
pożarniczych z terenu Gminy Annopol w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”.
Do postępowaniu wpłynęła 1 oferta, trwa jej analiza,

12. 17 grudnia dokonaliśmy odbioru zadania dotyczącego budowy ogrodzenia działki pod budowę 
świetlicy w miejscowości Stary Rachów za łączną kwotę brutto 14 800,00 zł wykonanego przez 
firmę Usługi Budowlane Artur Bojanowski,

13. 21 grudnia dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w' trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie 
dokumentacji przetargowej dla projektu pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu”, 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PW-Inwest Obsługa Inwestycji Wojciech Płeszka z Kielc. 
Cena oferty brutto: 4 920,00 zł,

14. 21 grudnia dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zarządzanie projektem 
pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIPU 
Mariusz Świerk z Łęcznej. Cena oferty brutto: 30 750,00 zł,

15.21 grudnia dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol”. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona 
przez: BAROS -  Maciej Glijer z Suchedniowa. Cena oferty brutto: 1 600,00 zł -  za wyłapanie 
bezdomnego psa lub kota oraz za usługę weterynaryjną związaną z przejęciem zwierzęcia na stan 
schroniska,

16.21 grudnia dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zakup mebli do 
pomieszczeń pod działalność Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26”. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELMEB Andrzej Faron z Tarnobrzega. 
Cena oferty brutto: 34 612,20 zł,

17.21 grudnia dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zakup mebli do 
pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELMEB Andrzej Faron z Tarnobrzega. Cena oferty brutto: 
82 932,75 zł,

18. 21 grudnia podpisałem akt notarialny na sprzedaż działki 43m2 przy ul. Puławskiej w Annopolu 
za kwotę 2 500 zł netto. Koszty notarialne zostały poniesione przez kupującego,

19. 22 grudnia złożyliśmy wniosek do programu „Cyfrowa Gmina” obejmujący modernizację sprzętu 
informatycznego w Urzędzie Miejskim w Annopolu, cyberbezpieczeństwo oraz zakup aplikacji 
niezbędnych do wykonywania zadań. Złożony wniosek na kwotę 254 490 zł finansowany jest 
w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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Wysoka Rado!

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

-  w dniu 3 grudnia w posiedzeniu wspólnym Korniej i Stałych,
-  w dniu 8 grudnia w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
-  w dniu 9 grudnia w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy,
-  w dniu 10 grudnia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
-  w dniu 22 grudnia w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W tym okresie wydałem 1 zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy, które przekazałem 
Pani Przewodniczącej Rady.
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Ul. Rynek 1, 23-235 Annopol 
Tel. +48 15 8613063 
www.annopol.info

Gmina Annopol Numer załącznika

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu  
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. " 
została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem  
przeciw 0, wstrzymuję się 3.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 10:02:23

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. Grzegorz Tęcza
11. Anna Wgsik
12. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

1. Andrzej Bownik
2. Elżbieta Kawka
3. Waldemar Rakwał

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

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

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na terenie Gminy Annopol na 2022 rok. " została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 1, wstrzymuję się 2.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 10:20:29

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za Jestem przeciw

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

10. Zdzisław Romański
11. Anna Wąsik
12. Witold Winogrodzki

Wstrzymuję się

1. Waldemar Rakwał
2. Grzegorz Tęcza

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote ża 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

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol 
na 2022 rok. " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem  
za 13, jestem przeciw 1, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 10:22:53

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. /ulita Domagała
3. Bogumiła Iracka-Burek
4. Zenobia Jarmuła
5. Elżbieta Kawka
6. Edward Koba
7. Danuta Ksiądz
8. Jerzy Lipniacki
9. Mariusz Lis

10. Zdzisław Romański
11. Grzegorz Tęcza
12. Anna Wąsik
13. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
1. Andrzej Bownik

Wstrzymuję się

1. Waldemar Rakwał

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

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

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem lokalu użytkowego. " została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w  trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 10:26:20

Radni zagłosowali jak poniżej:

1
Jestem za Jestem przeciw

RRAK
2.
o

Andrzej Bownik

4.
c

jutica uomayata 
Bogumiła Iracka-Burek

Di
6.

ZiC/iODia Jul niufu
Elżbieta Kawka

7. Edward Koba
8. Danuta Ksiądz
9. Jerzy Lipniacki
10. Mariusz Lis
11. Waldemar Rakwał
12. Zdzisław Romański
13. Grzegorz Tęcza
14, Anna Wqsik
15. Witold Winogrodzki

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

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. +4815 8613063 
www.annopol.info

Numer załącznika

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  
wynagrodzenia Burmistrza Annopola. " została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem  za 11, jestem przeciw 3, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 10:34:34

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

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

10. Anna Wąsik
11. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
1. Elżbieta Kawka
2. Jerzy Lipniacki
3. Grzegorz Tęcza

Wstrzymuję się

1. Waldemar Rakwał

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

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

http://www.annopol.info


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

Numer załącznika €

Uchwała numer "Podjęcie uchwały w  sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2022 - 2030. " została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem  za 13, jestem przeciw 1, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w  trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 11:00:40

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2. Andrzej Bownik
3.
4.

Julita Domagała
Bogumiła Iracka-Burek

5. Zenobia farmuła
6. Edward Koba
7. Danuta Ksiądz
8. Jerzy Lipniacki
9. Mariusz Lis

10. Waldemar Rakwał
11. Zdzisław Romański
12. Anna Wąsik
13. Witold Winogrodzki

Jestem przeciw
1. Elżbieta Kawka

Wstrzymuję się

1. 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.

http://www.annopol.info
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Lublin, 25 listopada 2021 r.

W R.2 Ą D MI EJ S KI
W ANNOPOLU

Pan Mirosław Gazda 
Burmistrz Annopola
ul. Rynek 1 
23-235 Annopol
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UCHWAŁA
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Annopol na 2022 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

- Mirosław Wydrych - członek,
- Renata Giryluk - członek,

po analizie projektu uchwały budżetowej gminy Annopol na 2022 rok, przedłożonego wraz 
z uzasadnieniem - na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 
z późn. zm.,):

- opiniuje pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Annopol na 2022 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony na 
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych do wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze 
jednostek samorządu terytorialnego projektach uchwał budżetowych.

Projekt uchwały budżetowej gminy Annopol na 2022 r., wraz z uzasadnieniem, wpłynął do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 16 listopada 2021 r.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność 
z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.). Skład Orzekający zapoznał się też z oceną projektu dokonaną 
przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO. Projekt budżetu określa dochody ogółem 
w kwocie 40.092.763,10 zł, w tym dochody bieżące -  38.522.799,60 zł, wydatki ogółem w kwocie 
40.682.763,10 zł, w tym wydatki bieżące -  37.585.779,11 zł oraz przychody w kwocie 1.600.000 zł
i rozchody w kwocie 1.010.000 zł.

- Joanna Janik - przewodnicząca,

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



W wyniku dokonanej analizy Skład Orzekający stwierdza, że projekt uchwały budżetowej
zawiera wszystkie niezbędne do oceny informacje oraz wymaganą przez ustawę o finansach{ •' ki
publicznych szczegółowość. Skład Orzekający nie dopatrzył się w przedłożonym projekcie■ . ' . • l fwU i ■> ; : •. fl • • • • . . ' ;
uchwały budżetowej na 2022 rok naruszenia przepisów prawa, w tym ustawy o finansach 

.publicznych. . _ . \j;, i'T ;

Skład Orzekający. postanowił zaopiniować pozytywnie projekt, uchwały budżetowej gminy.. ,; 

Annopol na 2022 rok. , obov/:o/uiRCv-u c u i: 0.;ro ;;veh i

Skład przypomina jedn(3fJZ1fśnięj,,;że z; dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązuie nęiwa opłąta za. - l!;; 
obrót hurtowy :napojąmi. alkoholowymi w opakowaniach o objętości nmięjsz^;::njż v300;jnl {tzw-utó; 
„małpki”). Opłata tai;«tąnowi w: lO^ędochód gminy, na terenie której, prowadzona jest jsprzedaż,;.:..i a 
a środki pozyskane z tego tytułu przeznaczone-isą na działania mające na celu realizację lokalnej 
między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania; alkoholu (art.- 9 
ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi — t.j. Dz. U. z 2Ó21 r., póz. 1119). Ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku 
roku do 30 września 2021 r. wynika, że gmina Annopol uzyskała w 2021 r. z tego tytułu dochody 
w kwocie 17.302,39 zł, z zatem prawdopodobne jest pozyskanie tego typu dochodów także 
w 2022 r.

v rC i*;. *. • •« ' : . » • • * * *  ę*

Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości planowanych na 2022 rok kwot wydatków 
bieżących i majątkowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów , i innych zobowiązań. . 
Analiza i ocena celowości wszystkich zawartych w projekcie uchwały budżetowej postanowień 
należy do Rady Miejskiej w Annopolu i jej komisji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie w terminie.„14 dni od dnia jej doręczenia.

PrzewodniraącajSkładu OrzekającegoniczącEwslaaau u  iO r f
Joanj/a Janik
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U C H W A Ł A

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 
Rady Miejskiej Annopol 

z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie wystawienia opinii do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie § 5 i § 6 uchwały nr XV/108/19 Rady Miejskiej Annopol z 
dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy po przeprowadzonej 
w dniu 9 grudnia 2021 roku analizie projektu budżetu gminy na 2022 rok, oraz 
szczegółowych obliczeniach na podstawie których ustalono kwoty 
w projekcie budżetu przedłożonego przez Burmistrza pozytywnie opiniuje 
projekt budżetu gminy na 2022 rok.

W pracach uczestniczyło 7 członków Komisji

Uchwałę podjęto: . .4. głosami „za”, w. „wstrzymał się” i u. „przeciw.



Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Rady Miejskiej Annopol 

z dnia 8 grudnia 2021 roku.

w sprawie wystawienia opinii do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie § 5 i § 6 uchwały nr XV/108/19 Rady Miejskiej Annopol 
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej,

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych po 
przeprowadzonej w dniu 8 grudnia 2021 roku analizie projektu budżetu gminy na 
2022 rok oraz szczegółowych obliczeniach na podstawie których ustalono kwoty 
w projekcie budżetu przedłożonego przez Burmistrza, pozytywnie opiniuje 
projekt budżetu gminy na 2022 rok.

W pracach uczestniczyło 8 członków Komisji.

Uchwałę podjęto .^"głosami „za”, (^„przeciw ” i .'^w strzym ał się’ 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji.

P rzew od^^ąi^ l^ o misj i 
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U C H W A Ł A
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Annopol 

z dnia 10 grudnia 2021 roku.

w sprawie opracowania opinii zbiorczej do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie § 66 ust.2 i 3 Statutu Gminy stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr XLIX/351/18 Rady Miejskiej Annopol z dnia 24 września 2018 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Annopol (Dz. Urz. Województwa 
Lubelskiego poz. 4586 ze zm.) oraz § 7 uchwały Nr XV/108/19 Rady Miejskiej 
Annopol z dnia 27 września 2019 r. w sprawie tiybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej

Komisja Rewizyjna po analizie wniosków Komisji Stałych Rady 
Miejskiej i przeprowadzonej dyskusji pozytywnie opiniuje projekt budżetu 
gminy na 2022 rok.

W pracach Komisji udział brało 5 członków Komisji Rewizyjnej. 

Radni głosowali: „za”, A  „wstrzymał się” i .0 „przeciw”.

Przewodniczący Komisji

Łukasz Babiracki



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

Numer załącznika £ 3

Uchwała numer "Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 
2022 rok zgłoszonej przez Burmistrza. " została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 10, jestem  przeciw 2, wstrzymuję się 3.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2021 11:51:42

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Łukasz Babiracki
2.
3

Julita Domagała

4. Zenobia Jarmuła
F». Edward Koba
6. Danuta Ksiądz
7. Mariusz Lis
8. Zdzisław Romański
9. Anna Wąsik

10. Witold Winogrodzki

Wstrzymuję się

1. Andrzej Bownik
2. Jerzy Lipniacki
3. Waldemar Rakwał

Jestem przeciw
1. Elżbieta Kawka
2. Grzegorz Tęcza

Obecni radni, którzy nie w zięli 
udziału w  głosowaniu

BRAK

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