
Protokół Nr XLVII 
sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 28 marca 2018 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 
Obrady rozpoczęły się o godz. 16 3 0, a zakończyły o godz. 18 5 0. W obradach 

sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Nieobecność 1 radnej 
była usprawiedliwiona. Lista obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranej 

radnej zaświadczenia o wyborze. 
3. Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Szydłów. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Zapytania i interpelacje radnych. 
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG. 
8. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2017 rok: 

a. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, 
b. Gminnej Biblioteki Publicznej, 
c. Gminnego Centrum Kultury, 

9. Zatwierdzenie planów finansowych na 2018 rok. 
a. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, 
b. Gminnej Biblioteki Publicznej, 
c. Gminnego Centrum Kultury, 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -

2026, 
- zmian w budżecie gminy na 2018 r., 
- zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy 

Szydłów za rok 2017, 
- wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 
- określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

- podziału Gminy Szydłów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

- podziału Gminy Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

- w sprawie akceptacji treści wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu 
miasta. 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady XLVII"sesji Rady Gminy otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz 
Jastrząb - Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji: Wójta 
Gminy, pracowników Urzędu Gminy, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej 
w Szydłowie, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz radnych. 
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący RG stwierdził quorum 
uprawniające Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 



Ad. 2. 

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej 
w Szydłowie o wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze na radną. 
Pan Grzegorz Bień - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie 
poprosił panią Agnieszkę Juszczak i wręczył jej stosowne zaświadczenie oraz 
pogratulował wyboru na radną. 

Ad. 3. 

W tym punkcie porządku nowo wybrana radna Agnieszka Juszczak złożyła 
ślubowanie jakie przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, którego złożenie jest 
warunkiem objęcia mandatu radnej RG. Ślubowanie zostało złożone w ten sposób, 
że przewodniczący obradom pan Ireneusz Jastrząb odczytał rotę ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnej sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców", następnie odczytał nazwisko radnej, a ta powstając 
wypowiedziała słowo „ „Ślubuję" i dodała słowa: „Tak mi dopomóż Bóg". 
W ten sposób radna Agnieszka Juszczak objęła mandat radnej Rady Gminy 
Szydłów. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym proponowany porządek obrad 
XLVII sesji RG i poprosił o zgłaszanie wniosków, co do jego zmian lub uzupełnień. 
Wójt Gminy zgłosił wniosek o dodanie do punktu 10, jako kolejne podpunkty 
porządku obrad projekty uchwał: Nr XLVII/ 292/ 2018, Nr XLVII/ 293/ 2018 i Nr XLVII/ 
294/ 2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu, 
oraz Uchwały Nr XLVII/ 295/ 2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas 
nieokreślony budynków komunalnych położonych na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Szydłów. 
Więcej wniosków nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Gminy 
poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy. W głosowaniu 
jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący RG poddał 
pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji RG wraz z dokonanymi 
zmianami i porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu z przedostatniej, tj. XLVI 
sesji RG z dnia 28 lutego 2018 r. i zwrócił się do radnych o zgłaszanie ustnych uwag 
do protokołu. 
Radni nie zgłosili ustnych uwag i zastrzeżeń więc w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym protokół został przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Andrzej Pasternak - zgłosił, że w Brzezinach droga od sklepu w kierunku 

Małych Brzezin od 30 lat nie była remontowana i teraz nie opłaci jej się doraźnie 
naprawiać, gdyż po ostatniej zimie jej stan jest okropny, należałoby pomyśleć 
o położeniu w tym roku nowej nawierzchni (rowy i przepusty przy tej drodze są), 
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- radny Tadeusz Gąsiorek - wypowiedział się w sprawie znaków wzdłuż drogi 
powiatowej, który to problem zgłaszał na poprzedniej sesji i poinformował, iż 
otrzymał odpowiedź od pracownika Urzędu Gminy, który przekazał mu odpowiedź 
z Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, z której wynika, że znaki są prawidło 
ustawione, ponieważ wskazują odległość do centrum wsi - wynosi ona 1 km. 
Jego zdaniem znaki mogły by zostać, ale powinna być z nich usunięta odległość, 
tj. 1km. Radny zgłosił również, że mieszkańcy Korytnicy upominają się, aby na 
drodze od remizy w dół wsi zostało zamontowane lustro, gdyż jest tam bardzo 
niebezpiecznie - nic nie widać, 

- radny Krzysztof Fit - zgłosił problem z drogą dojazdową od Woli Żyznej do 
Szydłowa - do ul. Soleckiej, obok nieruchomości pani Makowskiej - dwóch 
mieszkańców chce dobrowolnie oddać po kawałku swoich działek pod tę drogę, 

- radny Andrzej Tuz - zapytał czy informację o zasiedzeniu nieruchomości mają 
odebrać z sądu sami strażacy, czy odbierze UG. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swej działalności 
w okresie między sesjami RG i tak powiedział: 
- na początku marca odbył wspólnie z dyrektorem GCK spotkanie z firmą F.H.U 
WIĘC-POL, którą reprezentował właściciel pan Leszek Więcławek, a tematem 
spotkania była organizacja XXI Święta Śliwki w 2018 r. Ustalone zostało, że 
w sobotę, tj. 4 sierpnia organizatorem imprezy będzie firma WIĘC-POL, 
a w niedzielę, tj. 5 sierpnia GCK wraz z UG, 

- brał udział w zebraniu jednostek OSP w Kotuszowie i w Potoku, 
- ze względu na chorobę nie brał udziału w gali zorganizowanej przez Staszowską 

Izbę Gospodarczą, podczas której wręczano „Stambułki Staszowskie" - wśród 
nagrodzonych znalazł się Bank Spółdzielczy w Szydłowie, 

- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Szydłowie jak również w Ośrodku 
Zdrowia w Szydłowie są bieżąco realizowane, 

- wynikł problem z przeniesieniem biblioteki na czas remontu Skarbczyka, 
- po raz 10 w dniu 8 marca Gminne Centrum Kultury zorganizowało gminne obchody 

Międzynarodowego Dnia Kobiet, 
- wspólnie z panią Marią Stachuczy - dyrektorką GCK spotkali się z panią poseł Anną 

Krupką i rozmawiali o umożliwieniu spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w sprawie uzyskania wsparcia finansowego na zabytki Szydłowa, 

- w dniu 23 marca br. uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Miast Króla 
Kazimierza Wielkiego, które odbyło się w Żarnowcu, 

- powstał problem w realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów, 
ponieważ około 50 osób zrezygnowało i istnieje zagrożenie realizacji tego projektu. 
Zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów, aby zaapelowali do mieszkańców 
o rozwagę, zastanowienie się nad tym problemem i nie rezygnowanie z udziału 
w projekcie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że od tej chwili w obradach sesji uczestniczy 
13 radnych, gdyż jeden radny zwolnił się i opuścił salę. 

Ad. 8. 

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że 
sprawozdania z wykonania planów finansowych kierownicy jednostek, tj. SPZOZ, 
GBP i GCK przedstawiali szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji RG 
i wszyscy radni sprawozdania otrzymali wraz z materiałami na sesję RG. 
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Przewodniczący RG zwrócił się do radnych o zgłaszanie pytań i uwag do 
sprawozdań. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag dotyczących sprawozdań z wykonania planów 
finansowych za 2017 r. i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym plany finansowe 
SPZOZ, GBP i GCK w Szydłowie za 2017 rok zostały przyjęte jednogłośnie - 13 
głosów „za". 

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 

Ad. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że plany finansowe na 2018 r. były 
również szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji RG i każdy radny 
plany finansowe otrzymał z materiałami na sesje więc zwrócił się do radnych 
0 zgłaszanie pytań i uwag, co do tych dokumentów. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych planów finansowych 
1 w przeprowadzonym przez przewodniczącego głosowaniu jawnym, plany finansowe 
SPZOZ, GBP i GCK w Szydłowie na 2018 r. zostały zatwierdzone jednogłośnie - 13 
głosów „za". 

Plany finansowe na 2018 r. stanowią załącznik do protokołu. 

Ad. 10. 
W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania projektów uchwał. 
Pierwsze rozpatrywane projekty uchwał XLVII sesji dotyczyły zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 oraz zmian w budżecie 
gminy Szydłów na 2017 rok. 
Pani Anna Pytowska - Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła 
założenia proponowanej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów 
na lata 2018-2026, stwierdzając że zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych do 
budżetu gminy Szydłów na 2018 r. 
W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu bieżących 
dochodów budżetowych roku 2018 o kwotę 96.858,50 zł, a dochodów majątkowych 
o kwotę 117.985,00 zł. 
Na kwotę dochodów bieżących składa się zwiększona kwota subwencji oświatowej 
w kwocie 94.679,00 zł, dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań 
bieżących w kwocie 27,00 zł oraz kwota 2.152,50 zł z tytułu zwrotu kosztów 
rozgraniczenia nieruchomości w Grabkach Dużych. 
Na kwotę dochodów majątkowych składa się dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego 
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. 
„Program rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 
z przeznaczeniem na rozbudowę drogi nr 390042T w Szydłowie - ul Armii Krajowej 
(2016-2018). 
Dochody po zmianach wynoszą - 22.603.140,37 zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie 
dochodów oraz wprowadzono zmianę w wydatkach majątkowych, zwiększając kwotę 
tych wydatków o 117.985,00 zł, z dotacji otrzymanej od Wojewody Świętokrzyskiego 
na rozbudowę drogi nr 390042T w Szydłowie - ul. Armii Krajowej, natomiast 
zmniejszono środki własne na w/w zadanie. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 30.203.140,37 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosić będzie 
7.600.000,00 zł. 
Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 7.500.000.00 zł i środkami 
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej - 100.000,00 zł. 
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W załączniku Nr 2 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów" 
wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi nr 390042T 
w Szydłowie - ul. Armii Krajowej, zwiększając kwotę wydatków o 117.985,00 zł, 
z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast zmniejszono 
środki własne na w/w zadanie. 
Następnie Z-ca Skarbnika Gminy omówiła proponowane zmiany budżetu gminy na 
2018 r. i tak: 
Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 214.843,50 zł. 
Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na realizację bieżących zdań 
zleconych w dziale 855 - Rodzina - zwiększona została dotacja na realizację zadań 
związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 27,00 zł. W dziale 600 -
Transport i łączność, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 
o dofinansowaniu zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 
zwiększono dochody o kwotę 117.985,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 2.152,50 zł, z tytułu zwrotu 
kosztów rozgraniczenia nieruchomości. W dziale 758 - Różne rozliczenia - została 
zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 94.679,00 zł. 
Dochody po zmianach wynoszą 22.603.140,37 zł. 
Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 
- w dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono wydatki o kwotę 57.500,00 zł na 

realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, wprowadzono 
środki z dotacji na zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie - ul. 
Armii Krajowej" w wysokości 117.985,00 zł, natomiast zmniejszono środki własne 
na w/w zadanie, wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 662 w Gackach 
o wartości 40.000,00 zł, 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono wydatki o kwotę 
2.152,50 zł z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości, 

- w dziale 750 - Administracja publiczna - dokonano przesunięć między paragrafami 
zwiększając wydatki na PFRON, 

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono 
wydatki o kwotę 13.000,00 zł, na pokrycie wzrostu ekwiwalentów oraz ryczałtów dla 
strażaków OSP, 

- w dziale 758 - Różne rozliczenia - zmniejszono rezerwę o kwotę 13.000,00 zł, 
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono płace i pochodne o kwotę 

94.679,00 zł oraz dokonano przeniesień między rozdziałami, 
- w dziale 855 - Rodzina zwiększono wydatki o kwotę 27,00 zł - na realizację zadań 

bieżących, 
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono wydatki 

na oświetlenie uliczne o kwotę 20.485,00 zł. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 30.203.140,37 zł. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionych i omówionych projektów uchwał, 
w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026 i uchwała ta w głosowaniu jawnym została 
uchwalona jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 284/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2018 r. W głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -13 głosów „za". 



UCHWAŁA Nr XLVII/ 285/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Szydłów za rok 2017. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, organ zatwierdzający rozpatruje i zatwierdza sprawozdania 
finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym 
sprawozdania finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów za rok 2017 
zostały uchwalone jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 286/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dotyczył wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
0 ochronie przeciwpożarowej stanowi, iż członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent ten może być wypłacany do wysokości 1/175 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, 
obliczonego za poprzedni kwartał przez Prezesa GUS, za każdą godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniowym. 
Od roku 2013 w Gminie Szydłów ekwiwalent ten był wypłacany w kwocie 14,00 zł, 
za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej, za każdą godzinę udziału w działaniach 
ratowniczych. 
Strażacy w ubiegłym roku zwracali się o podwyżkę ekwiwalentu i dokonaliśmy 
analizy wysokości ekwiwalentów w 10 gminach i zaproponowaliśmy kwoty zawarte 
w projekcie uchwały. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącego głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -13 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 287/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
Pani Agnieszka Makowska - p.o. Kierownika GOPS wyjaśniła, że świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych, usług opiekuńczych, z wyjątkiem usług na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań gminy o charakterze 
obowiązkowym. 
Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę 
obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania 
1 odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. Usługi opiekuńcze przyznawane osobom, które 
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są 
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jej pozbawione i rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. zapewnienia poprzez zakup 
niezbędnych produktów, przygotowywanie posiłków i karmienie), opiekę higieniczną 
(tj. mycie, pranie, sprzątanie, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem). Ustawodawca definiuje 
specjalistyczne usługi opiekuńcze jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 
W sprawach dotyczących przyznania usług opiekuńczych mają zastosowanie 
przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy 
społecznej, w tym również zasada kierowania się w postępowaniu dobrem osób 
korzystających z pomocy. Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową 
realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, a proponowana 
zmiana stawki wynagrodzenia za 1 godzinę usług opiekuńczych pozwoli na 
urealnienie wynagrodzenia dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń 
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie 
-13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 288/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie 
podziału Gminy Szydłów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jednocześnie stwierdził, że jest to 
czysta formalność i podział gminy Szydłów na okręgi wyborcze jest identyczny jak 
w latach ubiegłych. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w przeprowadzonym 
glosowaniu jawnych uchwała została uchwalona jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA nr XLVII/ 289/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy 
Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. Również stwierdził, że w tej uchwale nic się nie 
zmienia - granice obwodów oraz siedziby OKW pozostają takie jak w ostatnich 
wyborach. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym 
glosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 290/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały XLVII sesji, dotyczył akceptacji treści wniosku o nadanie 
miejscowości Szydłów statusu miasta. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że Komitet Honorowy Obchodów 650-lecia Nadania Praw 
Miejskich dla Królewskiego Miasta Szydłowa, na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 
2017 r. podjął uchwałę o wystąpieniu do władz samorządowych z propozycją 
wszczęcia formalnej procedury odzyskania przez Szydłów praw miejskich. 
Uchwałą Nr XXXV/ 221/ 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Szydłów 
wszczęła procedurę związaną z nadaniem miejscowości Szydłów statusu miasta, 
a uchwałą Nr XXXV/ 222/ 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zobowiązała Wójta Gminy 
Szydłów do przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Szydłów konsultacji 
dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta. 

7 



W przeprowadzonych konsultacjach wzięło udział 2152 osoby (54,88 % 
uprawnionych), z czego 1711 osób opowiedziało się za nadaniem praw miejskich. 
W samej miejscowości Szydłów 81,97 % mieszkańców opowiedziało się za statusem 
miasta. 
Następnie, Uchwałą Nr XLIII/ 264/ 2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta, Rada 
Gminy Szydłów postanowiła wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z wnioskiem o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta. 
Wniosek taki został sporządzony, łącznie zawiera wymagane przepisami prawa 23 
załączniki i wniosek jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Po uchwaleniu 
przedmiotowej uchwały wniosek zostanie skierowany za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego do MSWiA. 
Do przedstawionego i omówionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag 
i zastrzeżeń. W związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie jawne 
projekt uchwały i w wyniku głosowania, uchwała została uchwalona jednogłośnie -13 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVIl/ 291/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący RG poinformował, że kolejne trzy uchwały dzisiejszej sesji, które 
Wójt Gminy zgłosił do porządku obrad dotyczą udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadań polegających na przebudowie dróg 
powiatowych i były wyjaśnione przy omawianiu zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 i zmian w budżecie gminy. 
Przewodniczący RG poprosił radnych o zgłoszenie pytań i uwag do tych projektów. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionych projektów uchwał. W związku 
z czym Przewodniczący RG poddał po głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizacje zadania 
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny 
w miejscowości Rudki o dł. 300 mb. W głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 292/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizacje zadania polegającego 
na przebudowie drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok w miejscowości 
Brzeziny o dł. 150 mb. W głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 293/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizacje zadania polegającego 
na przebudowie drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duże - Solec w miejscowości 
Solec o dł. 158 mb. 
W głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 294/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 
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Ostatni projekt uchwały jaki został przygotowany na obecną sesję i został zgłoszony 
przez Wójta Gminy do porządku obrad, dotyczył wrażenia zgody na użyczenie na 
czas nieokreślony budynków komunalnych położonych na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Szydłów. Wójt Gminy wyjaśnił, że wymienione 
w uchwale nieruchomości stanowią własność gminy i znajdują się w gminnym 
zasobie nieruchomości. Zgodnie z przepisami nieruchomości mogą być przedmiotem 
obrotu, w tym użyczenia, a do wyłącznej właściwości RG należy podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących m.in. zasad obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata. Nieruchomości będące przedmiotem uchwały zostaną użyczone jednostkom 
OSP w Osowce i Woli Żyznej. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono i w zarządzonym 
przez Przewodniczącego RG głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLVII/ 295/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 11. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy: 
- w sprawie drogi w Brzezinach - w dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie 

u Wojewody Świętokrzyskiego na temat Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. Gminy będą mogły składać wnioski o środki z tego rządowego programu 
- z dofinansowaniem do 80 % kosztów. 
Gmina Szydłów złoży wnioski na tę drogę w Brzezinach i na drogę w Woli 
Podleśnej - termin składania wniosków do 15 kwietnia br., a rozstrzygnięcie 
ma być na początku czerwca. Jeśli wnioski zostałby rozpatrzone negatywnie, to 
Gmina będzie mogła we wrześniu br. złożyć wniosek na drogę w Brzezinach 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek", 
przy dofinansowaniu w wysokości 50 % kosztów, 
Radny Andrzej Tuz zapytał dlaczego, tylko na te dwie drogi będą składane wnioski 
- może na drogę w Jabłonicy też można byłoby złożyć taki wniosek. Wykonano jej 

częściowy remont, pozostał do remontu odcinek 500 m i tak już zostało. 
Wójt odpowiedział, że przy drodze w Jabłonicy jedna z działek, na której znajduje 
się „starodroże" drogi wojewódzkiej nr 765 ma jeszcze nie uregulowany stan 
prawny i w chwili obecnej, do czasu uregulowania stanu prawnego nie ma 
możliwości składania wniosku. Gmina Szydłów wystąpiła o przekazanie na jej 
rzecz prawa własności tej nieruchomości. 

- w sprawie strażnicy w Jabłonicy - w ubiegłym tygodniu do UG wpłynęło pismo 
z sądu, iż brakuje opłaty w kwocie 10,00 zł, należność uregulowała kancelaria 
prawna i potrwa to jeszcze ok. 2 - 3 tygodni, 

- droga dojazdowa z Woli Żyznej - rozezna sprawę, ile kosztowałyby usługa geodety 
i wtedy zostanie wyliczony koszt remontu tej drogi. 

Pani Bożena Stępień - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
dodała w sprawach inwestycji drogowych, iż rząd podjął decyzję o programie 
w sprawie wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, media szybko to rozgłosiły, 
a dopiero 29 marca br. mają być ogłoszone wytyczne do tego programu, a termin 
składania wniosków ustalono do dniał5 kwietnia br. 
Natomiast w sprawie ustawienia lustra przy drodze w Korytnicy sprawa zostanie 
rozeznana poprzez dokonanie wizji na miejscu. 
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Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo jakie wpłynęło do Rady Gminy od 
państwa Katarzyny i Norberta Kwiatków w sprawie wykonania drogi dojazdowej do 
ich posesji, co jest konieczne ze względu na niepełnosprawność syna, który porusza 
się na wózku inwalidzkim. 
Wójt zabierając głos powiedział, że spodziewał się takiego wniosku gdyż radny -
Łukasz Gondek, na ostatniej sesji zgłaszał problem dojazdu do ich posesji, a jest to 
droga wewnętrzna. W kwietniu musi zebrać się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego, która dokona oględzin tej drogi i przedstawi Wójtowi opinię, co zrobić 
i jak załatwić tą sprawę. 
Radny Leszek Wójcik zapytał u umowę użyczenia Wiejskiego Domu Kultury 
w Grabkach Dużych, tak aby obiekt ten przekazać mieszkańcom wsi. Poprosił także 
o dostarczenie kamienia na drogę do pana Barabasza w Grabkach Dużych, gdyż 
droga została przekopana celem ułożenia wodociągu i obecnie trudno jest dojechać 
do tej posesji. 
Wójt odpowiedział, że Gmina przekazuje pieniądze na fundusz sołecki i sołectwa 
w pierwszej kolejności powinny przeznaczać go na drogi, a dopiero później myśleć 
0 świetlicach czy altanach. 
Radny Marek Skuza - zgłosił, że w sołectwie Gacki potrzebny jest kamień na dojście 
do mieszkań socjalnych, należy ustawić kosz na śmieci pod remizą oraz 
zainstalować tablicę ogłoszeń w górnej części sołectwa. 
Sołtys Szydłowa - Stanisław Wojterski zgłosił, że na ulicy Opatowskiej, na działce po 
panu Arendarskim gdzie nikt nie zamieszkuje, rosną czereśnie i gałęzie drzew 
wychodzą nad drogę - należałoby je usunąć. 
Radny Jerzy Klamczyński - poinformował, że zgłosiła się do niego pani T. Lubelska, 
1 poinformowała go, iż zgłaszała do Gminy sprawę podłączenia do kanalizacji jej 
domu na ul. Staszowskiej, a gmina nic nie robi w tej sprawie. 
Wójt odpowiedział, że 2 lata temu pani Lubelska nie myślała o remoncie budynku 
i o kanalizacji, a dziś domaga się podłączenia do tej sieci, a jest to znaczny problem. 
Można go rozwiązać gdy pani Lubelska poczeka, jak będzie podłączać do 
kanalizacji swój dom pani Molska, również położony przy ul. Staszowskiej, to wtedy i 
ona będzie mogła się podłączyć. 
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim obecnym na 
sali życzenia świąteczne, do życzeń świątecznych przyłączył się również Wójt 
Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad sesji został w pełni 
zrealizowany i dokonał zamknięcia obrad XLVII sesji Rady Gminy Szydłów. 

Protokołowała 

Ad. 13. 

Teresa Kaniszewska 
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