
Protokół Nr L 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 9 3 0 a zakończyły o godz. 11 . 

W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych . 

Lista obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG. 
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Szydłów za rok 2017, 

- udzielenia Wójtowi Gminy Szydłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy za 2017 rok. 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -
2026, 

- zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
- zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2019 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 

2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie Gminy 
Szydłów, 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów. 

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas oznaczony 
18 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów, 

- w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Szydłów do 
organu regulującego 

- wprowadzenia zmian do Uchwały nr 11/10/2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie 
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zmiany w składzie osobowych komisji Rady Gminy Szydłów 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
Wolne wnioski i informacje. 
Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 
Obrady L sesji Rady Gminy otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz Jastrząb 
- Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji: radnych, Wójta 
Gminy, pracowników UG oraz sołtysów. 
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący RG stwierdził quorum 
uprawniające Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym proponowany porządek obrad 
L sesji RG i poprosił o zgłaszanie wniosków, co do zmiany lub uzupełnienia porządku 
obrad tej sesji. Takie wnioski nie zostały zgłoszone. Przewodniczący RG sam 
zaproponował zmianę porządku obrad aby z punktu 6 porządku obrad rozpatrzenie 
projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach wykreślić podpunkt podjęcie uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów a w miejsce tej uchwały pod tym 
samym numerem L/313/2018 wprowadzić uchwałę w sprawie zmian składów 
osobowych Komisji Rady Gminy Szydłów. Wniosek ten w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie - 15 głosów „za". 
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne porządek obrad sesji 
wraz z dokonaną zmianą i porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 15 głosów 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołów 
sesji Nr XLVIII z dnia 30.04.2018 r. i Nr XLIX z dnia 09.05.2018 r., zwrócił się do 
radnych o zgłaszanie ustnych uwag do protokołu. 
Radny A. Pasternak zgłosił ustnie uwagę że, w protokole z dnia 9 maja na stronie 3 
po środku w wypowiedzi A. Pasternak zaproponował, aby zaprosić również geodetę, 
a Wójt wyraził zgodę, a powinno być zamiast słowa geodetę - geologa. 
Radny R. Sadłocha zgłosił że na stronie 3 protokołu z dnia 9 maja w zdaniu 
zawierające prośbę o sfinansowanie z budżetu gminy zakup 13 sztuk galowych 
mundurów dla członków i OSP powinno być 4 sztuk galowych mundurów. 
Radny Ł. Gondek zgłosił nieformalny wniosek dotyczący również protokołu z dnia 9 
maja na stronie 4 jest napisane że należałoby siłą zabrać tę osobę do szpitala, a 
powinno być że należałoby tą osobę obserwować a w razie potrzeby wziąć do 
szpitala. Innych uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono. 

Ad. 2. 

za". 

Ad. 3. 
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Przewodniczący RG zwrócił się do radnych aby poprawili w swoich protokołach 
zgłoszone poprawki i poprosił o przegłosowanie tych wniosków. 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli zmiany do 
protokołu. 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVIII 
z dnia 30 kwietnia 2018 r. który został przyjęty jednogłośnie - 15 głosów „za". 
Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji 
Nr XLIX z dnia 09 maja 2018 r. który został przyjęty jednogłośnie - 15 głosów za". 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania 
radnych: 
- radny Ł. Gondek zapytał w kiedy rozpoczną się prace na ulicy Armii Krajowe i 2 

lata temu pytał o umocnienie rowu melioracyjnego na ulicy Armii Krajowej, słyszał 
że rowy miały być robione, była pani z melioracji i mówiła że jak będą mieli środki 
finansowe to zrobią a teraz jest nowy administrator i należałoby się do nich zwrócić, 
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Szydłowie i był poruszany temat w sprawie 
oświadczeń na retencje wodne czy jest to już realizowane, 
Na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia Apelu RG w 
sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione 
w wyniku represji carskich a słyszał że na jesieni prawa miejskie dla tych 
miejscowości mają być przywrócone odgórnie, 

- radny T. Gąsiorek powiedział, że tabliczki z numerami posesji są zamontowane na 
zalew pod lasem natomiast brakuje w stronę zalewu od nr 74 do nr 78i na 
wcześniejszej sesji zgłaszał potrzebę zamontowania lustra na zakręcie w Korytnicy i 
do chwili obecnej nic nie jest zrobione, 

- radny A. Tuz zapytał o działki, które odzyskiwane są przez gminę, 
- powiedział,, że mieszkańcy Jabłonicy skarżą się na pana Popiela że 

wylewa w Jabłonicy osad i bardzo śmierdzi. 
- radna A. Juszczak zapytała czy w gminie można pozyskać środki na trwałość 

projektu aby można było zakupić farbę, 
- radny R. Sadłocha zapytał w sprawie funduszu sołeckiego w kiedy będzie wożony 

kamień bo słyszał, że Szydłów miał problem. 
- radny L. Wójcik powiedział, że na drogę przez Grabki był robiony projekt i czy ta 

droga będzie robiona. 
- radny A. Pasternak powiedział, że na dzisiejszej sesji mamy dużo uchwał do 

podjęcia i komisje RG zwołane były przed sesją RG i nie mieliśmy na tyle czasu 
aby omówić i przedyskutować wszystkie projekty uchwał. W związku z czym 
Komisje powinny być zwoływane nie w tym samym dniu co sesja. 
- zapytał również o drogę w Brzezinach czy będzie w bieżącym roku robiona, 

- radny M. Skuza poinformował, że zgłaszał już na poprzedniej sesji kosze na śmieci, 
tablice informacyjną na drugą część Gacek , wiatę przystankową i światło na 
początku Gacek i do chwili obecnej nic nie wykonano. 
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Natomiast na dzień dzisiejszy potrzebna jest koparka, i sprawa tabliczek z 
numerami domów dużo jest urwanych oraz na ulicy Uroczej konieczność jest 
połatania dziur. 
- radna K. Skuza zwróciła się z prośbą aby gmina pomogła i wysłała pismo do 

Starostwa i Zarządu Dróg w sprawie remontu mostu. 
i prezes OSP upoważnił ją aby zwróciła się z prośbą do UG o zakup farby a 
strażacy sami będą malować, 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności 
w okresie między sesjami i powiedział: 
był na wyjeździe w Łącku z radnym K. Grucą, 
- w dniu 06 czerwca została podpisana pre-umowa na rewitalizację Szydłowa, 
- w dniu 22 maja br. odbyło się przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla 

3 jednostek OSP Kotuszowa, Szydłowa i Woli Żyznej, 
- był w Warszawie w Ministerstwie Kultury, 
- odbył spotkanie z Marszałkiem Adamem Jarubasem w sprawie drogi na ulicy 

Soleckiej z chodnikiem, 
- uczestniczył w obchodach dnia dziecka w Kielcach i w Szydłowie, 
W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy odpowiedział częściowo na zgłoszone 
interpelacje i zapytania radnych gdyż zwolnił się u Przewodniczącego RG bo ma 
omówione spotkanie na godz. 10°° i tak: 
- co do zakupu farb nie będzie problemu jeśli strażacy sami będą malować w czynie 

społecznym, 
- na najbliższą sesję postaramy się aby zaprosić geologa, 
Prawa miejskie samorządy podejmują uchwały i zobaczymy co będzie dalej, 
Lustro w Korytnicy było zgłoszone do Powiatu, kosze już zostały zakupione, 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania i 
uchwalania projektów uchwał. 
Pierwszym rozpatrywanym projektem uchwały L sesji RG było zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Szydłów za rok 2017 
Przewodniczący RG powiedział, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie 
finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym . 
Powiedział, że pani Skarbnik na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Szydłów za rok 2017.(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 



Pani Skarbnik poinformowała również, że Regionalna Izba Obrachunkowa 
zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy za 2017 r. 
Przewodniczący RG poprosił radnych o zgłaszanie pytań lub zastrzeżeń dotyczących 
sprawozdania. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 głosami „za" w 
chwili głosowania obecnych na sali było 14 radnych. 

U C H W A Ł A Nr L/306/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 r. i poprosił 
radnego Marka Skuzę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Szydłów. 
Radny Marek Skuza - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szydłów z 
tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Wniosek ten Komisja Rewizyjna 
sporządziła po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2017 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 
Uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały nie zgłoszono i w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 15 głosów „za". 

U C H W A Ł ANr L/307/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Wójt Gminy podziękował za udzielenie mu absolutorium za 2017 r. i stwierdził, że jest 
to wspólna praca i wysiłek zarówno radnych jak i wszystkich pracowników UG 
a przede wszystkim pani Skarbnik Gminy. 

Z kolei Przewodniczący Radu Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018-2026. 
oraz zmian w budżecie gminy na 2018 r. Przewodniczący RG stwierdził, że obie 
uchwały pani Skarbnik Gminy szczegółowo omawiała na posiedzeniu Komisji RG 
i zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do projektów uchwał. 
Radni nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał i w 
przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 została uchwalona jednogłośnie 
- 15 głosami „za". 

U C H W A Ł A Nr L/308/2018 
(o treści jak w załączeniu) 



Następnie przeprowadzone zostało głosowanie jawne projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2018 r. - uchwała ta została uchwalona jednogłośnie -
15 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr L/309/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący RG przedstawił kolejny projekt uchwały obecnej sesji, który dotyczył 
zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2019 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2019 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania , a także 
wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego. 
Pan Mariusz Misterkiewicz - p.o. obowiązki Kierownika ZOS wyjaśnił, że podjęcie tej 
uchwały jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisu art. 
76 pkt. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) na mocy którego z dniem 1 stycznia 2018 r. uległ 
likwidacji nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały i w 
przeprowadzonym przez Przewodniczącego RG głosowaniu jawnym uchwała 
została uchwalona jednogłośnie - 15 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr L/310/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały L sesji RG dotyczył określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 
Pan Mariusz Misterkiewicz wyjaśnił że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
wprowadzająca oprócz zmian w innych ustawach dotyczących oświaty zmiany w 
ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela. Zmiany te dotyczą między 
innymi zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych. 
Art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela nakłada 
na radę gminy obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów , psychologów , logopedów, terapeutów pedagogicznych i 
doradców zawodowych w wymiarze nie wyższym niż 22 godziny tygodniowo. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w 
zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 15 głosów „za". 
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U C H W A Ł A Nr L/311/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodniczący RG odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Szydłów na terenie Gminy Szydłów. 
Projekt uchwały był dyskutowany również na posiedzeniu wspólnym Komisji 
i zmiany wprowadza się w związku ze złożeniem wniosków przez mieszkańców 
o wprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. 
Zakwalifikowano wnioski, które są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dotyczą również działek gminnych, 
które uregulują sposób użytkowania aby był zgodny z planem. 
Radny Marek Skuza zaproponował aby przed podjęciem uchwały która dziś 
została wycofana z sesji w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów 
powiadomić sołtysów i mieszkańców Gminy. 
Innych uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały nie było i w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 15 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr L/312/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dzisiejszej sesji dotyczył zmian składów osobowych 
Komisji Rady Gminy Szydłów. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 18 marca br. pani 
Agnieszka Juszczak została wybrana radną RG Szydłów. Na posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy radna A. Juszczak wyraziła chęć pracy w Komisji Budżetu, 
natomiast radny Łukasz Gondek zgłosił ustną rezygnację z Komisji Budżetu 
a wyraził chęć pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Przewodniczący RG zapytał radną Przed przystąpieniem do głosowania uchwały 
Przewodniczący RG zapytał A. Juszczak czy wyraża zgodę na pracę w komisji 
Budżetu a radnego Ł. Gondka czy wyraża zgodę na pracę w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Pani Agnieszka Juszczak wyraziła chęć pracy w Komisji Budżetu, natomiast pan 
Łukasz Gondek wyraził zgodę na Pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian składów 
osobowych stałych komisji Rady Gminy Szydłów, która została przegłosowana 
jednogłośnie - 15 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr L/313/2018 
(o treści jak w załączeniu) 



Przedostatni projekt uchwały dzisiejszej sesji RG dotyczył wyrażenia zgody na 
nieodpłatne użyczenie na czas oznaczony 18 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Szydłów. 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała była omawiana na posiedzeniu 
komisji RG a chodzi o użyczenie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 
budynku administracyjnego i budynku garażowego który jest własnością gminy 
z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Posterunku Policji w Szydłowie. 
Radni nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń do projektu uchwały i w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 15 głosów 
„za". 

U C H W A Ł A N r L / 3 1 4 / 2 0 1 8 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały L sesji RG , który przedstawił Przewodniczący RG 
dotyczył przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie gminy Szydłów do organu regulującego. Pani 
Marta Stachowicz wyjaśniła, że obowiązujący regulamin nie ulega zmianie. 
Zmieniła się natomiast ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw i Rada Gminy na 
podstawie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjne , 
przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i 
przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, celem zaopiniowania. 
Uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono 
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie - 15 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr L/315/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad.7. 

Odpowiedzi na Zapytania i interpelacje radnych udzieliła pani B. Stępień -
Kierownik Referatu Inwestycji - ul. Armii Krajowej prace miały być rozpoczęte w 
m-cu maj a zakończenie do 30 września.2018 r. Na wiosnę odbywały się 
przetargi na pewno gdzieś wygrał i ma termin wcześniejszy do wykonania a u 
nas termin jest do 30.09 na pewno się wyrobi. 
Czyszczenie rowów - Powstał teraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie i obecnie nie wiadomo kto co ma robić. 
Tabliczki z numerami domów w Korytnicy pani Bożena poprosiła o przyjście do 
pokoju i konkretnie powiedzieć które jak również w sprawie lustra. 
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Drogi polne w kiedy będą robione - jesteśmy po przetargu umowa jutro ma być 
podpisana i termin wykonania jest do końca lipca. W tym roku przetarg odbył się 
później bo pan J. Machnik przez 3 miesiące był na zwolnieniu lekarskim a jest 
dużo pracy i nie byliśmy w stanie się wyrobić aby przetarg wcześniej ogłosić. 
Przetarg wygrała ta sama firma co w ubiegłym roku pan Głuchowski. 
Projekt na Grabki zrobiony jest na remont o długości 90 m, zgłoszenie zostało 
zrobione i ważne jest 3 lata. 
Droga w Brzezinach nie wiadomo czy będzie w tym roku robiona, 
- ulica Ogrodowa będzie robiona bo była zgłoszona do powodziówek. 
Oświetlenie w Gackach po zrobieniu projektu okazało się że 1 działka nie jest 
w planie zagospodarowania przestrzennego i musi być decyzja o warunkach 
zabudowy i pozwolenie jest w trakcie załatwiania, 
w sprawie pani Dudary ustaliliśmy z panią Skarbnik jak załatwić ale nie możemy 
się z nią skontaktować, 
Most w Solcu prośba do radnej K. Skuzy aby po sesji przyszła do pokoju i 
wskazała gdzie ten most jest, 
Modernizacja oświetlenie wniosek był zgłoszony jest po ocenie formalnej i będzie 
sprawdzany merytorycznie. 
Pan Janusz Machnik wyjaśnił na jakim etapie jest OZE i powiedział, że całe 
postępowanie prowadzi gmina Raków. Powinno być zakończone w miesiącu 
lipiec ale na pewno będzie wykonywane na wiosnę. 
Natomiast pani Skarbnik Gminy poprosiła panią K. Skuzę i p. A. Juszczak aby po 
sesji przyszli do referatu finansowego w sprawie uzgodnienia środków 
finansowych na zakup farby. 
Radna K. Skuza poinformowała że w remizie strażackiej w Solcu przecieka dach, 
Gmina zaplanowała w budżecie środki na dach a wydała na inny cel a remiza 
została przykryta starą blachą zdjętą ze szkoły. 

Ad. 8. 

Sołtys z Szydłowa pan Wojterski Stanisław zgłasza ponownie zamulony odpływ 
rowu z parkingu na ulicę Cmentarną, wcześniej pani Suchorowska obiecała że 
będzie zabezpieczony kratownicą ale do dziś nic nie jest zrobione. 
W ubiegłym roku na ulicy Wschodniej robili przepust i w asfalcie jest 
wybrzuszenie należy zmusić wykonawcę aby to zrobił. 
Powiedział, że dziś nie uczestniczył w posiedzeniu komisji RG gdyż nie dostał 
zaproszenia a na sesji w punkcie podjęcie uchwał nie były analizowane uchwały 
gdyż przed sesją na komisjach były dyskutowane i sołtysi nie są zorientowane 
jakie zmiany są wprowadzane do Wieloletniej Prognozy czy zmian w budżecie 
Gminy. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że Sekretarz Gminy jest na zwolnieniu lekarskim i 
pierwszy raz sama przygotowywała sesję RG ale z tego co jest zorientowana 
sołtysi nie muszą być obecni na komisjach. 
Sołtys z Mokrego pan Skuza Jerzy zapytał czy jest już projekt na plac zabaw 
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i gdzie należy zgłaszać szkody spowodowane przez dziki, 
P. Bożena Stępień odpowiedziała że projekt przekazano do Starostwa 
i starostwo odrzuciło będzie poprawiony. Projektant będzie uzgadniał ze 
Starostwem. 
Radna Kornelia Wiewióra powiedziała, że w planie zagospodarowania 
przestrzennego nie ma nic na temat fotowolkaniki i czy nie musimy wprowadzić 
zmian. 

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

Protokołowała 

Ad. 9. 

T. Kaniszewska 
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