
Protokół Nr LI 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 24 lipca 2018 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8 0 0 a zakończyły o godz. 9 4 5 . 

W obradach sesji uczestniczyło 12 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 
Nieobecność 3 radnych była usprawiedliwiona. 

Lista obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

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

- zasad usytuowania na terenie Gminy Szydłów miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych, 

- maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Szydłów, 

- przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów 

- zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłów, 
- zatwierdzenia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Szydłów za okres 

dwóch lat od uchwalenia dokumentu, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -

2026, 
- zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
- udzielenia dla Rzymsko-Katolickiej Parafii w Potoku dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
w zabytkowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. 

- w sprawie udzielenia dla Rzymsko-Katolickiej Parafii w Szydłowie dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych 
w zabytkowym kościele pod wezwaniem Świętego Władysława, 

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na realizację zadania na 
wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce, 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację 
zadania polegającego na- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T 
Grabki Duże - Solec w m. Solec dł. 158 mb. , 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację 
zadania polegającego na - Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0022T 
Chmielnik - Życiny w m. Rudki dł. 300 mb., 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 



t 

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

Ad. 1. 

Obrady LI sesji Rady Gminy otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz 
Jastrząb - Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji 
radnych, Wójta Gminy, panią Skarbnik Gminy, pracowników Urzędu Gminy, 
panią Dyrektor GCK oraz sołtysów. 
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący RG stwierdził quorum 
uprawniające Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym proponowany porządek LI 
sesji RG i poprosił o zgłaszanie wniosków co do zmiany lub uzupełnienia 
porządku obrad tej sesji. Takie wnioski nie zostały zgłoszone w związku z 
czym poddał pod głosowanie jawne porządek obrad sesji i porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie -13 głosów „za". 
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący RG udzielił głosu pani Marii 
Stachuczy - Dyrektor GCK. 
Pani Maria Stachuczy - Dyrektor GCK zwróciła się z prośba do radnych w 
związku ze zbliżającym się Świętem Śliwki o zgłoszenie propozycji Starosty i 
Starościny XX Święta Śliwki. Druga prośba to aby Koła Gospodyń Wiejskich 
zorganizowali na Święto Śliwki wystawy produktów i owoców, tak jak było w 
ostatnich latach, gdyż na dzień dzisiejszy mamy zgłoszone tylko 2 stoiska 
Brzeziny i Kotuszów. 
Radny K. Fit zaproponował na Starostę Święta Śliwki pana Tomasza 
Woźniaka co ma Winnicę w Woli Żyznej. Zaznaczył, że pan Woźniak wyraził 
zgodę na bycie Starostą, 
Radni poparli propozycję radnego K. Fita i nie widzą przeszkód aby pan 
Woźniak był starostą. 
Wójt Gminy w odpowiedzi na propozycję radnego K. Fit powiedział, że ma 
szacunek i ceni pana Woźniaka ale jest to święto Śliwki a pan Woźniak nie ma 
nic wspólnego ze śliwką, sadownicy na pewno nie byli by zadowoleni. 
Poprosił radnych aby wstrzymać się jeszcze 3 dni celem poszukanie 
starostów, po popołudniu pojadą z panią Dyrektor GCK w kilka miejsc i 
postarają się namówić kogoś z sadowników na Starościnę i Starostę. 
Radni wyrazili zgodę na propozycję Wójta Gminy. 

Ad. 3. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i 
zapytania: 
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- radny. Wójcik powiedział, że w Grabkach Dużych na placu zabaw robią 
altankę i grill jest metalowy przenośny a powinien być murowany na stałe aby 
nie można było go przenosić. 

Pani B. Stępień zapytała czy projektant był w Grabkach u radnego lub u 
sołtyski, celem uzgodnienia grila, 
radny L. Wójcik powiedział, że nikt nie uzgadniał z nim ani z panią sołtys . 
Pani B. Stępień powiedziała, że może lepiej że jest grill metalowy bo będzie 
można go przenieść w inne miejsce lub na zimę schować. 
Radny L. Wójcik stwierdził, że jeśli już taki jest wykonany to musi zostać 
Ponadto poinformował, że w Grabkach Dużych przy blokach mieszkalnych jest 
problem z kotami. 
- radny Ł. Gondek zwrócił się z prośbą o zrobienie przepustu na wysokości 
posesji pani Arendarskiej chyba nr 35, od strony ul. Opatowskiej, przy bramie 
wjazdowej, gdzie jest zlokalizowana stacja transformatorowa. Poza stacją na 
posesji zlokalizowane są również zasuwy wodne, przyległych ulic. Po 
przeprowadzeniu kanalizacji ul. Opatowską, rów jest na tyle głęboki, że 
powoduje nieprzejezdność. W związku z tym zasadne jest zrobienie 
przepustu, aby ułatwić dostęp do w/w obiektów. 
- prośbę o zweryfikowanie z Kierownikiem przebudowy ul. Armii Krajowej, czy 
odnowiony przepust ul. Opatowskiej , kończy się na studzience, jak jest to 
teraz zrobione, czy będzie dalej wyciągnięty. Jeżeli nie to prośba do służb 
gminnych , aby przepust przedłużyć co najmniej o jedną długość do miejsca 
wypłaszczenia/wyprostowania krzywizny rowu, co pomogłoby w 
odprowadzaniu wody i nie powodowałoby podmywania i obrywania stromego 
zbocza przyległej działki. 
- prosi również o przycięcie gałęzi zwisających na jezdnie, przy ulicach: 

głównie Górki i Cmentarnej. 
- radny M. Skuza zapytał: 

- w kiedy będzie wykonane światło na początku Gacek, 
- o potrzebie wyczyszczenie boiska w Gackach, 
- już wcześniej zgłaszał o zamontowanie tablicy informacyjnej 

w Gackach II, 
- skąd można pozyskać pieniądze na zakup piłki. 

- radny T. Gąsiorek powiedział, że zgłaszał już na wcześniejszej sesji potrzebę 
zamontowania tabliczki z numerami domów od nr 74 do nr 78, oraz w 
sprawie zamontowania lustra gdyż jest tam bardzo niebezpiecznie, 
- zapytał kto ma sprzątać kosze na przystanku, 
- boisko w Korytnicy strażacy sami kosili ale chodzi o paliwo skąd mogliby 

uzyskać, 
- pobocza przy drogach gminnych należy wykosić, 

- radny K. Fit zapytał dlaczego na zebraniu wiejskim nie było żadnego 
przedstawiciela z gminy, 
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- na zakręcie między Solcem a Wolą Żyzną koło pana Marczewskiego na 
działce gminnej należy wykosić gałęzie i chaszcze, 

- zapytał w kiedy ruszą przetargi na drogi co są zaplanowane w budżecie, 
miała być remontowana droga oraz most i mostek w Woli Podleśnej, 

- radny R. Sadłocha w imieniu mieszkańców sołtysa podziękował Wójtowi, 
pani Skarbnik, Staroście , za to że teraz w Rudkach jest ładnie, 
drogi zostały zrobione tylko przetargi są teraz drogie i nie można za dużo 
zrobić, 

- radny J. Klamczyński zgłosił, że na ulicy Kieleckiej w nowym przystanku 
wybita jest jedna ściana należy to naprawić, 

- wycięcia po kanalizacji są nie zrobione koło pani Nowickiej na ul. Soleckiej 
i na ulicy Ogrodowej. 

Ad. 4. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami 
Rady Gminy: 
- sprawy inwestycyjne przebiegają sprawnie tak kanalizacja jak i prace przy 

zabytkach 
- w sprawie drogi na ulicy Armii Krajowej był u Dyrektora Kępy, 
- z Funduszu sołeckiego kamień do końca lipca ma być rozwieziony, zdarza 

się, że mieszkańcy zgłaszają uwagi że źle został wysypany ale sołtysi czy 
radni z danej miejscowości powinni w swoich miejscowościach dopilnować 
gdzie ma być wysypany. 

Podziękował pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie i pomoc w 
trakcie Turnieju Rycerskiego natomiast z Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej nikt nie był zainteresowany. 

Ad. 5. 

Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania i uchwalania projektów uchwał. 
Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały LI sesji dotyczył zasad usytuowania 
na terenie Gminy Szydłów miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 
Pani Boś Grażyna - Inspektor ds. ewidencji ludności wyjaśniła, że w dniu 9 
marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin 
obowiązek uchwalenia nowych uchwał dotyczących zasad usytuowania na 
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
określając jednocześnie czas obowiązywania dotychczasowych uchwał. 
Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc 
do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. 



W przedłożonym projekcie uchwały nie zmieniono odległości 10 metrów od 
obiektów chronionych, doprecyzowano jedynie sposób mierzenia tej 
odległości. 
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed 
podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. 
Uzyskanie opinii sołectw odbyło się właściwym do opiniowania projektów 
aktów prawnych podejmowanych przez organ stanowiący gminy. 
Sołectwa zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

Pani G. Boś omówiła jednocześnie drugą uchwałę w sprawie maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Szydłów, powiedziała, że tak jak i poprzednia uchwała musi być podjęta 
w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie gminy Szydłów zgodnie z ustawą zostały określone odrębnie dla 
poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 
sprzedaży. Proponowane liczby są optymalne dla zapewnienia zasady 
równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność 
gospodarczą, jak i tych które zmierzają tę działalność podjąć w przyszłości 
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed 
podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. 
Uzyskanie opinii sołectwa odbyło się poprzez przeprowadzenie we wszystkich 
sołectwach Zebrań Wiejskich, które jest organem właściwym do opiniowania 
projektów aktów prawnych podejmowanych przez organ stanowiący gminy. 
Sołectwa zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

Do przedstawionych projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w 
zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym, uchwała w 
sprawie zasad usytuowana na terenie Gminy Szydłów miejsc sprzedaży 
podawania napojów alkoholowych została uchwalona jednogłośnie 
- 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/316/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie jawne projektu uchwały w 
sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Szydłów - uchwała ta została również uchwalona jednogłośnie 
- 1 2 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/317/2018 
(o treści jak w załączeniu) 
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Przewodniczący RG przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Szydłów. 
Pan Paweł Kluszczyński - Ref. ds. gospodarki przestrzennej i ochrony 
przyrody wyjaśnił że powyższy projekt uchwały został przygotowany z uwagi 
na powtarzające się wnioski mieszkańców oraz konieczność uregulowania 
zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z istniejącym 
stanem zagospodarowania terenów przygotowany został zakres materiałów 
geodezyjnych oraz ustalony został niezbędny zakres prac planistycznych. Po 
dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany 
planu, ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Szydłów uznano, że są one zgodne z powyższym 
Studium. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały i w zarządzonym 
przez Przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A N r LI/318/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dzisiejszej sesji RG dotyczył ustalenia wysokości 
wynagrodzenia Wójtowi Gminy. 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła że konieczność zmiany wynagrodzenia wynika 
ze zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagrodzenia pracowników samorządowych 
Intencją ustawodawcy było obniżenie maksymalnych kwot wynagrodzeń 
między innymi Wójtów. Wobec tego, że wynagrodzenie Wójta nie było 
ustalone na maksymalnym poziomie, to obowiązujące w tym zakresie od 1 
lipca przepisy umożliwiają pozostawienie go w zasadzie w dotychczasowej 
wysokości, co jest zasadne i będzie przejawem poszanowania praw nabytych 
ze stosunku pracy przez Wójta - pracownika. 
Wobec tego proponuje się, żeby ustalić wynagrodzenie zasadnicze na kwotę 
4.700,00 zł. 
Kwota ta jest najbliższa poprzedniej wysokości wynagrodzenia zasadniczego 
wynoszącego 5.000,00 zł. 
Proponuje się jednocześnie zmianę w zakresie wysokości dodatku 
specjalnego z 20 % na 25 %, która zrównoważy obniżenie wynagrodzenia 
zasadniczego. 
Ogółem wynagrodzenie pozostanie w tej samej wysokości co poprzednie. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w 
zarządzonym przez Przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym, uchwała 
została uchwalona jednogłośnie - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/319/2018 



(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Szydłów za okres 
dwóch lat od uchwalenia dokumentu. 
Pani B. Stępień wyjaśniła że zgodnie z założeniami dokumentu w zakresie 
wdrażania i monitoringu Strategii Gminy Szydłów za wdrożenie Strategii 
odpowiedzialny jest Wójt Gminy Szydłów, natomiast za prowadzenie procesu 
monitorowania - Zespół ds. Strategii, powołany przez Wójta Gminy. Dokument 
przewiduje sporządzenie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu i 
przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji oraz 
opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Urzędu. 
Gminny zespół ds. Strategii zebrał się w dniu 06.07.2018 roku. Na spotkaniu 
drobne uwagi do projektu raportu wniósł jeden z członków Zespołu które 
zostały uwzględnione w raporcie. 
Radni nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały i 
w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym Rada Gminy 
jednogłośnie uchwaliła tę uchwałę - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/320/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejne projekty uchwał dzisiejszej sesji RG dotyczyły zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -2026 oraz zmian w 
budżecie gminy Szydłów na 2018 rok. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026 
wprowadza się następujące zmiany: Dochodu budżetowe zwiększa się o 
kwotę - 2.275.185,26 zł. Na tę kwotę składa się: 
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa Otwartej strefy Aktywności w miejscowości Gacki - Budowa siłowni 
zewnętrznej z placem zabaw" w ramach Programu Rozwoju Małej 
Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte strefy aktywności - kwota 50.000,00 zł. 

- środki z tytułu refundacji wydatków w ramach działania „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich: objętego PROW na lata 2014 - 2020 -
na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w 
Gackach na mieszkania socjalne wraz z wyposażeniem i przeznaczeniem 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - kwota 149.032,00 zł. 

- dotacja z Powiatu Staszowskiego i WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów w roku 2018 kwota 



* -

19.571,76 zł. 
- Dotacja na zadania pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie 

obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz 
dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych" 
kwota 2.068.060,96 zł. 

- Na podstawie umowy na udzielenie wsparcia finansowego z dotacji celowej 
budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe na podstawie 
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych „Aktywna Tablica", przeniesiono środki z majątkowych na 
środki bieżące - 17.500,00 zł. 

- zmniejszono dochody majątkowe na „Przebudowy, modernizacja i 
wyposażenie budynku szkoły Podstawowej w Szydłowie" o kwotę 11.479,46 
zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po 
stronie dochodów . 
Zmiany wprowadzono w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 33.674.936,72 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie ulegnie zmianie i wynosić 
będzie 7.975.000,00 zł. 
Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 7.500.000,00 zł. i 
środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej 375.000,00 zł. 

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia na lata 2018-2026 

w przedsięwzięciu pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 
Gacki 
Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw wprowadzono dotacje z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w kwocie 50.000,00 zł. W 
przedsięwzięciu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów 
zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do 
funkcji kulturalnych i turystycznych" zwiększono finansowanie o kwotę dotacji 
-2.068,069.96 zł. 
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowy, modernizacja i wyposażenie budynku 
szkoły Podstawowej w Szydłowie" zmniejszono finansowanie o dotację w 
kwocie 11.479,46 zł. 
Następnie Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany budżetu gminy na 
2018 r. 
Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 2.275.185.26 zł. 
Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w miejscowości Gacki - „Budowa siłowni zewnętrznej z placem 
zabaw" w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo 
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Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte strefy aktywności -
kwota 50.000,00 zł. 
Po weryfikacji wniosku o płatność końcową środki na refundację wydatków w 
ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 
objętego PROW na lata 2014 - 2020 - na przebudowę budynku szkoły ze 
zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Gackach- kwota 
149.032,00 zł. 
Na podstawie umowy na udzielenie wsparcia finansowego z dotacji celowej 
budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe na podstawie 
programu rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych „Aktywna tablica" przeniesiono środki z majątkowych na 
środki bieżące - 14.000,00 zł. 
Na podstawie umów zawartych z Powiatem Staszowskim i WFOŚ na 
dofinansowanie usuwania płyt azbestowych z budynków wprowadzono środki 
w kwocie 19.571,76 zł. 
Wprowadzono środki na podstawie umowy na dofinansowanie zadania 
„Kompleksowe zachowanie obiektów zabytkowych 
.." w kwocie 2.068.069,96 zł. 
Zmniejszono kwotę dotacji na wykonanie „Przebudowy szkoły Podstawowej w 
Szydłowie wraz z wyposażeniem o kwotę 11.479,46 zł. 
Dochody po zmianach wynoszą - 25.799.936,72 zł. 
Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w zadaniu Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w miejscowości Gacki - Budowa siłowni zewnętrznej z placem 
zabaw" przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami wprowadzając otrzymaną 
dotację . 
W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na przebudowę dróg 
powiatowych na uzupełnienie dotacji dla Powiatu Staszowskiego o kwotę 
9.253,00 zł. 
w dziale 750 Administracja publiczna zabezpieczono kwotę na odprawy 
emerytalne i nagrody jubileuszowe - 100.000,00 zł. 
w dziale 801 Oświata i wychowanie - zakup tablicy interaktywnej do Szkoły 
Podstawowej w Solcu - przeniesiono środki z majątkowych na środki bieżące 
- 17.500,00 zł. oraz zmniejszono kwotę dotacji na wykonanie Przebudowy 
szkoły Podstawowej w Szydłowie wraz z wyposażeniem o kwotę 11.479,46 zł. 
Zabezpieczono środki na prowadzenie punktów przedszkolnych w Potoku i 
Solcu dla Stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu" - 172.345,00 zł. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono 
wydatki o 19.571,76 zł. na usuwanie płyt azbestowych oraz na pokrycie 
wydatków za energię elektryczną 20.747,00 zł. 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono środki na 
remont zabytków - w wysokości 2.068.060,96 zł. oraz kwotę 1.500,00 zł. na 
dotację dla Gminy Raków na wykonanie pomnika Wincentego Witosa. 
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Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 33.674.936,72 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosi 
7.875.000,00 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 7.500.000,00 zł. i 
nadwyżką 375.000,00 zł. 
Radni nie zgłosili pytań lub uwag do przedstawionych projektów uchwał i 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -
2026. W przeprowadzonym glosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/321/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie jawne projektu uchwały w 
sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. - uchwała ta została uchwalona 
jednogłośnie - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A nr LI/322/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejne uchwały dzisiejszej sesji RG dotyczyły udzielenia dla Rzymsko-
Katolickiej Parafii w Potoku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kościele pod wezwaniem 
Wniebowzięcia NMP oraz udzielenia dla Rzymsko-Katolickiej Parafii w 
Szydłowie na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót 
budowlanych w zabytkowym kościele pod wezwaniem Świętego Władysława. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Proboszcz Parafii Potok 
zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót 
budowlanych przy elewacji kościoła (oczyszczenie powierzchni ścian z 
myciem, impregnacja preparatem biobójczym, gruntowanie powierzchni, 
uzupełnienie tynków oraz profili, przetarcie szpachlą trachitoea, malowanie 
tynków i profili farbą krzemianową) przy kościele - zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego w dniu 15.04.1967 r. pod 
pozycją 902. 
Również Proboszcz Parafii w Szydłowie zwrócił się z prośbą o udzielenie 
dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w Kaplicy Literackjej w 
Kościele pw. Św. Władysława - zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
województwa świętokrzyskiego pod pozycją nr 475 
Zgodnie z przyjętymi zasadami Uchwałą nr XLI 11/202/2013 Rada Gminy może 
takiej dotacji udzielić. 
Radni nie zgłosili pytań lub uwag do przedstawionych projektów uchwał 
i Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie udzielenia dla Rzymsko-Katolickiej Parafii w Potoku dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w 
zabytkowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. 
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W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie - 12 głosów „za". 

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

Następnie przeprowadzone zostało glosowanie jawne w sprawie udzielenia 
dla Rzymsko-Katolickiej Parafii w Szydłowie dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym 
kościele pod wezwaniem Świętego Władysława - uchwała ta została również 
uchwalona jednogłośnie - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/324/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały LI sesji RG dotyczył udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Raków na realizację zadania na wzniesienie pomnika Wincentego 
Witosa na terenie miasta Kielce. 
Skarbnik Gminy - Pani Alicja Kłonicka wyjaśniła, że Gmina Raków zwróciła 
się do Rady Gminy w Szydłowie o zabezpieczenie w budżecie w roku 2018 
środków finansowych na udział własny gminy - na realizację wspólnego 
projektu wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce 
(wstępny koszt prac oceniono na 250.000,00 zł.) Wójt Gminy Raków 
argumentuje, iż jest to rok wyjątkowy - 100 lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę a Wincenty Witos był jednym z tych polskich polityków, których 
działalność w znacznym stopniu przyczyniła się do oczekiwanego przez 
pokolenia Polaków niepodległości 
Wójt Gminy Raków wniosek o dofinansowanie uzasadnia trudną sytuacją 
finansową. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały . 
W przeprowadzonym przez Przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym 
Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła tę uchwałę - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/325/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatnie dwa projekty uchwał jakie zostały przygotowane na dzisiejsza sesje 
RG dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na 
realizację zadania polegającego na - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 0037T Grabki Duże - Solec w m. Solec dł. 158 mb. 
oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację 
zadania polegającego na - Przebudowa odcinków drogi powiatowych nr 
0022T Chmielnik - Życiny w m. Rudki dł. 300 mb. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Zarząd Powiatu 
Staszowskiego 14 marca 2018 r. zwrócił się do Gminy Szydłów o 
partycypowanie w kosztach realizacji zadania pn. Przebudowa odcinka drogi 
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powiatowej nr 0037T Grabki Duże - Solec w m. Solec o dł. 158 mb. w 
wysokości 50 % od kwoty 46.000,00 z. Rada Gminy 28 marca 2018 r. uchwałą 
zatwierdziła wnioskowaną kwotę. Zarząd Powiatu Staszowskiego w dniu 
29.06.2018 r. ponownie wystosował pismo o dofinansowanie kosztów 
realizacji zadania w wysokości 50 % od kwoty 51.882,63 zł. Różnica to kwota 
2.941,00 zł. 
Również w tej ostatniej uchwale Gmina partycypowała w kosztach realizacji 
zadania pn. Przebudowa odcinków drogi powiatowych nr 0022T Chmielnik 
Życiny w m. Rudki dł. 300 mb. 
- w wysokości 50 % od kwoty 87.000,00 zł. i Rada Gminy 28 marca 29018 r. 
uchwałą zatwierdziła wnioskowaną kwotę. Zarząd Powiatu Staszowskiego w 
dniu 29.0618 r. ponownie wystosował pismo o dofinansowanie kosztów 
realizacji zadania w wysokości 50 % od kwoty 99.625,08 zł. Różnica to kwota 
6.312,00 zł. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektów uchwał 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację 
zadania polegającego na - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T 
Grabki Duże - Solec w m. Solec dł. 158 mb. W przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/326/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie jawne projektu uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na 
realizację zadania polegającego na - Przebudowa odcinków drogi 
powiatowych nr 0022T Chmielnik - Życiny w m. Rudki dł. 300 mb.- uchwała ta 
została również uchwalona jednogłośnie 12 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI/327/2017 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 6. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Udzieliła pani Bożena Stępień -
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: 
- w sprawie altanki w Grabkach Dużych z tego co się zorientowała projektant 
kontaktował się z radnym w sprawie miejsca a nikt nie powiedział ani radny 
ani sołtyska jaki miał być grill. 
Sołtysi z innych sołectw interesują się i uzgadniają z Urzędem jak coś się robi. 
Odnośnie interpelacji radnego Gondka: 
w sprawie przepustu na wysokości posesji pani Arendarskiej prośba do 
radnego aby przyszedł po sesji do pokoju wskazać gdzie to jest i będziemy 
myśleć jak to załatwić. 
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- co do przedłużenia przepustu - sprawdzimy jak to wygląda na budowie i 
poprosimy wykonawcę aby to wykonał. 
- w sprawie oświetlenia w gackach nie mamy oddanego jeszcze kosztorysu, 
tabliczki z numerami domów sprawdzone zostanie czy zostały zamówione, i w 
sprawie lustra sprawdzimy czy pismo zostało wysłane do Starostwa jeśli nie to 
wyślemy. 
Interpelacja radnego K. Fit w budżecie mamy zaplanowane 50.000,00 zł. a 
kosztorys inwestorski na przebudowę drogi wynosi 443.000 zł. w związku z 
czym przetarg nie jest ogłaszany gdyż nie mamy środków w budżecie. 
- radny Fit powiedział, że rozmawiał z Krakowiakiem w sprawie wyceny i 
mówił że kosztorys miał wynosić 250.000 zł. Zaznaczył, że już nie chodzi mu o 
remont całej drogi tylko o naprawę mostków o które podanie złożył do UG w 
miesiącu czerwiec br.. 
Wójt powiedział, że pani B. Stępień może nie wie że w budżecie było 
zaplanowane 50.000 zł. a z tego 20.000 zł. ma być przeznaczone na remont 
mostów. 
Pani Skarbnik powiedziała że w funduszu sołeckim zostało 9.000 zł. i może 
lepiej połączyć te kwoty i wówczas coś zrobić.. 
Pani B. Stępień powiedziała, że podania nie widziała a o mostki nie wie o jakie 
chodzi, zaproponowała aby po sesji zebrać się i ustalić co ma być robione. 
Wójt Gminy odpowiedział odnośnie przycięcia chaszczy i gałęzi jeżeli są 
tereny gminne tak, natomiast nie możemy na czyich działkach przycinać 
gałęzi lub chaszczy. 
- na zebraniu wiejskim nie musi być przedstawiciel gminy, 
Pani Marta Stachowicz Chanczke - po. Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiedziała, że pracownik gospodarczy 
2 razy w m-cu jeździ po terenie gminy i opróżnia kosze. 
Boiska również jak sołtysi zgłaszają że jest potrzeba skosić to pracownik 
jedzie skosić. 
Gałęzie koło pana Marczewskiego zostaną wykoszone. 
Tablicę ogłoszeń mamy tylko musi być odmalowana, a z kotami w Grabkach 
Dużych jest problem ale mieszkańcy sami je karmią miski są po rozkładane, 
radny T. Gąsiorek powiedział, że w Korytnicy mają zakupioną kosiarkę ale jest 
problem z paliwem. 
Pani Skarbnik powiedziała odnośnie paliwa że nie zdarzyło się jeśli ktoś 
przyniesie fakturę na paliwo do kosiarki to gmina nie zapłaci. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali: 
Sołtys z Mokrego - pan Jerzy Skuza zapytał o plac zabaw czy będzie 
wykonywany, i w sprawie suszy późno była informacja o przyjmowaniu 
wniosków gdyż sam dowiedział się na dwa dni przed końcem przyjmowania 
wniosków, 
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W sprawie placu zabaw Pan Machnik odpowiedział, że czekamy na uzyskanie 
zgłoszenia i będzie wykonywany 
Wójt natomiast odpowiedział, że mieszkańcy wiedzieli o zgłaszaniu suszy 
tylko nie wiedzieli że był taki krótki termin do zgłaszania wniosków. 
- sołtys z Mokrego zapytał czy będzie dofinansowanie z Urzędu Gminy do 
solarów po 1.000 zł. jak Wójt obiecywał,. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak jak było obiecane będzie dopłata. 
Radny Ł. Gondek wypowiedział się w sprawie klęski suszy aby szybciej 
powoływać komisje gdyż jest okres żniw a zboża nie mogą być omłócone 
przed szacowaniem strat i ludzie się denerwują. 
Pani Skarbnik odpowiedziała że to nie jest wina Urzędu bo w Urzędzie jest 
powołana Komisja i może być dwa lub trzy zespoły tylko przepisów odgórnych 
że w komisji musi być osoba z ODR i Izby Rolniczej i są oddelegowane tylko 
po jednej osobie i dlatego w danym dniu w teren może iść jedna komisja . 
Przewodniczący RG poinformował, że pani B. Stępień z dnia 31 lipca 
odchodzi na emeryturę i w związku z czym podziękował jej w imieniu swoim i 
radnych za miłą współpracę. 
Pani B. Stępień również podziękowała że mogła przez ten okres pracować, 
praca z Radnymi była przyjemna i satysfakcjonująca i życzy aby dalej 
współpraca z nowymi pracownikami układała się dobrze. 

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

Protokołowała 

Ad. 8. 

T. Kaniszewska 
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