
Protokół Nr LII 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2018 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8 3 0 a zakończyły o godz. 9 4 5 . 

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

- przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Szydłów, 

- rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Szydłów, 
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -

2026, 
- zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
- wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej 

przy drodze gminnej nr 390045T w miejscowości Jabłonica, 
- zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Szydłów, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt,. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

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

Ad. 2. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym porządek obrad LII 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 - 14 
głosów „za". 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołów sesji Nr L z dnia 
14.06.2018 r. i Nr LI z dnia 24.07.2018 r. zwrócił się do radnych o zgłaszanie ustnych 
uwag do protokołu. Radna K. Skuza zgłosiła ustną uwagę, że w protokole z dnia 
14.06.2018 r. na stronie 4 w punkcie 4 interpelacji radnych, jest napisane że radna K. 
Skuza zwróciła się z prośbą aby gmina wsparła remont mostu a powinno być że 
radna K. Skuza zwróciła się z prośbą aby gmina pomogła i wysłała pismo do 
Starostwa i Zarządu Dróg w sprawie remontu mostu, 
oraz na stronie 9 w ostatnim zdaniu pkt 7 jest napisane, że radna K. Skuza 
poinformowała, że w remizie strażackiej w Solcu przecieka dach, straż pieniądze na 
plan przeznaczyła a remiza została przykryta starą blachą zdjętą ze szkoły a powinno 
być że Gmina zaplanowała w budżecie środki na dach a wydała na inny cel a remiza 
została przykryta starą blachą zdjętą ze szkoły. 
Innych uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono. 
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 L z dnia 
14.06.2018 który został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za. 
Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr 
LI z dnia 24.07.2018 r. który został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za". 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania 
radnych: 
- radny Ł. Gadek zgłosił, że pompa na przepompowni na ulicy A. Krajowej bardzo 

głośno chodzi należy sprawdzić przyczynę, 
- w sprawie ulicy Górki prośba o ponaglenie wykonawcy aby naprawił tą drogę, 
- radny L. Wójcik powiedział, że Grabkach Dużych jak kładły światłowody i ziemia 

zapadła się koło pana Makuły, trzeba to naprawić, 
- robiony jest w Grabkach plac zabaw a altanka jest daleko i należałoby położyć 

chodnik do tej altanki i potrzeba jest przywiezienia dwóch wywrotek ziemi. 
- radny A. Tuz zapytał o wstępny termin realizacji budowy zbiornika na nieczystości 
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• 

w budynku OSP Jabłonica i placu zabaw w Mokrym, 
- radny T. Gąsiorek zgłosił że na stacji 3 trafo słup 10,12 i 15 nie świeci się, 
- radny Ł. Gondek powiedział aby gmina zwróciła się do Wód Polskich o 

umocnienie rowu melioracyjnego od ulicy Armii Krajowej do początku rzeki 
Ciekącej. 

- radna K. Skuza powiedziała, ze remontowana była droga koło remizy i przy 
wjeździe do remizy jest dół, że można uszkodzić samochód i zbliża się rok 
szkolny a przy drodze wojewódzkiej w Solcu nie ma przystanku i czy to jest zadanie 
własne gminy czy powiatu, 

- Radny K. Fit podziękował za środki finansowe na farbę do pomalowanie remizy 
- radny J. Klamczyński poinformował, że zgłaszał uzupełnienie asfaltu po wycięciu 

przy kanalizacji i na ulicy Ogrodowej zostało wyrównane a koło pani Nowickiej 
wycięte jest i nie zalane, 

- radna K. Skuza zapytała w sprawie wymiany lamp czy będą wymieniane na każdym 
słupie tak jak w chwili obecnej pod niektórymi posesjami świecą się na każdym 
słupie, czy tak jak powinno być co drugi słup będą się świecić, 
kilka razy zgłaszała potrzebę wyczyszczenia krzaków i chaszczy przy drodze 
przez Korytka i do chwili obecnej krzaki nie zostały powycinane, 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Dyrektorki Szkoły Podstawowej w 
Szydłowie w sprawie zwrotu środków finansowych za zniszczone książki i poruszył 
problem słupów telefonicznych które idą od Potoka koło kurników. Słupy te są 
połamane przewody wiszą nad ziemią w związku z czym należy zlokalizować firmę 
odpowiedzialną i wysłać pismo aby posprzątały słupy i przewody, 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między sesjami i powiedział: 
inwestycje realizowane są na bieżąco, 
Umowa na wymianę oświetlenie na Ledowe została podpisana z Członkiem Zarządu 
Województwa z Markiem Szczepanikiem. 
Fotowolkanika na wiosnę powinna być realizowana, 
w środę odbędzie się spotkanie z Vice-komendantem Policji w Kielcach w sprawie 
budynku na ulicy Targowej. 
W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy odpowiedział na niektóre zgłoszone 
interpelacje gdyż musi wyjść wcześniej z sesji bo na godzinę 9 0 0 jest omówiony u w 
Biurze Notarialnym w Staszowie. 
pracownicy komunalni sprawdzą pompę czy coś jest nie tak, 
droga na ulicy Górki asfalt ma szerokości 3,5 m i koło 1,5 m może być rozkopane 
a 2 m drogi jest nienaruszone i można przejeżdżać, Firma wykańcza roboty przy 
kanalizacji i dopiero na końcu będzie naprawiać asfalt i musimy cierpliwie poczekać, 
rowy pracownicy pojadą zobaczyć, 
W sprawie zjazdu koło remizy zadzwonimy do Powiatu ale strażacy od razu powinni 
interweniować u Starosty, 
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Wykonanie przystanku jest naszym obowiązkiem i będziemy czynić starania aby 
zakupić do jesieni, 
asfalt obok pani Nowickiej na pewno firma zrobi. 
Do telefonii napiszemy pismo o posprzątanie niepotrzebnych słupów i drutów. 
W sprawie zwrotu środków za zniszczone książki nie wie o co chodzi ale skontaktuje 
się z panią dyrektor celem wyjaśnienia. 
Sołtys z Szydłowa pan Wojterski S. wyjaśnił, że dzieci w szkole dostają podręczniki 
za darmo i niektóre dzieci zniszczą i rodzice muszą zapłacić za te książki i z tego 
środki są. 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania i 
uchwalania projektów uchwał. 
Pierwszym rozpatrywanym projektem uchwały LII sesji RG było przyjęcie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów. 
Pani A. Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 
października 2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Gmina Szydłów przedłożyła 
projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Szydłów i przekazała go do wraz z Uchwałą Nr L/315/2018 z dnia 
14.06.2018 r. do zaopiniowania organowi regulującemu tj. Dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Krakowie. W wyniku przeprowadzonej analizy, organ regulujący stwierdził 
zgodność projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków 
z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków i postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2018 r. wydał 
opinię pozytywną. 
W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały Rady Gminy 
Szydłów i przyjęcie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na 
terenie gminy Szydłów. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LII/328/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Szydłów. 
Pan Marek Skuza - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 
03.08.2018 r. zebrała się Komisja Rewizyjna celem wyjaśnienia informacji zawartych 
w skardze mieszkańca Gminy Szydłów na Wójta Gminy, która nie była podpisana 
skierowaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 13 lipca 2018 r. 
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Uchwały RG Szydłów nr VI1/26/2011 z 28.03.2011 r. w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz Uchwała Nr XXI U/132/2016 z 09.05.2016 
wprowadzająca zmiany do poprzedniej uchwały są wykonywane bez zbędnej zwłoki. 
Organ wykonawczy na bieżąco wydaje na złożony wniosek decyzje za zajęcia pasa 
drogowego, ustalające okres i wysokość opłaty. 
Nikt z mieszkańców ulicy Krakowskiej nie występował z wnioskiem o wydanie decyzji 
o potrzebie zajęcia pasa drogowego. Nie mniej jednak w pasie drogowym są trzy 
budynki , które wchodzą w drogę, ale są to budynki wybudowane w latach 50 i nie 
można nakazać ich rozbiórki. Droga została wykonana dużo później po istniejącym, 
zajeżdżonym pasie drogowym. 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Krakowskiej wykonała 
utwardzenie poboczy przy ogrodzeniu z przeznaczeniem na parking samochodowy 
ale, zgodnie z mapą geodezyjną pobocze znajduje się w działce właściciela. 
Właścicielem działki 366 jest osobo fizyczna a działki 363/2 jest Gmina Szydłów. Na 
działce tej znajduje się oczyszczalnia ścieków. Gmina otrzymała pozwolenie na 
rozbiórkę oczyszczalni i będzie tam prowadziła prace rozbiórkowe. Działania Gminy 
jak i prywatnego właściciela działki nie naruszyły koryta rzeki Ciekącej. 
Radni przyjęli wyjaśnienia przedstawione przez Komisję Rewizyjną oraz opierając się 
na przepisach KPA ustalili, że skarga nie będzie rozpatrywana ponieważ nie jest 
wskazana osoba, która napisała. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały i w 
zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta 
jednogłośnie - 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LII/329/2018 
(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 . 
W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 
wprowadza się następujące zmiany: Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 
- 73.069,00 zł. Na tę kwotę składa się : 
Dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na ochronę gruntów rolnych i 
leśnych w kwocie - 15.400,00 zł. oraz dotacja - 15.000,00 zł. po zatwierdzeniu listy 
rankingowej projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa 
wsi Świętokrzyskiej na rok 2018 
Dotacja z budżetu Wojewody na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 
- 10.225,00 zł. 
Dotacja na finansowanie zadań wyborczych w kwocie - 31.611,00 zł. 
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Dochody po zmianach wynoszą - 25.887.046,72 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 - 33.762.046,72 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosić będzie 
7.875.000,00 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. „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o 

zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - etap I" zwiększono wydatki o 
26.500,00 zł. 

- W przedsięwzięciu pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gacki -
Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw zwiększono wydatki o kwotę 
13.595,50 zł. zwiększono finansowanie o kwotę dotacji - 2.068.060,96 zł. 
Następnie Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany budżetu gminy na 2018 r. 
i tak: 
Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę - 73.069,00 zł. Na tą kwotę składa się: 
W dziale 600 Transport i łączność - dotacja z budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego na ochronę gruntów rolnych i leśnych w kwocie 15.400,00 zł. 
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa na wybory samorządowe - 31.611,00 zł. 
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono 
dochody o kwotę 7.500,00 zł. po zatwierdzeniu listy rankingowej projektów 
przeznaczonych do realizacji 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o 
kwotę 7.500,00 zł. po przeprowadzonym konkursie „Odnowa wsi Świętokrzyskiej na 
rok 2018. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie Dotacja z budżetu Wojewody na zapewnienie 
uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych - 10.225,00 zł. 
Dochody po zmianach wynoszą - 25.887.046,72 zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie 
dochodów, z tego: 
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w zadaniu zwiększono wydatki majątkowe o 
kwotę 13.596,50 zł. 
W dziale 600 -Transport i łączność na przebudowę dróg uszkodzonych w czasie 
nawalnych deszczy wprowadzono środki z dotacji a zmniejszono środki własne na ul. 
Ogrodową.- dofinansowano budowę przejścia dla pieszych w Solcu o kwotę 3.300,00 
zł. zmniejszono wydatki na remont dróg gminnych. 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki o kwotę 22.000,00 zł. 
które przeniesiono do działu 754. 

6 



W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa na organizację wyborów samorządowych wprowadzono 
wydatki w kwocie 31.611,00 zł. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono 
wydatki o kwotę 50.100,00 zł. 
- zabezpieczono środki finansowe wykonanie projektu na przebudowę budynku w 
Szydłowie przy ulicy Targowej 5 na potrzeby Policji" - 22.000,00 zł. 
- na modernizację pokrycia dachowego budynku strażnicy OSP w Jabłonicy -
10.000,00 zł. (koszt zadania 16.000,32 zł. finansowanie - dotacja 7.500,00 i środki 
gminy 8.500,32) 
- na wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe i odwodnienie 
budynku OSP Jabłonicy - 20.000,00 zł. (koszt ogółem zadania 40.000,00 zł) 
Kwotę 1.900,00 zł. przeniesiono do działu 921. 
W dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań wspólna obsługa jst 
zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł. 
W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono wydatki o kwotę 73.400,00 zł. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -
10.225,00 zł. 
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o 
26.500,00 zł. na zadanie inwestycyjne wymiana 595 lamp na oświetlenie ledowe. 
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiany dotyczą 
przeniesień wydatków z działu 754 i wprowadzenie zadania realizowanego przez 
OSP Szydłów na wykonanie sceny letniej w kwocie 9.400,00 zł. w ramach konkursu 
odnowa Wsi. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 33.762.046,72 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosić będzie 
7.875.000,00 zł. 
Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 7.500.000,00 zł. i środkami 
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej - 375.000,00 zł. 
„Przedsięwzięcia na lata 2018-2026". 
- W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o 

zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - etap I" zwiększono wydatki 
o 26.500,00 zł. 

- W przedsięwzięciu pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gacki -
Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw zwiększono wydatki o kwotę 
13.595,50 zł. zwiększono finansowanie o kwotę dotacji - 2.068.060,96 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 i 
uchwała ta w głosowaniu jawnym została uchwalona jednogłośnie - 14 głosami „za" 

U C H W A Ł A Nr LII/330/2018 
(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 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A nr LII/331/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatni projekt uchwały dzisiejszej sesji RG dotyczył wskazania wstępnej 
lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze gminnej nr 
390045T w miejscowości Jabłonica. 
Skarbnik Gminy - pani Alicja Kłonicka wyjaśniła, że mieszkanka sołectwa p. Jolanta 
Podsiedlik w dniu 4 lipca złożyła wniosek do Wójta Gminy o utworzenie 
oznakowanego miejsca zatrzymywania się autokaru szkolnego. Dwoje dzieci 
uczęszcza do szkoły Podstawowej w Kurozwękach i są dowożone przez autokar 
szkolny z Gminy Staszów. Obecnie przystanek znajduje się około 1 km od miejsca 
zamieszkania. Utworzenie nowej lokalizacji zatrzymywania się autobusu szkolnego 
ułatwiłoby odprowadzenie dzieci do autobusu. 
Uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono i w 
przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie 
- 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LII/332/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały LII sesji RG, który przedstawił przewodniczący RG dotyczył 
zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzących przez Gminę Szydłów, 
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 
- Prawo oświatowe. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła w związku z wejściem w życie 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Uchyla się nr LI/239/2014 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych na terenie gminy Szydłów i Uchwałę XXXI/185/2016 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/239/2014 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
świadczenie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Szydłów. 
(26 sierpnia 2014 roku Rada Gminy ustaliła opłatę za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w wysokości 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę, powyżej 5 godzin 
podstawy programowej). 
Ze względów powyższych zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały 
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i w przeprowadzonym przez Przewodniczącego RG głosowaniu jawnym uchwała 
została uchwalona jednogłośnie - 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LII/333/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 7. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił 
Pan J. Machnik powiedział, że umowa na prace w Jabłonicy została podpisana 
i w przyszłym tygodniu prace mają rozpocząć. 
Radny K. Fit zapytał czy most w Woli Żyznej będzie robiony, 
Pani Skarbnik odpowiedziała że zabezpieczono środki na remont mostu. 
- radna K. Skuza zapytała dlaczego Wójt w dniu gdy jest sesja ma inne sprawy do 

załatwienia i zwalnia się z sesji, przecież sesja nie jest planowana z dnia na dzień. 
- radny A. Tuz zapytał czy w Mokrem są jakieś problemy z placem zabaw 
pan Machnik odpowiedział, że nie ma problemu umowa została podpisana 

Ad. 8. 

Pani Skarbnik Gminy odpowiedziała na zapytanie radnej K. Skuzy, że Wójt nie 
prowadzi kalendarza i pracownicy sami nie wiedzą w kiedy ma co do załatwienia. 
Radny K. Gruca zapytał czy wiadomo coś z suszowymi wnioskami. 
Pani skarbnik odpowiedziała że obecnie protokoły wprowadzane są w komputer i 
termin złożenia do Wojewody upływa z dniem 31.08 2018 r. 
Jeśli wszystkie wnioski będą wprowadzane rolnicy będą informowani telefonicznie 
i będą podpisywać jeszcze raz protokoły. 
Radny L. Wójcik zapytał czy będzie możliwość przywiezienia 2 wywrotek ziemi. 
Pan Machnik odpowiedział, że porozmawia z wykonawcą. 
Radny K. Fit powiedział, że Wójt obiecał że zaprosi na sesję geologa. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że rozmawiała z panią Martą, która zastępuje 
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, że nie ma 
potrzeby zapraszać geologa bo u nas wody nie brakuje. W Osowce mieszkańcy całą 
noc ciągnęli wodę z hydrantów do podlewania ogródków i sadów i dlatego 
występowały braki wody. 
- Radny Ł. Gadek zgłosił, że przy przepompowni na ulicy A. Krajowej jest zarośnięte i 

należałoby skosić. 
Pan S. Wojterski - sołtys Szydłowa zgłosił, że na ulicy Kaz. Wielkiego jest zrobiony 
chodnik i jednym miejscy przy działce na której nikt nie zamieszkuje nachyliło się 
drzewo jabłoni i ludzie muszą z tego chodnika schodzić na jezdnie 
i oby nie wydarzył się wypadek gdyż na tej ulicy jest dość duży ruch. 
Radny Gadek powiedział, że taka sama sytuacja jest na ulicy górki i na ulicy 
Opatowskiej a Wójt mówił, że nie można na takich działkach wycinać gałęzi. 
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Radny Gąsiorek powiedział, że Wójt twierdzi że nie można wycinać gałęzi które 
wiszą nad drogami a elektrycy ścinają gałęzie i nie pytają się nikogo. 
Pani Skarbnik odpowiedziała że elektryków obowiązują inne przepisy. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo pani Dyrektor Przedszkola w Szydłowie 
o zabezpieczenie środków finansowych na remont, gdyż kontrole jakie są 
przeprowadzane w przedszkolach wydają zalecenia na wykonanie generalnego 
remontu. 

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

Protokołowała 

Ad. 9. 

T. Kaniszewska 
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