
Protokół Nr Lill 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 07 września 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 19 0 0 a zakończyły o godz. 19 4 0 . 

W obradach sesji uczestniczyło 14 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. Zapytania i interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG. 
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej 
w Rudkach gmina Szydłów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 

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

Ad.1. 

Obrady LIII sesji Rady gminy otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz 
Jastrząb - Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji 
radnych, Wójta Gminy, pracowników UG, panią Dyrektor GCK oraz radnych. 
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 LIII 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. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje 



i zapytania: 
- radny Łukasz Gondek powiedział, że mamy miesiąc wrzesień i będziemy składać 

wnioski o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na następny rok i aby 
gmina również pamiętała i zwróciła się do Starostwa w sprawie drogi na ulicy 
Brzezińskiej, 

- radna K. Skuza zwróciła się aby gmina zwróciła się do Starostwa 
0 zabezpieczenie środków na przyszły rok na remont mostu w Solcu. 

Wójt Gminy odpowiedział, że ten sam problem mamy z mostem w Kotuszowie 
tylko Kotuszów należy do nas a Solec do Powiatu. 
- radny L. Wójcik powiedział, że po katastrofie mostu we Włoszech słyszał że teraz 

z Ministerstwa mają być środki przeznaczone na mosty. 
- radna K. Skuza zapytała w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do 

Staszowa gdyż zgłosili się do niej rodzice którzy mają córkę która ma 25 lat 
1 jeździła busem do Staszowa jest również 1 dziecko w Potoku i w Grabkach 

Dużych które podobno w tym roku nie są wożone. 
radny L. Wójcik powiedział, że dziewczynka z Grabek prawdopodobnie sama 
zrezygnowała. 
Wójt odpowiedział, że nikt mu nie zgłaszał problemu są rodzice którzy sami 
dowożą dzieci do Staszowa bo maja za to płacone. Obowiązkiem gminy jest 
dowożenie dzieci niepełnosprawnych do 25 lat być może że ta dziewczyna już 
ukończyła 25 lat. 
- radny Gąsiorek powiedział, że mówimy o zabezpieczeniu funduszu na most, a w 

Korytnicy rodzice dzieci chcą aby zrobić plac zabaw i czy muszą występować też 
o zabezpieczenie środków, zapytał o lustro że miało być zamontowane i do dziś 
nie ma. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na plac zabaw w Korytnicy rada sołecka może 
przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. 
Wójt odpowiedział, że lustro jest już zakupione i będzie zamontowane tylko mamy 
mało pracowników gospodarczych i wykonują prace pilniejsze w najbliższych 
dniach zostanie zamontowane. 

Ad. 4. 

Wójt Gminy złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami 
Rady Gminy: 
- sprawy inwestycyjne przebiegają sprawnie: kanalizacja, prace przy zabytkach, 
szkole i Ośrodku Zdrowia - od 1 listopada na pewno będzie funkcjonował już w 
wyremontowanym budynku,. 
Szkole Podstawowej w Szydłowie zajęcia się rozpoczęły, ale już 1 dnia 
uczęszczania dzieci do szkoły były skargi do Kuratorium ale po kontroli 
stwierdzono że wszystko jest prawidłowo i szkoła funkcjonuje. 
Pani Maria Stachuczy - Dyr. GCK w Szydłowie poinformowała, że jutro o godz. 17 
w Kościółku p.w. Wszystkich Świętych zorganizowane jest w ramach 
Ogólnopolskiej akcji - Narodowe Czytanie Przedwiośnia - Stefana Żeromskiego 



i poprosiła radnych aby włączyli się w tą akcję i wzięli udział w czytaniu 
„Przedwiośnia". 
Poinformowała również że jej mąż działa w Stowarzyszeniu i w dniach od 21.09. 
do 23.09. br. będzie zorganizowana akcja sprzątanie Świata i również prosi 
radnych o włączenie się w tą akcję, z sołtysami jest też zorganizowane spotkanie 
w tej sprawie. 
Worki i rękawice są zabezpieczone a za każdy zapełniony odpadami worek 
podarowane będzie drzewko liściaste do posadzenia na podwórku. 

Ad. 5. 

Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia jednego projektu uchwały jaki został 
przygotowany na dzisiejszą sesje. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały jaki został przygotowany 
na dzisiejszą sesje RG w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
Domu Pomocy Społecznej w Rudkach gmina Szydłów w wyborach do rad gmin., 
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 
Zaznaczył że Wójt Gminy złożył wniosek o utworzenie odrębnego obwodu 
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach. Obecnie w DPS jest 40 
pensjonariuszy, a obwody tworzy się w zakładach opieki zdrowotnej i domach 
pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów przebywa co najmniej 15 wyborców. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały. 
W przeprowadzonym przez Przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym Rada 
Gminy jednogłośnie uchwaliła tę uchwałę - 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LI 11/334/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 6. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zostały udzielone przy zgłaszaniu 
interpelacji. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy przypomniał 
radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 
12 września br. 
Radny Ł. Gondek poinformował że do 14 września ARi MR przyjmuje wnioski dla 
hodowców świń - pozyskać można do 50.000 zł. a refundacja wynosi 75 %. 



Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad sesji został w pełn 
zrealizowany i dokonał zamknięcia obrad LIII sesji Rady Gminy Szydłów 

Protokołowała 

T. Kaniszewska 


