
Protokół Nr LIV 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz 8 3 0 a zakończyły o godz. 1 1 0 0 . 

W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 

Nieobecność 1 radnej była usprawiedliwiona. 

Lista obecności stanowi załącznik 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: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018-2026 
- zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
- w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 

lutego 2004 r. w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze 
inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od 
nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso, 

- w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVI 1/177/2013 Rady Gminy Szydłów z 
dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 
opłatami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 
określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

Ad. 1. 

Obrady LIV sesji otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz Jastrząb 
Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji: Członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pana Marka Szczepanika, Prezesa Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Szydłowie - panią Katarzynę Zarzycką, Wójta Gminy, 
panią Skarbnik Gminy , pracowników Urzędu Gminy, sołtysów 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 obrad 
LIV 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 LII 
z dnia 17.08.29018 r. i Nr LIII z dnia 07 09.2018 r. zwrócił się do radnych o 
zgłaszanie ustnych uwag do protokołu. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do protokołów. 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr LII z 
dnia 17.08.2018 który został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za". 
Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji 
Nr LIII z dnia 07.09.2918 r. który został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za". 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania 
radnych: 
- radny K. Gruca prosi o zabezpieczenie w budżecie Gminy na 2019 r. środków na 

projekt oświetlenia w Potoku Rządowym i Wymysłowie oraz na zakup 
samochodu strażackiego dla OSP Osówka,, 

- radny T. Gąsiorek w imieniu OSP Korytnica powiedział, że strażacy maja 
upatrzony samochód ale brakuje im około 15 tys. i czy gmina nie byłaby w 
stanie pomóc w dofinansowaniu tego samochodu, 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłego w tej chwili na sesję Radnego 
Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - Pana Sławomira Suchojada. 
- radny A. Tuz zapytał o odwodnienie budynku OSP w Jabłonicy i o zbiornik na 

nieczystości czy musiał być usytuowany w tym miejscu, a także czy z funduszu 
sołeckiego będzie można odnowić budynek OSP który jest własnością OSP, 

- radna K. Skuza zgłosiła, że przy szkole podstawowej w Solcu nie ma żadnych 
znaków drogowych ani przy drodze wojewódzkiej ani powiatowej, 
oraz droga koło pana Kozaka na Korytkach, Wójt obiecał już dawno i do dziś jest 
nic nie zrobione a potrzeba byłoby chociaż kamienia przywieź, 

- radny A. Tuz zapytał co się dzieje z pieniędzmi które mieszkańcy Gminy 
wpłacali na OZE, i kiedy wykonawca będzie wykonywał prace na placu 
zabaw w Mokrem. 

- radny Ł. Gadek na wniosek mieszkańców zgłosił aby służby z 
gminy sprawdzili gwarancję na drogę w kierunku Korytnicy koło krzyża, gdyż 
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droga ta nie dawno była robiona a są uszkodzenia, 
- radny M. Skuza zgłosił potrzebę wykoszenia trawy koło OSP w Gackach, 
- radna A. Juszczak zgłosiła wymianę żarówek w Kotuszowie słupy 4 i 16, 

- wykoszenie trawy na placu zabaw, wycięcie gałęzi przy boisku i naprawę dachu 
na altance gdyż wiał silny wiatr i został naruszony oraz poprosiła na wniosek 
matek które mają małe dzieci w wózkach aby wykonać podjazd na plac zabaw, 
gdyż są tam schody i nie mogą z wózkami wjechać. 

- radny Ł. Wójcik powiedział, że w Grabkach Dużych jest wykonany piękny plac 
zabaw ale został gruz który należy posprzątać, 

- radny K. Fit zgłosił potrzebę wykoszenia placu zabaw w Woli Żyznej i w Wolicy, 
- radny T. Gąsiorek zgłosił aby wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, 

że pobocza są za wysokie i w czasie deszczu woda płynie jezdnią, 
- radny R. Sadłocha powiedział, że rusza Rządowy Program Czyste Powietrze i 

czy w Urzędzie Gminy będzie osoba która mogłaby pomóc w wypełnianiu 
wniosku. 

- radna K. Wiewióra zgłosiła, że w Szydłowie na ulicy Kieleckiej od pana Ramusa 
do pana Skotnickiego nie świeci się światło uliczne, 

- radna K. Skuza powiedziała, że nigdy nie zgłaszała wykoszenie trawy w Solcu bo 
sami strażacy kosili ale słyszy że w innych sołectwach Urząd Gminy kosi to 
dzisiaj zgłasza i ona prośbę o wykoszenie, 

- radny J. Klamczyński zapytał o drugi łącznik od ulicy Soleckiej do Krakowskiej 
czy będzie zalany asfaltem,. 
Pan Machnik odpowiedział, że będzie zrobiony tylko należy poczekać. 

- radny R. Sadłocha zapytał czy prawdą jest, jak Ośrodek Zdrowia zostanie 
przeniesiony do Szydłowa w Potoku będzie czynny tylko 1 dzień w tygodniu. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między sesjami i powiedział o realizacji zadań 
inwestycyjnych, że przebiegają prawidłowo. 
Prace przy Ośrodku Zdrowia dobiegają końca 3 dni temu był Dyrektor i 19 
października chciał zrobić otwarcie Ośrodka Zdrowia, ale jest to 2 dni przed 
wyborami i wspólnie ustaliliśmy otwarcie Ośrodka Zdrowia na 26 października. 
Wójt poinformował radnych, że na następną sesję zaprosi panią Anetę Ostrowską 
- Kierownika KRUS w Staszowie aby wyjaśniła sprawę dotyczącą przynależności 
do KRUS gminy Szydłów. 
Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłego w tej chwili na sesję Starostę 
Staszowskiego - pana Michała Skotnickiego. 
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Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania i 
uchwalania projektów uchwał. 
Pierwszym rozpatrywanym projektem uchwały LIV sesji RG były zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018-2026. 

Pani A. Kłonicka - Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła założenia 
proponowanej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 
2018-2016. 
W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 
wprowadza się następujące zmiany: Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 
152.377,36 zł. Na tą kwotę składa się: 
Dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach 
funduszu soleckiego w roku 2017 - dochody bieżące o kwotę 52.466.63 zł. 
majątkowe o kwotę 13.205,33 zł. 
W ramach programu RPO WŚ 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi 
Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na 
pokrycie 5 % udziału własnego w projekcie 2.162,40 
Z tytułu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych większych niż planowa 
o kwotę 42.821,00 zł. i z tytułu wpływów opłat za wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych - 31.622,00 zł. 
Dochody po zmianach wynoszą - 26.049.946,08 zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie 
dochodów. 
Zmiany wprowadzono w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących. 
Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 
Zmniejszono środki finansowe w roku 2018 o kwotę 2.590.000,00 na 
przedsięwzięcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów" środki zostały 
przeniesione na rok 2019. 
Zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych: 
- Pracownie informatyczne Woj. Święt. na zakup komputerów (13 szt.) do Szkoły 

Podstawowej w Solcu - 10.812,00 zł. 
- wykup gruntów pod lokalizację inwestycji 5.000,00 zł. 
- na zakup schodołazu do szkoły Podstawowej w Szydłowie - 23.000,00 zł. 
Pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 31.310.152,68 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu uległa zmianie i wynosi 
5.269.206,60 zł. i zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.600.000,00 zł. i nadwyżką 
669.206,60 zł. 
W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcie na lata 2018-2026. 



- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne 
Woj. Świętokrzyskiego na zakup komputerów (13 szt.) do Szkoły Podstawowej w 
Solcu: 
wielkość nakładów 43.248,00 zł. 

Planowane wydatki w roku 2018 - 10.812,00 zł. 
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na zadanie bieżące „Ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk , sprzętu elektronicznego 
Gminy Szydłów na lata 2018-2019 - 60.000,00 zł. 

W przedsięwzięciu „Wykonanie odwodnienia w Szkole Podstawowej w Solcu 
zmniejszono nakłady i wydatki o 35.000,00 zł. 
W przedsięwzięciu „Poprawa Jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów" zmniejszono środki 
finansowe w roku 2018 o kwotę 2.590.000,00 które zostały przeniesione na rok 
2019. 

Następnie pani Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany budżetu gminy na 
2018 r. i tak: 
Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 152.377,36 
Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.1.3111.276.2018 został 
zwiększony plan dotacji celowych w dziale 758 Różne rozliczenia na zwrot części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017. 
- dochody bieżące o kwotę 52.466,63 , majątkowe o kwotę 13.305,33 zł. 
W ramach programu RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 sprawne Usługi 
Publiczne , 
Działanie 7.4 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na pokrycie 5 % 
udziału własnego w projekcie 2.162,40 
Z tytułu wpływów podatku od czynności cywilno- prawnych większych niż 
planowane o kwotę 52.821,00 zł. i z tytułu wpływów opłat za wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych o 31.622,00 zł. 
Dochody po zmianach wynoszą - 26.040.946,08 zł. 
Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 
W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące remonty dróg 
gminnych o kwotę 5.000,00 zł. oraz zabezpieczono środki na remonty bieżące 
dróg wewnętrznych z środków f. soleckiego w Wolicy 10.532,22 zł. 
W dziale 720 Informatyka zabezpieczono kwotę 10.812,00 zł. jako udział własny 
projekcie - Pracownie Informatyczne Woj. Święt. na zakup komputerów(13 szt.) 
do Szkoły Podstawowej w Solcu. 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 
zł. na wykup gruntów pod lokalizację inwestycji. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono 
wydatki majątkowe o kwotę 10.532,22 zł. (środki f. soł. które przeniesiono do 
działu 600) 
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W dziale 801 Oświata i wychowanie - przeniesiono środki z wydatków 
majątkowych z odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu 35.000,.00 zł. na 
wydatki bieżące na remont szkoły. 
Zabezpieczono środki w wysokości 23.000,00 zł. na zakup schodołazu do szkoły 
Podstawowej w Szydłowie. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o 
89.771,96 zł. na pokrycie wydatków za energię elektryczną i kosztów 
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy po ustaniu umów a 
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę7. 2.590.000,00 zł. (Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
Gminy Raków i Szydłów. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 31.310.152,68 zł. 

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu uległa zmianie i wynosi 
5.269.206,60 i zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.600.000,00 zł. i nadwyżką 
669.206,60 zł. 
Radny M. Skuza zapytał czy ten schodołaz będzie spełniał funkcję do innego 
wózka inwalidzkiego bo teraz jest dziewczynka która jeździ na wózku który pasuje 
a jak będzie ktoś i będzie miał inny wózek czy też będzie pasował. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że schodołaz ma takie elementy że będzie pasował 
do każdego wózka. 
Więcej pytań i uwag do przedstawionych i omówionych projektów uchwał nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026. 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie - 14 głosami „za". 

U C H W A Ł A Nr LIV/335/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie jawne projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy Szydłów na 2018 rok.- uchwała ta została uchwalona 
jednogłośnie - 14 głosami „za". 

U C H W A Ł A Nr LIV/336/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały LIV sesji RG dotyczył zmian w Uchwale Nr XVII/80/2004 
Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 r. w sprawie zarządzania poboru od 
osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie 
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego , podatku leśnego oraz 
podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. 



Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, pani sołtys z Grabek Dużych po czasowej 
nieobecności w kraju wróciła i będzie pełnić funkcję inkasenta, a na czas jej nie 
obecności funkcje inkasenta pełniła pani Marlena Grosicka. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym 
przez Przewodniczącego glosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie - 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LIV/337/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały dzisiejszej sesji dotyczył zmian w Uchwale 
Nr XXXVI 1/177/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
poboru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Pani Skarbnik wyjaśniła że pani sołtys z Grabek Dużych po czasowej 
nieobecności w kraju wróciła i będzie pełnić funkcje inkasenta za odpady 
komunalne. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały i w przeprowadzonym 
glosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 głosów „za". 

U C H W A Ł A Nr LIV/338/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad.7. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy i tak: 
w sprawie zabezpieczenia środków na projekty oświetlenia w Potoku Rz. i 
Wymysłowie wnioski były zostały złożone do projektu budżetu są u pani Skarbnik 
i będą ujęte w projekcie budżetu na 2019 r. . 
- w sprawie środków na samochód do Korytnicy, członek Zarządu dzwonił i prosił 

o 7 tys. zł. bo tyle im brakuje, radny teraz mówi o 15 tys. Radny Gąsiorek 
powiedział, że wczoraj była rozmowa i chodzi o 15 tys. zł. 

Wójt odpowiedział, że jeżeli z Zarządu OSP wpłynie pisemny wniosek wówczas 
będziemy się zastanawiać. 
- w sprawie znaków przy drodze wojewódzkiej i powiatowej mieszkańcy sami 
powinni wysłać pisma do Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, 
droga w Korytnicy - pracownicy pojadą obejrzeć tą drogę i sprawdzą gwarancje, 
- w Gackach strażacy powinni sami wykaszać trawę a nie zgłaszać do Urzędu 
Gminy, 
Pani Marta Stachowicz powiedziała że przekaże pracownikom gospodarczym i 
pojadą wykosić trawę, 
- w Kotuszowie podjazd dla wózków pan Machnik sprawdzi czy będzie możliwość 
wykonania takiego podjazdu,. 
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oświetlenie na ulicy Kieleckiej zostanie zgłoszone do Zakładu Energetycznego, 
Ośrodek Zdrowia w Potoku nie było żadnego tematu na temat funkcjonowania 
Ośrodka w Potoku, wydane były duże pieniądze na remont budynku w Potoku 
i budynek musi funkcjonować a ile razy w tygodniu lekarze będą przyjmować to 

będzie uzgodnione po otwarciu Ośrodka w Szydłowie,, 
Odnośnie programu Czyste powietrze pani Skarbnik powiedziała, że powstał 
program 10 letni i dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków, na 
stronie internetowej są wnioski do pobrania i które należy wypełnić. 
W Urzędzie nie ma wyznaczonej osoby która będzie wypełniać wnioski, nie są to 
skomplikowane wnioski i każdy sam wypełni, 
Wójt Gminy poinformował radnych że w tej chwili miał telefon od Dyrektora Sułka 
Gmina otrzymała środki na remont ulicy Ogrodowej i będzie wykonane 300 m 
drogi, 
Odnośnie budynku w Jabłonicy pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że budynek OSP 
nie jest nasz, ale została spisana umowa użyczenia z OSP i prace zostaną 
wykonane przez Urząd Gminy. 
Pan Janusz Machnik - Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania 
Przestrzennego wyjaśnił, że zbiornik na nieczystości jest usytuowany od granic 
zgodnie z warunkami technicznymi. 
Wójt Gminy poinformował, że w związku z tym że kończy się kadencja RG 
postanowił zaprosić na dzisiejszą sesje Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego - pana Marka Szczepanika celem zreferowania radnym i 
zaproszonym gościom dotychczasowego wykorzystania środków unijnych w 
województwie świętokrzyskim z okresu programowania 2014-2020 oraz o 
przedstawienie perspektywy i możliwości pozyskania tych środków przez 
samorządy i przedsiębiorców w najbliższych latach. 
Pan Marszałek zabierając głos podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję 
RG myślał że jest to już ostatnia sesja ale widzi że jeszcze nie. 
Pan Marszałek powiedział, że w Urzędzie Marszałkowskim pracuje od 2007 r. jest 
to już 3 kadencja. Odpowiada za projekty twarde Gmin. Wartość projektów dla 
Gminy Szydłów wynosi 23 min zł. z tego 167 min z Urzędu Marszałkowskiego (są 
to inwestycje między innymi Rewitalizacja, oświetlenie uliczne, przebudowa Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie, budynek po byłej szkole w Gackach, Ośrodek Zdrowia. 
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 zostały już 
rozdysponowane a część jest w trakcie realizacji. 
Ogłoszony został jeszcze jeden konkurs do 15.11.2018 r. o wsparcie finansowe 
dla szkół podstawowych do 500.000,00 zł. (chodzi o dobudowę 1 czy 2 klas - są 
to małe projekty dla szkół wiejskich. 
Dysponują jeszcze środkami dla przedsiębiorców na działanie 2,5 na rozwój ale 
dla firm produkcyjnych i działanie 3.2 na projekty termomodernizacji ale również w 
przedsiębiorstwie (np. Ocieplenie hali produkcyjnej). 
Po 2020 roku znajdą się projekty na walkę z zanieczyszczonym powietrzem. 
Marszałek powiedział, że wczoraj Minister mówił że w Województwie 
Świętokrzyskim nie wykorzystuje się środków, co jest nie prawdą, gdyż wszystkie 
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środki są rozdysponowane tylko jeszcze nie rozliczone. 
- radny J. Klamczyński zwrócił się do Marszałka w imieniu mieszkańców ulicy 

Soleckiej w sprawie położenia asfaltu od ulicy Kieleckiej do „ścigien". 
Wójt odpowiedział, że był u Marszałka i ulica Solecka odcinek 450 m jest ujęta do 
realizacji w planie na przyszły rok i droga w Solcu 2 km. 
- Radny K. Gruca zgłosił, że na drodze nr 756 są bardzo duże koleiny i należy coś 

z tym zrobić, 
- radny L. Wójcik zgłosił, że w Grabkach Dużych od Ekoplonu do znaku 

miejscowości Wolica potrzebę położenia 200m chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej gdyż jest bardzo niebezpiecznie. Kilkakrotnie już wnioskował ale 
bezskutecznie. 

- radny K. Fit wnioskował w sprawie drogi 766 aby chodnik położyć od Woli 
Żyznej do Szydłowa, (połączyć Szydłów z Wolą Żyzną). 

Pan Suchojad Sławomir - delegat Izby Rolniczej powiedział, że w gminie Szydłów 
jest problem z nadprodukcją śliwek aby Urząd Marszałkowski zaczął gdzieś 
działać aby poprawić tą sytuację. Do momentu Embarga było dobrze zbyt na śliwki 
był a w tym roku jest nadprodukcja tych owoców że nie można ich sprzedać, 
pan Suchojad powiedział, że dobrze że Wójt Gminy zorganizuje spotkanie w 
sprawie przeniesienia KRUS do Staszowa i aby na tym spotkaniu był obecny 
również pan Starosta. 
- radny R. Sadłocha zapytał czy jest sens pchać ludziom nowe zasady jak ludzie 

nie chcą przynależności do KRUS w Staszowie, a pan S. Suchojad jest 
członkiem w Izbie Rolniczej które nic nie potrafią zrobić dla rolników, 

Pan Suchojad odpowiedział, że Izby Rolnicze robią bardzo dużo, na następną 
sesję przyniesie stosowne materiały i przedstawi czym się zajmują. 
Pan Jerzy Skuza powiedział, że mieszkańcy sołectwa Mokre 
mają problem z dojściem do przystanku jest potrzeba ułożenia kilkadziesiąt 
metrów chodnika, gdyż jest bardzo niebezpiecznie. 
Były wysłane pisma w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich i otrzymali 
odpowiedź że jest do zrealizowania tylko czekają na opinię a w terminie 
późniejszy przyszła odpowiedź , że nie mają środków i aby gmina sama wykonała 
chodnik. 
Radny K. Fit zwrócił się z prośbą aby poczynić starania i zwrócić się do powiatu 
Buskiego gdyż jest odcinek drogi łączący się z naszą gminą, w naszej gminie 
droga jest zrobiona natomiast w Gminie Tuczępy od pana Braora odcinek na 
długości 500 m jest nie zrobiony. 
Pan Starosta powiedział, że kilka razy rozmawiał w sprawie tej drogi ze Starostą 
Buskim ale do dziś nic nie wskórał. 
- radny J. Klamczyński zapytał czy ścieżka rowerowa Nowa Słupia - Szydłów 

będzie robiona. 
Wicemarszałek - M. Szczepanik odpowiedział, że za drogi wojewódzkie 
odpowiedzialny jest akurat nie on a Wicemarszałek Maćkowiak ale wszystkie 
problemy zapisał i powiedział, że dziś nie może nic obiecywać, gdyż za 3 tygodnie 
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mogą się już nie spotkać ale jeżeli będzie miał możliwość dalszej pracy to będzie 
się starał zgłoszone problemy rozwiązywać. 
W bieżącym roku jest nadprodukcja śliwek a rynek nie jest regulowany. 
W Sandomierzu są organizowane konferencje jabłkowe odbyło już się sześć z 
producentami jabłek. Przyjeżdżają przedsiębiorcy z różnych krajów i pojedyncze 
kontrahenci. Jabłka z Sandomierza są eksportowane do innych krajów. 
W tym punkcie porządku obrad pan Sylwester Celejowski - pracownik ds. f-szu 
sołeckiego obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego poinformował w sprawie 
klęski suszy. Prace komisji zostały w terminie zakończone. 
Protokoły z szacowania strat są niezbędnym załącznikiem do wniosków 
składanych o pomoc suszową. Wnioski są przyjmowane przez ARiMR w dniach 
od 14 września do 31 października 2018 r. 
Starosta Staszowski - pan Michał Skotnicki odpowiedział na niektóre zapytania 
radnych i tak: 
- wykaszanie dróg jest w trakcie realizacji, 
- droga w kierunku Osówki sam często jeździ tą drogą i koleiny są bardzo duże, 

będziemy się starać sfrezować ten asfalt bo jest bardzo niebezpiecznie, 
- sprawa KRUS od 10 lat już się temat wałkuje ale gmina jest podzielona na pół 

gdyż okolice Potoka są przeciw a inne strony są za Staszowem. 
Jest również problem ksiąg wieczystych mimo że można sprawdzić internetowo 
ale nie wszystko da się przez internet załatwić i też trzeba jechać do Buska 
Zdroju. 
Starosta powiedział, że będzie się starał jak tylko czas mu pozwoli uczestniczyć w 
ostatniej sesji RG celem przedstawienia sprawozdania z prac Powiatu. 
- radny T. Gąsiorek prosi o równiarkę do Korytnicy aby ściąć pobocza, gdyż są za 

wysokie i woda płynie jezdnią, 
- radny A. Pasternak zgłosił, że na drodze Szydłów-Brzeziny pobocza były 

robione a teraz zostały wypłukane przez deszcze, 
- Starosta odpowiedział, że postarają się zasypać kamieniem i wykonać 
nakropienie aby się trzymało. 
- radny R. Sadłocha powiedział odnośnie KRUS że społeczeństwo z okolic Potoka 
i Rudek jest za Buskiem, gdyż do Buska Zdroju maja połączenie komunikacyjne 
natomiast do Staszowa nie ma czym dojechać, 
- radna K. Skuza podziękowała za odcinek drogi przy szkole ale nie ma 
zrobionego rowu i należy wstawić znaki drogowe że jest szkoła, 
- radna A. Juszczak poinformowała, że w Kotuszowie przystanek jest na 
skrzyżowaniu dróg i jest niebezpiecznie, należy zrobić zatokę autobusową aby 
autobusy mogły zjeżdżać i od przystanku w stronę cmentarza potrzebny jest 
chodnik, i od pana Głodka z chodnika woda spływa na jezdnię, 
Pan Sławomir Suchojad poprosił Przewodniczącego RG aby w na następnej 
sesję RG w punkcie porządku obrad była informacja o działalność Izb Rolniczych 
i poprosił Wójta aby przygotował listy z podpisami jakie były zbierane o 
przynależności do KRUS. 

10 



Sołtys z Szydłowa powiedział, że listy były robione dla Kierowników KRUS Busko 
Zdrój i Staszów i zostały zabrane. 
Przewodniczący RG odczytał pismo z WKU Sandomierz w którym zwracają się do 
RG aby zaprosić pracownika WKU na najbliższą sesje RG celem poinformowania 
na temat naboru do Służby Przygotowawczej Wojsk Obrony Terytorialnej, 
oraz odczytał pismo pani Iwony Jaros zam. Wola Żyzna 40 która zwróciła się z 
prośbą o zmianę przystanku dla busa szkolnego. 
Pismo pani I. Jaros zostało przekazane Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego celem sprawdzenia i wydania opinii. 

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

Protokołowała 

Ad. 9. 

T. Kaniszewska 
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