
Protokół Nr LV 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 15 października 2018 r. w sali 
konferencyjnej urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady rozpoczęły się o godz. 8 3 0 a zakończyły o godz. 10 5 0 . 

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 porządku obrad i stwierdzenie quorum.. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesj i . 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG. 
6. Wystąpienie przedstawiciela WKU w Sandomierzu na temat naboru do Służby 

Przygotowawczej Wojsk Obrony Terytorialnej. 
7. Informacja o działalności IZB Rolniczych, 
8. Wystąpienie przedstawiciela KRUS. 
9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

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

b) zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
c) w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/80/3004 Rady Gminy Szydłów z dnia 

29 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szydłów 
d) w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale nr XXXIII/201/2017 Rady 

Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium 
wykonalności z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń 
wodnoprawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego 
dla zadania „Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów -
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20 + 400,00 do 52+650,00" 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 



Ad. 1. 
Obrady LV sesji otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz Jastrząb -
Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji: panią Karolinę 
Kowalik - porucznika Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, Radnego 
Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - pana Sławomira Suchojada, Wójta 
Gminy, panią Alicję Kłonicką - Skarbnik Gminy pracowników UG, sołtysów oraz 
radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym proponowany porządek obrad LV 
sesji RG i poprosił o zgłaszanie wniosków co do zmiany lub uzupełnienia porządku 
obrad tej sesji. Wójt Gminy zgłosił, że pani Kierownik KRUS zadzwoniła, że nie może 
dziś wziąć udziału w sesji ponieważ przeprowadza szkolenia i zgłosił aby w tym 
samym punkcie nr 8 wprowadzić informację na temat trudnej sytuacji sadowników. 
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący obrad poddał 
pod gtosowanie jawne porządek obrad sesji wraz z dokonaną zmianą i porządek 
obrad został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za". 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu sesji Nr LIV z dnia 27 
września i zwrócił się do radnych o zgłaszanie ustnych uwag do protokołu. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z sesji Nr LIV z dnia 27.09.2018 r. który został przyjęty 
jednogłośnie - 14 głosów „za". 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania 

- radny A. Tuz zgłosił, że na przystanku w Mokrem wybita jest szyba oraz zapytał w 
kiedy odbędzie się odbiór prac przy budynku OSP w Jabłonicy, 

- radna K. Skuza powiedziała, że protokół z poprzedniej sesji radni przegłosowali ale 
dopiero dziś przed sesją go otrzymali i tak nie powinno być bo można było chociaż 
w piątek rozwieść radnym. 

- w Solcu robiony jest przystanek na zjeździe zatoki i nawet nie wiadomo jaki będzie, 
- radny Ł. Gondek powiedział, że pan W. Kręcisz zgłaszał że był przepust a po 

budowie kanalizacji został złamany i należy wykonać nowy i zasuwa została 
zasypana ziemią oraz pani M. Klamczyńska zgłosiła że u niej również należy 
wzmocnić przepust po pracach przy kanalizacji, 

- radny K. Fit zapytał kiedy zostaną zrobione prace na moście i że mieszkanka Woli 
Podleśnej prosiła o przywrócenie przystanku w Woli przez okres zimowy, 

Ad. 2. 

Ad. 3. 

Ad. 4. 

radnych: 



- radny L. Wójcik poinformował, że w Grabkach Dużych koło Turlińskiego rosną 2 
drzewa 5 m za rowem i jest osoba chętna do wycięcia tylko kto ma załatwić 
zezwolenie. 

- radny J. Klamczyński powiedział, że z pan S. Cecot z ul. Kaz. 
Wielkiego ma działkę na ulicy Krakowskiej przy łączniku drogi Soleckiej z 
Kaz. Wielkiego i przepust przy tej działce został zamulony prosi aby wstawić nowy. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między sesjami i powiedział: 
- był na spotkaniu z panią Minister Rawalską w sprawie przedszkoli i żłobków, 
- otrzymaliśmy środki na wykonanie 300 m drogi na ulicy Ogrodowej która będzie 

zrobione do końca listopada, 
- kanalizacja jest już na ukończeniu. Termin zakończenia prac jest do ustalony 

na koniec listopada. 
- place zabaw terminy są przedłużone gdyż wykonawcy nie mogą kupić sprzętu 

ze względu na duże opóźnienia w produkcji. 
- uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zarządu OSP w Osieku, 
- brał udział w spotkaniu w sprawie dnia Nauczyciela dziś również zorganizowane 
jest spotkanie z nauczycielami o godz. 15 0 0 w sali konferencyjnej UG 

Ad. 6. 
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący RG poprosił o zabranie głosu panią 
Karolinę Kołkowską - porucznika WKU w Sandomierzu. 
Pani Porucznik poinformowała, że przyjechała rozpowszechnić w gminie Szydłów 
informację o naborze do Służby Przygotowawczej Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Obok wojsk 
lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i 
jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W WOT 
służbę pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby 
wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową. 
Miedzy innymi wyjaśniła: 
- gdzie należy zgłosić się, aby wstąpić do Terytorialnej Służby Wojskowej, 
- jakie warunki należy spełniać, 
- czy kobiety mogą wstąpić, 
- komu przysługuje pierwszeństwo w powołaniu, 
- jak wygląda procedura powołania 
- jakie dokumenty należy złożyć w celu powołania 
- na czym polega wykonywanie obowiązków, 
- jak długo trwa TSW, 
- gdzie można uzyskać informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej. 



Pani Porucznik rozdała radnym ulotki ze szczególnym wyjaśnieniem dotyczącym 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad pan Sławomir Suchojad - Delegat Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej złożył sprawozdanie o działalności Izb Rolniczych. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
Radny Ł. Wójcik zwrócił się z prośbą do pana S. Suchojada aby poczynili starania w 
sprawie Jagody Kamczackiej, gdyż na naszym terenie plantacje są założone a jest 
nie jest dopuszczona do obrotu. 

Ad. 8. 

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy poinformował że w bieżącym roku 
sadownicy ze względu na klęskę urodzaju nie zerwali z sadów bardzo dużo owoców 
z uwagi na niską cenę oraz braku możliwości sprzedania tych owoców. Polski rząd 
ogłosił, że udzieli wsparcia rolnikom, natomiast sadownicy z tej pomocy są wyłączeni 
ze względu na to iż w tym roku był urodzaj. 
W związku z powyższym, zostało przygotowane stanowisko Rady Gminy Szydłów w 
sprawie trudnej sytuacji sadowników że nie zgadzamy się z decyzją , że sadownicy 
będą wyłączeni z pomocy i aby rząd dokonał korekty, (stanowisko to byłoby wysłane 
do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Parlamentarzystów Województwa Świętokrzyskiego i władz wojewódzkich). 
- Radny R. Sadłocha zapytał czy to już jest nie za późno choć może lepiej późno niż 

w ogóle nie występować . 
- Radny A.Tuz zgadza się że stanowisko RG zostanie wysłane ale powinno być 

dużo wcześniej bo teraz to jest za późno. 
Wójt odpowiedział, że można było wcześniej wysłać ale nie zaszkodzi teraz wysłać. 
Poprosił Przewodniczącego RG aby radni przegłosowali czy mamy występować z 
stanowiskiem RG czy nie. 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie kto z radnych jest za wysłaniem 
stanowiska RG w sprawie trudnej sytuacji sadowników. W przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym 14 radnych głosowało „za", wysłaniem stanowiska RG. 

Ad. 9. 

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



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 -
86.000 zł. Jest to dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie 
pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Dochody po zmianach wynoszą - 26.296.682,08 zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie 
dochodów, ogółem wydatki zwiększono o 86.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w 
wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 31.565.888,68 zł. 
wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie 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. 

W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia na lata 2018 - 2026. 
- Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowych 
i pozwoleń wodnoprawnych „Ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów" -
zmniejszono wydatki o kwotę 1.923,27 zł. 
- W przedsięwzięciu „Wykonanie odwodnienia w Szkole Podstawowej w Solcu 
zwiększono wydatki o 350,00 zł. 

- W przedsięwzięciu „Pracownie Informatyczne Woj. Święt. na zakup komputerów 
(13 szt.) do Szkoły Podstawowej w Solcu zwiększono środki o 2162,40 zł. 

Następnie pani Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany budżetu gminy na 
2018 r. i tak: 
Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę - 86.000,00 zł. Jest to dotacja na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 
W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 
1.923,27 zł. - na opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji 
środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych „Ścieżka rowerowa odcinek Nowa 
Słupia - Szydłów", przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami o kwotę 100.000,00 
zł. oraz zabezpieczono środki na remonty bieżące dróg uszkodzonych w wyniku 
klęsk żywiołowych (ul. Ogrodowa w Szydłowie) - 186.000,00 zł. 

W dziale 720 Informatyka zwiększono o kwotę 2162,40 udział własny w projekcie 
Pracownie Informatyczne Woj. Święt. na zakup komputerów 13 szt. do Szkoły 
Podstawowej w Solcu. 
W dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami. 



W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono 
wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł. (do zakupu samochodu w Korytnicy) -
15.000,00 zł. i do zakupu materiałów do remontu dachu na strażnicy OSP w Osowce 
-2.000,00 zł.) 
W dziale 758 Różne rozliczenia Zmniejszono rezerwę o 17.589,13 zł. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o 350,00 zł. na zadanie 
odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 31.565.888,68 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosi 
5.269.206,60 i zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.600.000,00 i nadwyżką 
669.206.60 zł. 
Pytań i uwag do przedstawionych 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 LY/339/2018 
(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 LV/340/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały LV sesji RG dotyczył zmian w Uchwale Nr XVII/80/2004 
Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 
Szydłów. 
Pani Alicja Kłonicka Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
wprowadziła w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zmiany 
dotyczące m. innymi wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i ustalenia zasad i trybu 
działania Komisji skarg, wniosków i petycji oraz przeprowadzania jawnego 
glosowania na sesjach. Zmiany maja zastosowanie do kadencji organów gminy 
następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie. 
Aby sprawnie powołać w nowej kadencji Komisje Rady i przeprowadzać obrady sesji 
wprowadzenie tych zmian jest zasadne. 
Stosownie do wprowadzonych zmian w ustawie Rada Gminy jest zobowiązana 
zweryfikować obecny Statut i uchwalić jego treść zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej w możliwie 
najkrótszym czasie. 
Więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w 
przeprowadzonym przez Przewodniczącego RG glosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 14 głosami „za". 



U C H W A Ł A Nr LV/341/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały dzisiejszej sesji dotyczył wprowadzenia zmiany w Uchwale 
Nr XXXI M/201/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie 
studium wykonalności z koncepcją , uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń 
wodnoprawnych oraz opracowania programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania 
„Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 765 od km 20 + 400,00 do km 52 + 650,00". 
Pani A. Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przysłał rozliczenie z otrzymanej dotacji celowej, z której wynika iż 
kwota dotacji zmniejszyła się o 1923,27 zł. Zmiana kwoty dotacji została 
wprowadzona w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz WPF na lata 2018-2026 w 
związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały i w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 głosami „za". 

U C H W A Ł A Nr LV/342/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 10. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy i tak: 
- stłuczona szyba na przystanku w Mokrem, zgłoszona zostanie do firmy 

ubezpieczeniowej gdyż musi być oszacowana strata i wówczas zostanie 
naprawiona. 

- przystanek w Solcu - Wójt nie może ignerować w sprawy przystanku 
w którym miejscu będzie usytuowany, gdyż jest to droga wojewódzka i to Zarząd 
Dróg Wojewódzkich decyduje o miejscu usytuowania. 
Przepusty uszkodzone po kanalizacji służby gminne sprawdzą i zostaną 
poprawione, 

- przystanek w Woli Podleśnej zostanie przeprowadzona rozmowa z kierowcą aby 
na okres zimowy zatrzymywał się i zabierał dziecko. 

- odnośnie wycięcia 2 drzew w Grabkach Dużych zostanie sprawdzone czy drzewa 
rosną na prywatnej działce czy Gminnej. 

- pan J. Machnik - Kierownik Ref. Inwestycji wyjaśnił odnośnie uszkodzonych 
przepustów na drodze do Woli Żyznej, wykonawca termin zakończenia prac 
ma do końca listopada i roboty przy w/w przepustach będą zakończone w tym 
terminie, 
Zawarte są umowy na montaż wiat przystankowych i do końca października 
powinny być zamontowane i będą takie same jakie są montowane w Gminie od 
dwóch lat. 



- Radny T. Gąsiorek zgłosił, że w Korytnicy jest przystanek murowany i strażacy go 
pomalowali ale jest potrzeba zmienić dach bo przykryty jest eternitem i są 
przecieki. 

Ad. 11. 
- sołtys z Potoka pan. T. Kręcisz zapytał w kiedy będzie zakupiony z funduszu 

sołeckiego przystanek do Potoka. Pan Machnik odpowiedział, że w ciągu 2 tygodni 
powinien być. 

- radny M. Skuza zwrócił się do radnego A. Tuz, że jak było zebranie w Gackach 
radny A. Tuz powiedział, że jak zostanie Wójtem wprowadzi w gminie audyt bo 
trzeba rozliczyć złodziej a rada gminy to jest sitwa i klika. 

- radny A. Tuz powiedział, że radny M. Skuza przesadził bo był napierany przez 
innych i nie powiedział słowa złodziej. 

- sołtys K. Kałandyk powiedziała, że przystanek w Rudkach jest na prywatnej posesji 
a prawdopodobnie właściciel chce tą działkę sprzedać należy to sprawdzić i 
skontaktować się z właścicielem. 

- sołtys z Szydłowa - pan S. Wojterski powiedział, że na końcu ulic Cmentarną 
samochody jeżdżą bardzo szybko jest tam ostry zakręt, nie ma widoczności i może 
dojść do wypadku. 

Powiedział, że należy zakupić dwa znaki ograniczające prędkość do 40 km. 
Pan Zdzisław Bartela posiadający działkę w miejscowości Brzeziny poinformował 
Radę Gminy że w jego sprawie od 3 lat toczy się postępowanie dotyczące 
naruszenia stosunków wodnych na działkach. Zapytał Wójta Gminy jak długo będzie 
trwała jeszcze sprawa bo już toczy się od 2016 r. 
Pani Marta Stachowicz - p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że w sprawie pana Barteli i sąsiada toczy się 
postępowanie. Sprawa dwa razy trafiła do SKO i jutro ma odbyć się kolejna wizja na 
działkach przez nowo powołanego biegłego hydrologa. Po jego opinii zostanie 
wydana decyzja. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w tym przypadku Rada Gminy nie może 
podjąć żadnych działań. 
- radny L. Wójcik poinformował, że jak jedzie się od Szydłowa do Gnojna 

tablica z napisem Polskie Carcasone jest wyblakła. 
- A. Pasternak zgłosił że przy sklepie co jest mur należy powycinać chaszcze. 
- Radny A. Tuz powiedział, że Ośrodek Zdrowia ma być oddany w najbliższych 

dniach i mieszkańcy chcą wiedzieć za jaką kwotę zostaną wykonane wszystkie 
prace. 
Wójt odpowiedział, że były ogłoszone 2 przetargi w pierwszym kwota wynosiła 
2.340.000 zł. natomiast w drugim 2.209.000 zł. 
Wykonawca jak zaczął prace miał kilkanaście uwag które nie były uwzględnione 
w projekcie między innymi: 

odwodnienie budynku, wykonanie nowych posadzek, zmiana istniejącej klatki 
schodowej oraz kilka innych prac i cena wzrosła o ponad 300.000 zł. z czego 
Urząd Marszałkowski dofinansował 75 % a Gmina dopłaciła 25 % z tej kwoty. 



- radna K. Wiewióra zgłosiła, że na ulicy Kaz. Wielkiego łącznik z ulicą Krakowska 
należy powycinać krzaki, 

- radny K. Gruca również prosił o wycięcie krzaków na końcu ulicy Cmentarnej do 
ulicy A. Krajowej, 

- sołtys z Szydłowa - pan S. Wojterski powiedział, że minął już rok jak istnieje 
wybrzuszenie na ulicy Wschodniej i do dziś nie zostało usunięte 

Ad. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek sesji został w pełni 
zrealizowany i dokonał zamknięcia obrad LV sesji Rady Gminy Szydłów. 

Protokołowała 

Teresa Kaniszewska 


