
Protokół Nr LVI 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 30 października 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 0 0 a zakończyły o godz. 15 3 0 . 

W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 

Nieobecność dwóch radnych była usprawiedliwiona 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

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

1) w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Szydłów w 
sprawie zmian w Statucie Gminy Szydłów 

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

Ad. 1. 

Obrady LVI sesji otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz Jastrząb -
Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji: panie Dyrektorki 
Szkół Podstawowych w Szydłowie i w Solcu panią Dyrektor Gimnazjum, Panią 
Dyrektor Przedszkola, Wójta Gminy, panią Skarbnik 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 LVI 
sesji RG i poprosił o zgłaszanie wniosków co do zmiany lub uzupełnienia porządku 
obrad tej sesji. Sam Przewodniczący RG zgłosił aby do porządku obrad jako punkt 6 
wprowadzić informację Przewodniczącego RG o złożonych oświadczeniach 
majątkowych radnych za rok 2017 i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach 
majątkowych pracowników za 2017 rok a następne punkty zostaną przesunięte 
o jeden punkt. 



Wniosek ten w przeprowadzonym głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie -
13 głosów „za". Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne 
porządek obrad sesji wraz z dokonaną zmianą i porządek został przyjęty 
jednogłośnie - 13 głosów „za". 
W tym punkcie porządku obrad panie Dyrektorki Szkół Podstawowych Gimnazjum i 
Przedszkola złożyli podziękowanie za dotychczasową współprace Wójtowi Gminy, 
który do nowej kadencji nie został wybrany oraz na ręce Przewodniczącego RG -
Ireneuszowi Jastrząb i za pamięć o zmarłym Przewodniczącym RG - Januszu 
Juszczak wręczając im bukiety kwiatów. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu Nr LV z dnia 15 
października 2018 r. 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 LV z dnia 15.10.2018 r. który został przyjęty 
jednogłośnie -13 głosów „za". 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania 
radnych: 

- radna K. Skuza zapytała w kiedy był termin zgłaszania osób do pracy w świetlicy. 
W roku ubiegłym była świetlica w Wolicy a teraz ma być w Solcu tylko została 
zatrudniona osoba z Woli Żyznej a nie z Solca, a jest mi wiadomo, że z tą Panią 
mogą być problemy. 
Radny L. Wójcik - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wyjaśnił, że do 15 października była możliwość składania podań o 
przyjęcie do świetlicy i z Solca nie było żadnego podania dlatego została 
zatrudniona pani z Woli Żyznej 

- radny J. Klamczyński zapytał o Posterunek Policji co z projektem czy jest już 
zrobiony i czy wpłynęły już do Urzędu Gminy informacje dotyczące nadania praw 
miejskich. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy miał przedstawić sprawozdanie z prac 
między sesjami RG ale ze względu na chorobę i krótki okres między sesjami nie 
przedstawiał sprawozdania. 



Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację 
o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Szydłów wg. stanu 
na dzień 31.12.2017 r. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 
Następnie pani Skarbnik Gminy w imieniu Wójta odczytała informację o złożonych 
oświadczeniach majątkowych pracowników UG za rok 2017 - informacja stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia i uchwalenia 
projektu uchwały. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Wojewoda Świętokrzyski przysłał 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego błędnego 
zapisu par. 4 w uchwale nr LN//341/2018 dotyczącego publikatora uchwały, uchwała 
powinna wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku ŚUW. 
Zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o samorządzie gminnym, mają 
zastosowanie do kadencji organów gminy następujących po kadencji, w czasie 
której uchwała weszła w życie tj kadencji rozpoczętej w dniu 21 października 2018 r. 
Pozostawienie zapisu w brzmieniu uchwalonym uchwałą wskazuje, że postanowienia 
te będą mieć zastosowanie do kolejnej kadencji rozpoczynającej się w 2023 r. 
Po uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Prawnym Nadzoru i Kontroli Urzędu 
Wojewódzkiego jeśli do 31 października 2018 r. zostanie podjęta uchwała 
zmieniająca zapis § 4 wszystko będzie prawidłowo. Dlatego na dzień dzisiejszy 
została zwołana sesja. 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. 
Przewodniczący RG poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Szydłów nr LV/341/2018 z dnia 
15 października 2018 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Szydłów. 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -
13 głosami „za". 

U C H W A Ł A Nr LVI/343/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 8. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzieliła pani Skarbnik Gminy i tak 
powiedziała w sprawie Posterunku w budżecie Gminy Rada zabezpieczyła środki 
finansowe na wykonanie zmian projektu z Wykonawcą który wcześniej robił projekt, 
podjął się wprowadzenia zmian do projektu. Umowa została podpisana i zmiany w 
projekcie są wykonywane i mają zostać zakończone do 22.12. br. 



Po tym terminie projekt i budynek, który zgodnie z uchwałą RG został 
wydzierżawiony na 18 lat, zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym przekazany dla 
Policji. 
Odnośnie praw miejskich wszystko wskazuje że od 1.01.2019 r. Szydłów będzie 
miastem. 

W wolnych wnioskach i informacjach Przewodniczący Rady Gminy odczytał 
odpowiedź na pismo RG w sprawie trudnej sytuacji sadowników od Posła Kazimierza 
Kotowskiego że stanowisko Rady Gminy Szydłów w sprawie trudnej sytuacji 
sadowników zostanie przekazane w czasie prac komisji w Sejmie RP. 
Przewodniczący RG wręczył Listy gratulacyjne z plebiscytu Echa Dnia na 
najlepszych radnych za zajęcie 2 miejsca dla Łukasza Gondka i 3 miejsca dla Leszka 
Wójcika. 
Pani Stanisława Trelińska - Dyrektor Przedszkola w Szydłowie zapytała czy środki 
finansowe o które zwracała się na remont budynku przedszkola będą zaplanowane 
w budżecie, czy ma pisać pismo do nowej Rady Gminy. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że prace nad budżetem gminy na 2019 r dopiero 
trwają i dziś nie może nic powiedzieć, ale nie ma potrzeby składania nowego pisma. 
Przewodniczący Rady Gminy na zakończenie powiedział, że dzisiejsza sesja nie jest 
ostatnią w tej kadencji i w dniu 11.11.2018 r. odbędzie się ostatnia sesji. 
Informacje dotyczące godziny rozpoczęcia sesji radni otrzymają na piśmie. 

Ad. 9. 

Ad. 10. 

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

TeresaKaniszewska 


