
Protokół Nr LVII 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 11 listopada 2018 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

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

W obradach sesji uczestniczyli wszyscy tj. 15 radnych 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
4. Informacja Wójta Gminy z prac w trakcie kadencji. 
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady sesji otworzył i przewodniczył obradom pan Ireneusz Jastrząb -
Przewodniczący Rady Gminy, który przywitał obecnych na sesji panią Dyrektor GCK 
panią Skarbnik Gminy, pracowników Urzędu Gminy sołtysów, radnych oraz 
przyszłego radnego. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał radnym proponowany porządek obrad LVII 
sesji RG i poprosił o zgłaszanie wniosków co do zmiany lub uzupełnienia porządku 
obrad tej sesji. Sam Przewodniczący RG zgłosił aby z porządku obrad wykreślić 
punkt 4 Informacja Wójta Gminy z prac w trakcie kadencji z uwagi na nieobecność 
Wójta Gminy na sesji ze względów zdrowotnych a następne punkty zostaną 
przesunięte o jeden punkt. 
Wniosek ten w przeprowadzonym głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie -
15 głosów „za". Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne 
porządek obrad sesji wraz z dokonaną zmianą i porządek został przyjęty 
jednogłośnie 15 głosów „za" 

Ad. 3. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu nr LVI z dnia 30 



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 LVI z dnia 30.10.2018 r. który został przyjęty 
jednogłośnie - 15 głosów „za". 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał wystąpienie 
na zakończenie kadencji Rady Gminy. Między innymi wymienił zadania jakie udało 
się zrealizować a były to: dokończenie sieci wodociągowej , budowę kanalizacji, w 
wielu miejscowościach od lat zaniedbanych powstały piękne drogi, dofinansowano 
wiele inwestycji wspólnych z powiatem, uruchomiono fundusz sołecki, 
wyremontowano i zmodernizowano budynki szkolne, przeprowadzono szereg prac 
konserwatorskich przy zabytkach, dofinansowano prace przy obiektach sakralnych 
na terenie gminy, a ostatnio oddano do użytku przebudowany praktycznie nowy i 
nowoczesny ośrodek zdrowia. Przewodniczący RG wspomniał również o trudnych 
chwilach dla tej Rady gdzie rok temu zmarł Janusz Juszczak, dla niektórych radny, 
Przewodniczący rady, a dla niektórych przede wszystkim serdeczny kolega na 
którym zawsze można było polegać. 
Powiedział, że w tym składzie Rada spotyka się po raz ostatni. Niektórzy 
zdecydowali się nie kandydować do następnej kadencji. Społeczeństwo 
zadecydowało że nie wszyscy którzy kandydowali, uzyskali mandat radnego. Tym 
radnym którzy zakończyli pracę w radzie podziękował za lata działalności dla dobra 
społeczeństwa. Dla tych którzy weszli do następnej kadencji życzył wytrwałości 
i sukcesów w służbie dla dobra tych którzy im zaufali. 

Podziękował również dotychczasowemu Wójtowi Gminy Janowi Klamczyńskiemu, 
któremu zdrowie nie pozwoliło dziś być w tym gronie, ale za 16 lat służby 
i zaangażowania na rzecz gminy należą mu się gorące podziękowania. 

W imieniu własnym i całej rady złożył podziękowanie za współpracę dla pracowników 
Urzędu Gminy na czele z panią Skarbnik Gminy - Alicją Kłonicką, podziękował 
sołtysom panu Dyrektorowi SP ZOZ Wojciechowi Staak, pani Dyrektor GCK - Marii 
Stachuczy, Dyrekcji placówek szkolnych i przedszkola oraz całemu gronu 
pedagogicznemu, jednostkom OSP z terenu gminy Szydłów i wszystkim z którymi w 
tej kadencji Rada Gminy współpracowała. 
Nowo wybranemu Wójtowi Gminy Andrzejowi Tuz złożył gratulacje i życzył sukcesów 
w pracy na rzecz gminy oraz dobrej współpracy z następującą Radą Gminy. 

Ad. 5. 

W sprawach różnych nikt z obecnych na sesji nie zabrał głosu. 



Ad. 6. 

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

Protokołowała 

Teresa "raniszewska 


