
Protokół Nr II 
sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 28 listopada 2018 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8 0 0 , a zakończyły o godz. 9 1 5 . 

W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 14 radnych. Lista 
obecności radnych jest załącznikiem do niniejszego 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. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Szydłów 
2) zatwierdzenia na rok 2019 „Programu współpracy Gminy Szydłów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i owolontariacie, 

3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiary podatku rolnego na 2019 r., 
4) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LII/ 328/ 2018 RG Szydłów z dnia 17 

sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów, 

5) ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłów. 
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 
Obrady II sesji otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Gminy, która przywitała obecnych na sesji: Wójta Gminy, 
Skarbnika Gminy, pracowników UG, sołtysów oraz radnych. 
Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca RG stwierdziła quorum 
uprawniające Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła radnym proponowany porządek obrad II 
sesji RG i poprosiła o zgłaszanie wniosków co do zmiany lub uzupełnienia porządku 
obrad tej sesji. Takie wnioski nie zostały zgłoszone, w związku z czym poddała pod 
głosowanie jawne porządek obrad i porządek ten został przyjęty jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu Nr I z dnia 19 listopada 
2018 r. i zwróciła się do radnych o zgłaszanie ustnych uwag do protokołu. Sama 
Przewodnicząca poprosiła radnych aby poprawili w swoich protokołach błędy 
literowe: na stronie pierwszej i ostatniej stronie protokołu zamiast rok „2022" należy 
wstawić rok „2023", a określenie „obiecanek" zastąpić określeniem „obietnic". 
Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z sesji Nr I z dnia 19.11.2018 r. wraz z dokonanymi poprawkami, 
który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za". 



Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Marek Skuza - zgłosił, że na przystanku w Mokrem wybita jest szyba, 

a w dachu jedna płyta eternitu jest oderwana. Dalej radny zapytał również, 
czy na ul. Uroczej w Gackach będzie zamontowany przystanek autobusowy, które 
to zadanie było planowane do wykonania w poprzedniej kadencji i w budżecie 
gminy zaplanowano na ten cel 4 tys. zł, 

- radny Łukasz Gondek powiedział, że w poprzedniej kadencji zgłaszał do 
wykonania, które również nie zostały zrealizowane: 
- załamany przepust przy posesji pana W. Kręcisza na ul. Opatowskiej 

w Szydłowie, 
- odnowienie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Opatowskiej i Górki, 
- naprawę w ramach gwarancji popękanej nawierzchni drogi z Szydłowa do 

Korytnicy (obok krzyża). 
Pani Bożena Wójcik - sołtys sołectwa Solec - zgłosiła, że w ubiegłym roku 
wykonywany był remont drogi wojewódzkiej i na długości 50 m przy jej działce rów 
nie został wyczyszczony - jest całkowicie zamulony. Pisała pismo do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i otrzymała odpowiedź, że będzie przegląd gwarancyjny tej drogi 
to wówczas sprawdzą stan rzeczy. W tej sprawie był inspektor z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i stwierdził, że rów ten nie należy do drogi. Pani B. Wójcik dodała, że 
nie wie czy odbył się przegląd gwarancyjny tej drogi, bo nie była informowana. 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że coś jest nie tak, jak twierdzą że rów nie 
należy do Zarządu Dróg. W takim wypadku można zasypać ten rów i przekształcić 
go w łąkę. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania projektów uchwał. Pierwszym rozpatrywanym projektem uchwały II sesji 
RG było ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Szydłów. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji 
Rewizyjnej. Radny Mariusz Arendarski zgłosił radną Agnieszkę Stawecką, która 
zapytana przez Przewodniczącą RG czy wyraża zgodę na pracę w Komisji 
Rewizyjnej powiedziała „tak". Następnie radny Łukasz Gondek zgłosił Damiana 
Karwatę, który wyraził zgodę na pracę w komisji, a radny Dawid Sobiegraj zgłosił 
radnego Marka Skuzę, który także wyraził zgodę na pracę w Komisji. 
Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie 
zamknięcie listy kandydatur do Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym lista 
kandydatów została zamknięta jednogłośnie, 
Komisja Rewizyjna opuściła salę obrad sesji celem ukonstytuowania się. Po 
powrocie na salę obrad radna A. Stawecka poinformowała, że została wybrana 
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Damian Karwata - został zastępcą 
Przewodniczącego, a radny Marek Skuza - członkiem Komisji. 
Następnie Przewodnicząca RG poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Radna Agnieszka Stawecka zgłosiła 
kandydaturę Sebastiana Gałązki, Damian Karwata zgłosił radną Agnieszkę 
Juszczak, Sebastian Gałązka zgłosił Zbigniewa Głogowskiego, Dawid Sobiegraj 
zgłosił Roberta Prostaka, który jednak nie wyraził zgody na pracę w tej komisji, 
Z kolei Przewodnicząca RG - Katarzyna Skuza zgłosiła Dawida Sobiegraja, a radny 
Robert Prostak zgłosił kandydaturę Łukasza Gondka. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 



Zgłoszeni kandydaci, z wyłączeniem radnego R. Prostaka wyrazili zgodę na pracę 
w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów 
na członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i lista ta została zamknięta 
jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
Komisja opuściła salę obrad celem ukonstytuowania się. Po krótkiej chwili Komisja 
powróciła i radny Sebastian Gałązka poinformował, że został wybrany 
Przewodniczącym Komisji, Dawid Sobiegraj - Zastępcą Przewodniczącego Komisji, 
a Agnieszka Juszczak, Zbigniew Głogowski i Łukasz Gondek są członkami Komisji. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatur do 
Komisji Samorządowej. 
Radny Damian Karwata zgłosił jako kandydata Sebastiana Gałązkę, radny Zbigniew 
Głogowski zgłosił Joannę Suchojad, Dawid Sobiegraj zgłosił Ireneusza Jastrzębia, 
Joanna Suchojad zgłosiła Katarzynę Skuzę, a radny Łukasz Gondek zgłosił Roberta 
Prostaka. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę 
w Komisji Samorządowej - wszyscy zgłoszeni kandydaci potwierdzili chęć pracy w tej 
komisji. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów 
na członków Komisji Samorządowej i lista została jednogłośnie zamknięta. 
Komisja wyszła z sali obrad celem ukonstytuowania się. Po powrocie na sale obrad 
radna Joanna Suchojad poinformowała, że została wybrana Przewodniczącą Komisji 
Samorządowej, Robert Prostak zastępcą Przewodniczącego, a radni: Ireneusz 
Jastrząb, Katarzyna Skuza i Sebastian Gałązka są członkami Komisji. 
Ostatnim punktem tego porządku obrad było ustalenie składu Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 
Radna Agnieszka Juszczak zgłosiła radnego Łukasza Gondka, Leszek Wójcik zgłosił 
Mariusza Arendarskiego, Mariusz Arendarski zgłosił Leszka Wójcika, Sebastian 
Gałązka zgłosił Damiana Karwatę, Katarzyna Skuza zgłosiła Ireneusza Jastrzębia -
wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w tej komisji. 
Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów 
i w głosowaniu jawnym została ona zamknięta jednogłośnie. 
Komisja opuściła salę obrad celem ukonstytuowania się, a po powrocie radny 
Mariusz Arendarski poinformował, że został wybrany Przewodniczącym Komisji, 
Leszek Wójcik został wybrany zastępcą Przewodniczącego, a Łukasz Gondek, 
Ireneusz Jastrząb i Damian Karwata - członkami Komisji. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych komisji Rady Gminy Szydłów. Następnie przeprowadziła 
głosowanie jawne tej uchwały odczytując alfabetycznie nazwisko radnego(nej) -
a radny(a) odpowiadała „za", „przeciw" lub „wstrzymuję się". W dokonanym 
głosowaniu radni jednogłośnie uchwalili tę uchwałę -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr II/ 3/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 
rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z art. 5a. ust.1 
obowiązującej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
1 o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany 
jest do uchwalenia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami 



pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Skarbnik 
Gminy dodała także, że proponowany program został wysłany do 20 organizacji 
działających na terenie Gminy Szydłów. 
Niniejszy projekt uchwały i programu współpracy stanowi realizację tych zapisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest programem na rok 
2019 współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały i w związku z tym 
Przewodnicząca RG poddała projekt pod głosowanie jawne odczytując kolejno 
nazwisko radnego(nej) i po uzyskaniu odpowiedzi 14 głosów „za", uchwała została 
uchwalona jednogłośnie. 

UCHWAŁA Nr II/ 4/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła kolejny projekt uchwały, dotyczący 
obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Skarbnik Gminy 
wyjaśniła, że proponowana do podatku rolnego w Gminie Szydłów na 2019 r. średnia 
cena skupu żyta w wysokości 50,00 zł za 1dt odzwierciedla średnią cenę rynkową 
żyta, która utrzymuje się na miejscowym rynku handlu zbożem przez cały bieżący rok 
i jest bardziej adekwatna do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2019 r. . 
Pani Skarbnik poinformowała także, że Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach 
pozytywnie zaopiniowała obniżenie średniej ceny skupu żyta do wysokości 50,00 zł 
za 1 dt do wymiaru podatku rolnego na 2019 r. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym, po alfabetycznym odczytaniu nazwiska 
radnego(nej) i uzyskaniu odpowiedzi 14 głosów „za" uchwała została uchwalona 
jednogłośnie 

UCHWAŁA Nr II/ 5/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatni projekt uchwały obecnej sesji dotyczył wprowadzenia zmian do uchwały 
Nr LII/ 328/ 2018 RG Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów. 
Pani Marta Stachowicz Hanczke - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej wyjaśniła, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Gmina Szydłów 
przedłożyła projekt nowego regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków 
na terenie gminy Szydłów. 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy na podstawie projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, tj. Gminę Szydłów, przygotowała projekt nowego 
regulaminu i pismem znak: RGK.7033.16.2018 przekazała go wraz z Uchwałą Nr 
L/315/2018 z dnia 14.06.2018 r. do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie. W wyniku przeprowadzonej 
analizy, organ regulujący stwierdził zgodność projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków z przepisami ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. 



0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
1 postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2018 r. wydał opinię pozytywną. 
Wojewoda Świętokrzyski, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21.08.2018 r. 
stwierdził nieważność Uchwały Nr LII/328/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 
sierpnia 2018 r. w części obejmującej § 1 ust. 2 pkt. 4, § 4 pkt. 9, § 10, § 18 ust. 3, § 
20 ust. 1 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Szydłów. 
Wszystkie uwagi zostały wprowadzone w regulaminie, co zawiera proponowana 
obecnie uchwała i w związku z powyższym, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały 
Rady Gminy Szydłów i przyjęcie poprawek do Regulaminu dostarczenia wody 
i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Szydłów. 
Do przedstawionego i omówionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i 
zastrzeżeń. W związku z czym Przewodnicząca RG poddała projekt pod głosowanie 
jawne odczytując w kolejności alfabetycznej nazwiska radnego(nej) i po uzyskaniu 
odpowiedzi 14 głosów „za" uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

UCHWAŁA Nr II/ 6/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały przygotowany na II sesję RG dotyczył ustalenia wysokości 
wynagrodzenia Wójtowi Gminy. 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy ustalenie 
wynagrodzenia Wójta. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych określa wysokość kwoty wynagrodzenia jakie Rada 
Gminy może ustalić dla Wójta, Burmistrza, Prezydenta w miejscowościach do 20 tys. 
mieszkańców. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wynagrodzenie zostało 
zaproponowane w wysokości przedstawionej w projekcie uchwały. 
Radny Ireneusz Jastrząb powiedział, że radni nie otrzymali z materiałami na sesję 
projektu uchwały dotyczącego wynagrodzenia Wójta. Otrzymali ten projekt dopiero 
dziś przed sesją, a w lipcu br. było ustalane wynagrodzenie Wójta Gminy i były Wójt 
miał ustalone wynagrodzenie w wysokości 9127 zł, a ustalane teraz wynagrodzenie 
jest dużo wyższe. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to projekt uchwały i radni mogą zmienić 
wynagrodzenie. 
Sołtys Szydłowa - Stanisław Wojterski powiedział, że wyższe wynagrodzenia 
obecnego Wójta być może wynika z różnicy wykształcenia. 
Radny M. Skuza zapytał czy wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł jest to 
już górna granica wynagrodzenia jakie Wójt może mieć przyznane. Pani Skarbnik 
odpowiedziała, że jest to górna granica wynagrodzenia zasadniczego. 
Innych uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą RG imiennym głosowaniu jawnym, po alfabetycznym odczytaniu 
nazwiska radnego(nej) i uzyskaniu odpowiedzi, 11 radnych głosowało „za", 3 
radnych „wstrzymało się", uchwała została uchwalona większością głosów. 

UCHWAŁA Nr II/ 71 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 6. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił Wójt Gminy i na wstępie 
podziękował za poparcie przez większość radnych wysokości jego wynagrodzenia. 
W dalszej wypowiedzi odniósł się do: 



- sprawy przystanku w Mokrem - temat był już poruszany na wcześniejszej sesji, 
i pracownik UG - Pani Marta Stachowicz powiedziała, że miała być zamówiona 
płyta z pleksi ale okazało się, że oferowane płyty są drogie i brakuje im ok. 10 cm 
aby wypełniły brakującą część ściany przystanku. Zostanie więc zakupiona szyba 
hartowana ale w Staszowie nie ma w sprzedaży takich szyb. W najbliższym czasie 
zostanie ona zakupiona w Kielcach, 

- w dniu dzisiejszym Wójt dokona objazdu wszystkich zgłoszonych problemów na 
drogach w Szydłowie i w Solcu i na pewno będą czynione starania aby zgłoszone 
uwagi zostały usunięte. 

W dalszym ciągu tego punktu obrad radny S. Gałązka zgłosił, że przystanek 
w Korytnicy przykryty jest eternitem, który przecieka, a radny Leszek Wójcik zapytał, 
czy w Gminie jest jakiś dokument lub zapis dotyczący drogi w Grabkach, gdyż 
pamięta, że na drodze był pan Paweł Krakowiak z Zarządu Dróg Powiatowych w 
Staszowie i coś robił. 

Ad. 7. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
- pan Sławomir Suchojad, który podziękował za zaproszenie na sesję. Przedstawił 

się nowo wybranej Radzie Gminy informując, że wraz ze Sławomirem Michalcem 
są członkami Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Pogratulował nowo wybranemu 
Wójtowi Gminy i Radzie Gminy, życząc satysfakcji z pracy, aby wszystkie 
zamierzone plany zostały zrealizowane, 

- pan Tadeusz Kręcisz sołtys Potoka - zgłosił, że obecnie pan doktor Staak przebywa 
na urlopie i w tym okresie w Ośrodku Zdrowia w Potoku nie przyjmuje żaden 
lekarza, a starsze osoby nie mają możliwości dojechać do Szydłowa, 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pan doktor Staak złożył podanie o urlop do dnia 
30.11.2018 r. 
Sołtys Szydłowa powiedział, że w godzinach gdy doktor Staak przyjmuje w Potoku 
to w Szydłowie też nie ma lekarza w Ośrodku. 

- radny L. Wójcik powiedział, że w Tuczępach Ośrodek Zdrowia czynny jest również 
w określonych godzinach w soboty, 

- pan Stanisław Wojterski - sołtys Szydłowa - powiedział, że w Szydłowie zaistniała 
sytuacja gdy jeden z pacjentów, który miał przepisane zastrzyki nie zabrała w piątek 
z Ośrodka Zdrowia zastrzyków na sobotę i niedzielę i pielęgniarka, która otworzyła 
Ośrodek aby zrobić zastrzyk została za to ukarana przez lekarza naganą. Zapytał 
również dlaczego w Szydłowie lekarz nie mierzy pacjentom ciśnienia tylko 
pielęgniarki. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli pan doktor Staak wróci z urlopu zorganizuje z nim 
spotkanie aby porozmawiać i rozwiązać zgłaszane problemy. 
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że weszła w życie ustawa, iż interpelacje 
radnych muszą być zgłaszane na piśmie i również odpowiedzi będą udzielane 
pisemnie. 
W dalszej części tego punktu porządku obrad zabrali głos: 
-radny Ł. Gondek - powiedział, że mieszkańcy zgłaszają problem dotyczący 

organizacji ruchu i parkowania samochodów w Rynku, a tablica z nazwą ulicy Armii 
Krajowej jest przewrócony, 

- pan Jerzy Skuza - sołtys Mokrego - poprosił o częstsze czyszczenie koszy na 
śmieci na przystanku w Mokrem i poinformował, że znak drogowy z nazwami 
miejscowości „Mokre" i „Gacki" jest przewrócony i leży na ziemi, 

- radny L. Wójcik - powiedział, że wszystkie wsie mają zamontowane znaki z 
numerami domów, a w Grabkach Dużych takich znaków nie ma, co należałoby 
wykonać. 



Wójt Gminy poinformował, że w związku z bardzo dużą liczbą interesantów będzie 
zmuszony wyznaczyć 1 dzień na przyjmowanie petentów, co nie oznacza, że 

w innym dniu nie przyjmie interesantów tylko aby większość mogła przyjść 
w wyznaczonym dniu. 

Ad. 8. 

Przewodnicząca RG stwierdziła, że porządek obrad sesji został w pełni zrealizowany 
i dokonała zamknięcia obrad II sesji Rady Gminy Szydłów. 

Protokołowała 

Teresa Kaniszewska 


