
Protokół Nr III 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2018 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8 0 0 , a zakończyły o godz. 9 1 0 . 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: 

a) uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szydłów, 
b) zmiany w Uchwale Nr V/ 21/ 2007 r. Rady Gminy Szydłów z dnia 22 

stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury 
w Szydłowie, 

c) zmian w Uchwale Nr VIII/ 87/1992 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 
listopada 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szydłowie, 

d) zmiany w Uchwale Nr V/ 32/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 
2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie 

e) w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic w miejscowości Szydłów, 
f) określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, 
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 

3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów. 
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady III sesji RG otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Gminy, która przywitała obecnych na sesji: Wójta Gminy, 
Skarbnika Gminy, pracowników UG, sołtysa 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 III sesji 
RG i poprosiła o zgłaszanie wniosków co do zmiany lub uzupełnienia porządku obrad 
tej sesji. Radny Ireneusz Jastrząb zgłosił aby punkt 3 porządku obrad przyjęcie 
protokołu z poprzedniej sesji RG przenieść na następną sesję, gdyż dopiero przed 
dzisiejszą sesją radni otrzymali ten protokół i nikt z radnych nie zdążył go przeczytać 
oraz dodał aby w przyszłości, w porządku obrad znajdował się punkt dotyczący 
sprawozdanie Wójta Gminy z jego pracy w okresie między sesjami RG. 
Przewodnicząca RG wyjaśniła, że tylko w porządku obrad obecnej sesji brak jest 
tego punktu porządku obrad, ponieważ nie było wiadomo czy Wójt Gminy będzie 
obecny na sesji gdyż ze względów zdrowotnych cały tydzień nie był w pracy. Innych 
wniosków nie zgłoszono, w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy poddała 
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego I. Jastrzębia w sprawie 
wykreślenia punktu 3 porządku obrad, który w przeprowadzonym głosowaniu jawnym 



został przyjęty jednogłośnie. W związku z czym Przewodnicząca RG poddała pod 
głosowanie jawne porządek obrad po dokonanej zmianie i porządek ten został 
przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 

Ad. 3. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Robert Prostak - powiedział, że ma przygotowane pisemne 2 interpelacje, 

pierwsza interpelacja dotyczy sporządzenia projektu pozyskania funduszy 
i przebudowę drogi wewnętrznej, tj. dojazdowej do pól, położonej na działkach nr 
579, 2502 stanowiącej drogę dojazdową z Szydłowa do m. Wolica (od ul. Soleckiej 
do m. Wolica za stacją trafo) i nadanie jej następnie statutu drogi gminnej, co 
odciążyło by drogę wojewódzką nr 765, która jest drogą o znacznym nasileniu 
ruchu, w tym samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
121. Mieszkańcy Szydłowa w większości prowadzą gospodarstwa sadownicze, 
w związku z czym od wczesnej wiosny do późnej jesieni zmuszeni są poruszać się 
wspomnianą wcześniej drogą wojewódzką ciągnikami rolniczymi wraz z wszelkiego 
rodzaju sprzętem koniecznym przy uprawach sadowniczych. Ruch ten powoduje 
zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia na tej drodze, a także wszelkiego rodzaju 
utrudnienia dla wszystkich użytkowników drogi. 
Druga interpelacja dotyczy wystosowania przez gminę Szydłów wniosku do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu przeprowadzenia cząstkowej reorganizacji 
ruchu na drodze wojewódzkiej nr 765 w m. Szydłów - skrzyżowanie ulic Kielecka -
Staszowska - Urocza. We wskazanym miejscu, na wysokości ośrodka zdrowia 
znajduje się przejście dla pieszych przez drogę 765. W miesiącu sierpniu br. został 
oddany do użytku sklep Delikatesy położony przy ul. Uroczej, w związku z czym 
klienci tego sklepu „skracając" sobie drogę do sklepu przechodzą przez jezdnię na 
jego wysokości, tj. w miejscu niedozwolonym. Taka sytuacja dotyczy również dzieci 
idących do i ze szkoły oraz mieszkańców Szydłowa z ul. Uroczej i z sołectwa Gacki 
udających się na niedzielne nabożeństwa do kościoła. 
Zachowanie takie stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia pieszych 
i kierujących pojazdami, w związku z czym wskazane byłoby wyznaczenie 
dodatkowego, drugiego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 765 na tym 
skrzyżowaniu, 

- radny Ireneusz Jastrząb - powiedział, że na obecnej sesji Rada Gminy ma uchwalić 
Statut Miasta i Gminy Szydłów. Jest to sprawa ważna, która winna być omówiona 
przez komisje Rady Gminy, ale posiedzenia komisji nie zostały zwołane, 

- radny Leszek Wójcik - powiedział, że radni zgłaszają i będą zgłaszać nowe 
interpelacje i zapytał, co będzie z wcześniejszymi wnioskami, które były zgłoszone -
czy będą one realizowane. 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania projektów uchwał. Pierwszym rozpatrywanym projektem uchwały III 
sesji RG było uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Szydłów. 
Skarbnik Gminy - pani Alicja Kłonicka wyjaśniła, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwalenie statutu gminy 
należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. 
Zmiana statutu jest związana z nadaniem z dniem 1 stycznia 2019 r. praw miejskich 
dla miejscowości Szydłów. 



W związku z taką sytuacją musiały zostać dokonane zmiany organów gminy, w tym 
także nazw Komisji Rady Gminy, zatwierdzonych przez RG na sesji w dniu 28 
listopada br. Zmieniono również tryb głosowania uchwał na sesjach RG, co wynika 
ze zmian wprowadzonych przez ustawę o samorządzie gminnym. 
Radny Łukasz Gondek poinformował, że w załączniku Nr 3 do Statutu - Wykaz 
jednostek organizacyjnych - brak jest Szkoły Podstawowej w Solcu. 
Natomiast radny Ireneusz Jastrząb zaznaczył, że w Statucie który otrzymali radni 
brak jest załączników nr 1 i 2 i aby przed publikacja poprawić literówki w tekście 
statutu. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pierwszy załącznik jest to mapa gminy, a drugi to 
herb Gminy, które nie ulegają zmianie i zostaną dołączone do Statutu. . 
Więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym 
przez Przewodniczącą RG głosowaniu jawnym, po alfabetycznym odczytaniu 
nazwiska radnego(nej) i uzyskaniu odpowiedzi 14 głosów „za", uchwała została 
uchwalona jednogłośnie. 

UCHWAŁA Nr III/ 8/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następny projekt uchwały dotyczył zmiany w Uchwale Nr V/ 21/ 2007 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury 
w Szydłowie oraz uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Centrum Kultury 
w Szydłowie. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana Uchwały Nr V/ 21/ 2007 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007 r. oraz uchwalenia statut Miejsko -
Gminnego Ośrodka Kultury wynikają z faktu nadania z dniem 1 stycznia 2019 roku 
praw miejskich miejscowości Szydłów, z czym wiąże się również zmiana nazw 
jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 
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 III/ 9/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie zmian 
w Uchwale Nr VIII/ 87/ 1992 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 listopada 1992 r. 
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwalenia 
statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podjęcie takiej uchwały wynika również z faktu nadania 
z dniem 1 stycznia 2019 roku praw miejskich dla miejscowości Szydłów, co wiąże się 
ze zmianą nazw jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne. 
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 III/10/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 



Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła kolejny projekt uchwały, dotyczący 
zmiany Uchwały Nr VI/ 32/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku 
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szydłowie. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podjęcie takiej uchwały wynika również z nadania 
z dniem 1 stycznia 2019 r. praw miejskich dla miejscowości Szydłów, co ma wpływ 
także na zmianę nazw jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne. 
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 III/11/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały jaki przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy dotyczył 
ustalenia wykazu nazw ulic w miejscowości Szydłów. Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik 
Gminy poinformowała, że w świetle obowiązujących przepisów do wyłącznej 
właściwości rad gmin należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących m.in. 
nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. 
Przedłożona uchwała w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic w miejscowości Szydłów 
została przygotowana z uwagi na wynikłe rozbieżności w brzmieniu nazw jakie 
występują, w szczególności pomiędzy systemem ewidencji ludności (meldunki, 
dowody osobiste), krajowym rejestrem urzędowego podziału terytorialnego kraju 
(TERYT), jak również innymi urzędowymi ewidencjami. Zgodnie z art. 47a ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne gminy są zobowiązane 
do prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji dotyczących 
nazewnictwa miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), baza ta ma być zintegrowana 
z państwowym rejestrem granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju 
(TERYT). Stosownie do przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej, organy administracji publicznej prowadzące rejestry 
publiczne są również zobowiązane do zapewnienia interoperacyjności zbiorów 
1 usług danych przestrzennych oraz harmonizacji tych zbiorów i usług. Zgodnie z art. 
2 pkt 16 wyżej powołanej ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, za harmonizację zbiorów danych rozumie się działania o charakterze 
prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do 
wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego 
wykorzystania. 
Podjęcie niniejszej uchwały zapewni harmonizację danych zawartych 
w wymienionych na wstępie rejestrach publicznych. 
Przy sporządzaniu wykazu nazw ulic nie dokonano zmian w nazwie ulic, a jedynie 
ujednolicono ich pisownię. Przedstawiona uchwała ma charakter korygujący, nie 
zmienia stanu faktycznego w zakresie adresów zamieszkania (zameldowania) i nie 
powoduje konieczności wymiany dokumentów przez mieszkańców miejscowości 
Szydłów. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
Radni nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń do projektu uchwały i w przeprowadzonym 
przez Przewodniczącą RG głosowaniu jawnym, po alfabetycznym odczytaniu 
nazwiska radnego(nej) i uzyskaniu odpowiedzi 14 głosów „za", uchwała została 
uchwalona jednogłośnie. 

UCHWAŁA Nr III/12/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 



Przedostatni projekt uchwały obecnej sesji dotyczył określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że określenie nowych wzorów 
informacji i deklaracji podatkowych, które będą obowiązywać w Gminie Szydłów 
wynika z potrzeby dostosowania formularzy informacji i deklaracji podatkowych do 
nowego stanu prawnego - od 01.01.2019 r. organem podatkowym będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów, co wynika z faktu uzyskania z tą datą praw miejskich przez 
Szydłów. 
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 III/13/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały III sesji RG, który przedstawiła Przewodnicząca RG dotyczył 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów. 
Pani M. Walkowicz - referent ds. gospodarki nieruchomościami wyjaśniła, że 
nieruchomość gruntowa, opisana w § 1 niniejszej uchwały, stanowi własność Gminy 
Szydłów i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. 
W świetle obowiązujących przepisów, nieruchomości takie mogą być przedmiotem 
obrotu, w tym dzierżawy, a do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy jest wymagana 
również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Zgodnie z art. 18 Uchwały Nr XIII/ 67/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 
2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi mienie Gminy Szydłów, zawarcie przez strony, po umowie zawartej na 
okres 3 lat, m.in. kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, wymaga zgody Rady Gminy Szydłów. Niniejsza uchwała Rady Gminy 
0 wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia 
kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 
3 lat. 
Obecne umowy dzierżawy przedmiotowych działek zostały zawarte na okres 3 lat 
1 wygasają z dniem 31 stycznia 2019 r. Dotychczasowi dzierżawcy złożyli do Wójta 
Gminy wnioski o zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Motywacją do dalszej 
dzierżawy jest chęć wykorzystania nieruchomości w celach uprawy warzyw i drzew 
owocowych na własny użytek. Dotychczasowi dzierżawcy korzystają 
z dzierżawionych gruntów zgodnie z przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym 
w umowach. 
Radny Marek Skuza zapytał, o które konkretnie działki chodzi. Pani M. Walkowicz 
odpowiedziała, że są to dwie działki: jedna działka to nr 143 w Osowce, a druga 
w Brzezinach, na której znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej. 
Więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i zarządzonym 
przez Przewodniczącą RG głosowaniu jawnym, po alfabetycznym odczytaniu 



nazwiska radnego(nej) i uzyskaniu odpowiedzi 14 głosów „za" uchwała została 
uchwalona jednogłośnie. 

W tym punkcie porządku obrad odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 
udzielił Wójt Gminy, który zabierając głos powitał obecnych na sesji radnych, 
sołtysów, panią dyrektor GCK i pracowników Urzędu Gminy. 
Następnie odpowiadając na interpelację radnego Roberta Prostaka w sprawie drogi 
Szydłów - Wolica powiedział, że wniosek ten musi zostać przeanalizowany 
i następnie zostaną podjęte działania, które wynikają z uprawnień Gminy, natomiast 
w sprawie drugiego przejścia dla pieszych - Gmina wystąpi z takim wnioskiem do 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Dodał także, że wszystkie zgłoszone uwagi do Statutu zostaną wprowadzone, 
natomiast co do interpelacji radnego L. Wójcika - odpowiedział, że wszystkie wnioski 
dotyczące remontów dróg będą analizowane i w miarę możliwości finansowych, po 
przeanalizowaniu i uzgodnieniu z radnymi będą realizowane. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
- pan Stanisław Wojterski - sołtys Szydłowa, który zgłosił aby na końcu ulicy 

Cmentarnej ustawić znak ograniczający prędkość 30 km/h ponieważ jest tam ostry 
zakręt, a samochody jeżdżą bardzo szybko i może dojść do wypadku, 

- Przewodnicząca RG poinformowała, że pełniąc dyżur otrzymała 2 wnioski. Pierwszy 
wniosek dotyczył utwardzenia drogi do posesji przy ulicy Górki, gdzie mieszka 
niepełnosprawne dziecko wymagające rehabilitacji. 
Natomiast drugi wniosek dotyczy użyczenia na okres 20 lat działki numer 575, na 
której znajduje się droga wewnętrzna o szerokości 3,95 m i długości 16 m, która 
służy trzem mieszkańcom mieszkającym w pobliżu bramy Krakowskiej, którzy 
chcieliby poprawić nawierzchnię tej drogi. 
Dodała, że w miejscowości Solec, przy szkole podstawowej i remizie strażackiej, 
była remontowana droga, teren po przeprowadzonych robotach nie został 
uporządkowany, a znaki drogowe leżą w rowach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że był już na posesji gdzie mieszka niepełnosprawne 
dziecko i widział zakres pracy, które należałoby wykonać. Jego zdaniem jedynie 
położenie nawierzchni asfaltowej na tej drodze - a jest to odcinek około 120 m -
poprawiło by sytuację, natomiast w sprawie drogi w Solcu zostanie wystosowane 
odpowiednie pismo do Zarządu Dróg. Na ul. Cmentarnej zostanie ustawiony znak 
drogowy z ograniczeniem prędkości, ponieważ jest tam rzeczywiście niebezpiecznie. 

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

Protokołowała 
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