
Protokół Nr IV 

sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2018 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz.83 0, a zakończyły o godz. 11 2 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 sesji nr II. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami. 
6. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026, 
- zmian w budżecie Gminy na rok 2018, 
- zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok, 

- wskazanie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej 
przy drodze powiatowej nr 0035T w miejscowości Kotuszów, 

- 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, 

- wzoru deklaracji w sprawie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

- ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

- uchwalenie Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019-
2031, 

- uchwalenie budżetu Gminy na rok 2019, 
- wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/ 201/ 2017 Rady Gminy Szydłów 
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności 
z koncepcją, uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych 
oraz opracowania programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania Ścieżka 
rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00, 

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023, 

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup 
posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 

- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłów „Posiłek 
w domu i w szkole" na lata 2019-2023, 

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szydłów na lata 2019-
2021, 



- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 
- przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Szydłowie 

na 2019 r. 
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady IV sesji Rady Gminy otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna 
Skuza - Przewodnicząca Rady Gminy, która przywitała obecnych na sesji: Wójta 
Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników UG, kierowników jednostek organizacyjnych, 
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 IV 
sesji RG i poprosiła radnych 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 z II sesji RG z dnia 14 
grudnia 2018 r. i zwróciła się do radnych o zgłaszanie ustnych uwag do protokołu. 
Radni nie zgłosili ustnych uwag i zastrzeżeń i w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym protokół został przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Łukasz Gondek poinformował, że zgłasza interpelację do pana Wójta Gminy 
Andrzeja Tuza za pośrednictwem Przewodniczącej RG - w sprawie prośby 
o uzupełnienie brakującego oświetlenia na ulicy Opatowskiej, którą przedstawił mu 
pisemnie mieszkaniec Szydłowa, 

- radna Agnieszka Juszczak - zgłosiła potrzebę zainstalowania w Kotuszowie 
podjazdu dla wózków z małymi dziećmi na schodach z parkingu przy kościele na 
plac przy altance oraz na schody na plac zabaw dla dzieci, 

- Przewodnicząca RG - zgłosiła, że w Solcu występuje problem z odśnieżaniem 
drogi powiatowej - firma odśnieża drogę w Wolicy a nie dojeżdża do Solca -
obserwuje to ponieważ mieszka przy tej drodze i widzi jak postępuje firma. 
Zgłosiła również potrzebę przywiezienia piachu na skrzyżowanie dróg - obok 
kaplicy w Solcu - aby można było posypywać drogę w przypadku śliskości. 

Ad. 5. 
W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między 
sesjami RG Wójt Gminy - pan A. Tuz na wstępie przywitał radnych, sołtysów, 
dyrektora SPZOZ, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników UG, 
i powiedział: 



- od czasu objęcia funkcji Wójta Gminy spotykał się z wieloma mieszkańcami, którzy 
zgłaszają się do niego z różnymi problemami i zagadnieniami, 

- brał udział w spotkaniu u Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie środków 
finansowych na ochronę zabytków, 

- wspólnie ze Skarbnikiem Gminy i Sekretarzem Gminy odbyli spotkanie 
z Burmistrzem i Sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy w związku 
z nadaniem praw miejskich, gdyż w naszej gminie dużo się mówiło a nic nie było 
robione w kierunku administracyjnym, 

- odbył spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie adaptacji 
budynku byłego posterunku policji w Szydłowie na nowy posterunek, 
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach nie zaakceptowała dokumentacji jaka 
została wykonana za poprzedniego Wójta - Jana Klamczyńskiego i ponownie 
będziemy zmuszeni wydać ok. 22.000,00 zł na nową dokumentację, 

- uczestniczył w spotkaniu z Powiatowym Komendantem Straży Pożarnej 
(wymagania mamy duże, będziemy chcieli kupować nowe samochody dla OSP), 

- odbył spotkanie z panem Stefanem Sajkiewiczem - Prezesem firmy „Ekoplon" 
w Grabkach Dużych, 

- odbył spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz uczestniczył w Jasełkach 
w wykonaniu przedszkolaków. 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania projektów uchwał. Pierwszy rozpatrywanym projektem uchwały IV sesji 
RG były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2026. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w załączniku nr 1 do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany: 
Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę - 243.374,98 zł. Na tę kwotę składają się: 
- środki z refundacji wydatków na zmianę użytkowania budynku byłej szkoły 
w Gackach na mieszkania socjalne w wysokości 227.984,49 zł, 

- środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -
zwiększone wpłaty w stosunku do planu o kwotę 12.726,54 zł, 

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - zwiększenie 
o kwotę 3.800,00 zł, 

- środki z wpływów z funduszu alimentacyjnego - kwota 4.300,00 zł, 
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - kwota 4.443,42 zł. 
Zmniejszono otrzymaną dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 
8.275,00 zł oraz na usuwania azbestu o kwotę 1.604,47 zł. 
Dochody po zmianach wynoszą - 26.788.498,14 zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie 
dochodów. 
Zmiany wprowadzono w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących. 
W przedsięwzięciach zwiększono wydatki na termomodernizację budynku szkoły 
podstawowej w Szydłowie w roku 2019 o 1.000,00 zł oraz nakłady na to 
przedsięwzięcie o 1.000,00 zł. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 32.024.077,73 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu uległa zmianie i wynosi 
5.235.579,59 zł i zostanie on pokryty kredytem w kwocie 4.600.000,00 zł i nadwyżką 
w kwocie 635.579,59 zł. 



Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/15/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła zmiany w budżecie Gminy 
na 2018 rok i tak: 
- dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 243.374,98 zł, 
- wprowadzono środki z refundacji wydatków na zmianę użytkowania budynku szkoły 
w Gackach na mieszkania socjalne w wysokości 227.984,49 zł, 

- zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych o kwotę 12.726,54 zł, 

- zwiększono o kwotę 3.800,00 zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie wyżywienia 
w przedszkolach, 

- w dziale 855 - Rodzina - zwiększono dochody o kwotę 4.300,00 zł - środki 
z wpływów z funduszu alimentacyjnego, 

- zwiększono wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 4.443,42 zł. 
- zmniejszono otrzymaną dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 

8.275,00 zł, 
- na podstawie aneksów do umów zawartych z Powiatem Staszowskim i WFOŚ 
w Kielcach na dofinansowanie usuwania płyt azbestowych z budynków -
zmniejszono środki o kwotę 1.604,47 zł. 

Dochody po zmianach wynoszą - 26.788.498,14 zł. 
Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 
- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Szydłowie" przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami, 

- dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę -
zwiększono wydatki o 100.000,00 zł - na wymianę sieci wodociągowej przy ulicy 
Krakowskiej i opłatę środowiskową, 

- dział 600 - Transport i łączność - zmniejszono wydatki na remont dróg gminnych 
uszkodzonych w czasie nawalnych deszczy o kwotę 8.275,00 zł, 

- dział 758 - Różne rozliczenia - zmniejszono wydatki o kwotę 27.500,00 zł, 
- dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki na zakup żywności 
w przedszkolach i zwiększono o kwotę 6.157,48 zł - dotacja na prowadzenie 
punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu dla Stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu", 

- dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmu 
o kwotę 12.726,54 zł, 

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono wydatki na 
energię elektryczną o kwotę 60.000,00 zł, na opłatę środowiskową - o kwotę 
10.000,00 zł. Zmniejszono środki na usuwanie azbestu o kwotę 1.604,47 zł, 
a zwiększono o kwotę 50.000,00 zł wydatki na usuwanie odpadów komunalnych. 
O kwotę 4.443,42 zł zwiększono wydatki na korzystanie ze środowiska. 

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 32.024.077,73 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu uległa zmianie i wynosi 
5.235.579,59 zł i zostanie on pokryty kredytem w kwocie 4.600.000,00 zł i nadwyżką 
w kwocie 635.579,59 zł. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/16/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 



Kolejny projekt uchwały dzisiejszej sesji dotyczył zmiany preliminarza wydatków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 
Pan Kręcisz Sławomir - koordynator GKRPAIkoh. Wyjaśnił, że do preliminarza 
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wprowadzono środki finansowe w kwocie 12.726,54 zł - są to środki 
z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/17/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca RG odczytała projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej 
lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 
0035T w miejscowości Kotuszów. Pan Sławomir Kręcisz - pracownik UG wyjaśnił, że 
mieszkanka sołectwa Kotuszów, w imieniu rodziców dzieci w wieku szkolnym złożyła 
wniosek do Wójta Gminy o utworzenie oznakowanego miejsca do zatrzymywania się 
autobusu szkolnego. Wskazane miejsca lokalizacji nowych przystanków 
autobusowych zdaniem mieszkańców w/w miejscowości mają przyczynić się do 
podniesienia bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół. 
Pytań i uwag dotyczących projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą RG glosowaniu jawnym, uchwała został uchwalona jednogłośnie -
14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/18/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następny projekt uchwały obecnej sesji RG dotyczył zmiany Uchwały Nr VI/ 32/ 
2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna 
w Szydłowie oraz uchwalenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Szydłowie. 
Pani Iwona Baran - Kierownik Biblioteki poinformowała, że Uchwałą Nr II I /11/ 2018 
RG Szydłów została zmieniona nazwa Biblioteki Publicznej na M-G Bibliotekę 
Publiczną, zmiana wynika z faktu nadania z dniem 1 stycznia 2019 roku praw 
miejskich miejscowości Szydłów, z czym wiąże się również zmiana nazw jednostek 
organizacyjnych. Zmiana nazwy jednostki wymusza niejako również zmianę statutu, 
który określa ustrój oraz zasady funkcjonowania biblioteki. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały 
i w związku z tym Przewodnicząca RG poddała projekt pod głosowanie jawne. 
W przeprowadzonym głosowaniu uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/19/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały IV sesji RG dotyczył wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Pani Marta Stachowicz - Hanczke - referent ds. ochrony środowiska i gospodarki 
komunalnej UG, wyjaśniła że określenie nowych wzorów deklaracji stanowiących 
podstawę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i które będą obowiązywać 
w Gminie Szydłów wynika z potrzeby dostosowania ich do nowego stanu prawnego 
bowiem od 01.01.2019 r. organem, do którego składane będą te deklaracje będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, co wynika z faktu uzyskania z tą datą praw 
miejskich przez Szydłów. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO" 
w deklaracji zamieszczono klauzulę dotycząca ochrony danych osobowych, usunięto 
natomiast informację dodatkową, która zawierała wykaz osób zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz PESEL tych osób. 
Do przedstawionych i omówionych projektów uchwał radni nie zgłosili uwag 
i zastrzeżeń. W związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która w przeprowadzonym głosowaniu jawnym została uchwalona 
jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁ A Nr IV/20/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie 
przez część roku. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/21/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła kolejny projekt uchwały dotyczący 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2019 - 2031 ujęto: 
1. wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych: 

- dochodów bieżących i dochodów majątkowych, 
- wydatków bieżących, wydatkach na obsługę długu, gwarancji i poręczeń, 
- wydatkach majątkowych, 
- planowanego wyniku budżetu, 
- przychody i rozchody budżetu, 
- kwoty długu Gminy i relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 
2. informację o przedsięwzięciach, z uwzględnieniem nazwy przedsięwzięcia, celu, 

jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację, okresu realizacji, 
łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach 
i limitów zobowiązań. 

3. objaśnienia przyjętych wielkości na rok 2019 i prognozowanych od roku 2020 do 
2031 roku. 

W dalszej części swojego wystąpienia Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt 
budżetu gminy Szydłów na rok 2019. 



Jednocześnie wyjaśniła, że budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, a podstawą gospodarki finansowej gminy 
w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. 
Proponowane dochody budżetowe na 2019 r. w zakresie podatków i opłat zostały 
ustalone według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych. Podstawą szacunku dochodów w 2019 r. było przewidywane 
wykonanie dochodów Gminy na koniec 2018 r. oraz prognozowane wskaźniki, 
a także założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 r. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt budżetu na 2019 r. został przesłany do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach podjął w dniu 26 listopada 2018 r. trzy pozytywne 
uchwały w sprawach: opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w Szydłów, w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019-2031, o projekcie 
budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok i o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szydłów na 2019 rok. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał. 
W związku z tym Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 
2019-2031, która w głosowaniu jawnym została uchwalona jednogłośnie -14 głosów 
„za". 

UCHWAŁA Nr IV/22/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 r. i w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym, budżet Gminy Szydłów na 2019 rok został uchwalony jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/ 23/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy omówiła kolejny projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/ 201/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 
28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania 
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 km 52+ 
650,00", i powiedziała że RG w dniu 28.02.2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIII/ 
201/ 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 40.009,67 zł na 
opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskania 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 km 
52+650,00". 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przysłał rozliczenie z otrzymanej dotacji 
celowej, z której wynika iż kwota dotacji zmniejszyła się o 1.923,27 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. W uchwale RG 



Szydłów Nr LV/ 342/ 2018 nastąpił błąd pisarski zamiast drogi numer 756 wpisano 
numer 765. W związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne. 
Uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą Rady Gminy głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona 
jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/ 24/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dzisiejszej sesji RG dotyczył zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. 
Pani Agnieszka Makowska - Kierownik GOPS wyjaśniła, że podjęcie powyższej 
uchwały ma na celu odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 jeżeli dochód w rodzinie 
lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 
1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
oraz 528 zł na osobę w rodzinie. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodnicząca glosowaniu jawnym, uchwała została uchwalone jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/ 25/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnym projektem uchwały przedstawionym przez Przewodniczącą RG dotyczył 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego 
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 
- 2023. 
Pani Agnieszka Makowska - Kierownik GOPS wyjaśniła, że podwyższone zostało do 
150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
0 pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia 
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 
1 żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019 - 2023. 
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w zarządzonym przez 
Przewodnicząca głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/26/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłów „Posiłek w domu i w szkole" na 
lata 2019-2023. 
Pani Agnieszka Makowska - Kierownik GOPS poinformowała, że przyjęty przez 
Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 



2019-2023 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. 
Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 
zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek 
pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba 
dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może 
przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
Warunkiem przyznania takiej pomocy bez wydania decyzji administracyjnej 
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, 
0 którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązanie na terenie 
gminy będzie przewidywał. 
Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów 
osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część 
środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich 
życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb 
życiowych. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do projektu uchwały i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/ 27/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Z kolei Przewodnicząca RG odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szydłów na lata 2019 - 2021. 
Pani Agnieszka Makowska - Kierownik GOPS wyjaśniła, że konieczność 
opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ma stanowić podstawę do 
realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które będą 
podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 
przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w gminie oraz 
zminimalizować jego skutki. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą RG głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za'. 

UCHWAŁA Nr IV/28/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatni projekt uchwały obecnej sesji dotyczył przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021. Pani Agnieszka Makowska - Kierownik 
GOPS wyjaśniła, że zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy 
opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 
Natomiast art. 179 ust. 2 wskazuje, że programy uchwalane są przez radę gminy, 
z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania 
rodziny. Program określa kierunki działań w zakresie wspierania rodzin 



sprzyjającemu prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych z terenu gminy Szydłów na lata 2019-2021. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą RG głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/ 29/ 2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały przygotowany na IV sesje RG dotyczył przyjęcia planów 
pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Szydłowie na 2019 rok. 
Jako pierwsza plan pracy Rady Miejskiej przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy 
- radna Katarzyna Skuza. Następnie kolejno plany pracy przedstawili: radna 
Agnieszka Stawecka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radny Sebastian 
Gałązka - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, radna 
Joanna Suchojad - Przewodnicząca Komisji Samorządowej oraz radny Mariusz 
Arendarski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Plany pracy są załącznikami do protokołu. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o zgłaszanie pytań i uwag 
dotyczących planów pracy. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym, plany 
pracy zostały przyjęte jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IV/30/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 
udzielił Wójt Gminy i powiedział: 
- w sprawie uzupełnienia oświetlenia na ulicy Opatowskiej - problem zostanie 

rozeznany i będzie rozwiązany. Dodał, że wpłynęło też kilka innych wniosków 
w sprawie oświetlenia i należy rozpoznać sytuację oświetlenia ulicznego w całej 
gminie, zweryfikować wszystkie zgłoszone wnioski sprawdzić i w miarę możliwości 
finansowych realizować wnioski mieszkańców, 

- plac zabaw w Kotuszowie - problem ten jest znany Wójtowi i jest konieczność 
wykonania podjazdu, 

- odśnieżanie dróg w Solcu - uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, na którym Burmistrzowie 
i Wójtowie Gmin z powiatu zgłaszali problem z odśnieżaniem. Drogi położone blisko 
Staszowa są odśnieżane bieżąco i dokładnie, natomiast drogi położone dalej są 
odśnieżane i posypywane piaskiem tylko w miejscach niebezpiecznych - na 
zakrętach i podjazdach. 
Starosta Staszowski poinformował, że Starostwo na okres zimowy zabezpieczyło 
ok. 400 ton piachu i soli, a obecnie pozostało około 110 ton. Dodał, że jeśli braknie 
tych środków od zimowego utrzymania dróg, to nie będzie problemu aby zakupić 
większe ilości. 

Pani Przewodnicząca RG powiedziała, że odśnieżanie drogi do Solca obserwuje na 
bieżąco ponieważ mieszka przy drodze i widzi, że piaskarka nie dojeżdża do Solca -
przejeżdża tylko przez Wolicę. Co roku interweniowała telefonicznie u śp. pana Suski 
- dyrektora ZDP i jak zadzwoniła to dopiero wtedy przyjeżdżała piaskarka. 



W dalszej części swojego wystąpienia Wójt Gminy podziękował radnym za 
uchwalenie budżetu Gminy na 2019 rok. Powiedział, że niektórzy radni mogą nie być 
zadowoleni, iż dużo spraw nie zostało ujęte w budżecie, ale w miarę możliwości 
finansowych zmiany w budżecie będą wprowadzane w ciągu roku i sprawy takie 
mogą zostać zrealizowane. 
Radny Leszek Wójcik powiedział, że pani sołtys Grabek Dużych miała złożyć pismo 
w sprawie oświetlenia ulicznego - aby połączyć oświetlenie od drogi wojewódzkiej do 
zabudowań w miejscowości Sachalin gdzie wybudował dom i mieszka pan Stanisław 
Miklas. Dodał także, że należałoby zrobić coś z drogą dojazdową do domu pana 
Barabasza - dom w Grabkach Dużych za panem Styczniem - jest położony kamień, 
ale jak są większe opady deszczu, to woda go spłukuje. Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby położenie asfaltu. 
Pani Przewodnicząca RG zapytała w sprawie Posterunku Policji - czy gmina będzie 
musiała przeznaczać jeszcze jakieś środki na ten cel. 
Wójt Gminy odpowiedział, że za poprzedniego Wójta, Gmina miała przekazać 
budynek i wykonać projekt. Projekt został wykonany, ale Komenda nie 
zaakceptowała tego projektu i musimy ponownie wykonać nowy projekt i będą to 
ostatnie nasze wydatki na posterunek. 
Sołtys Potoka poinformował, że w Potoku, z funduszu sołeckiego został zakupiony 
przystanek autobusowy, który został ustawiony poza chodnikiem - uniemożliwia to 
korzystanie z przystanku, bo stoi woda - należałoby cos z tym zrobić. 

Ad. 8. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
- pani Maria Stachuczy - Dyrektor GCK, która podziękowała radnym za uchwalenie 

budżetu gminy i zaprosiła radnych i sołtysów na biegi sylwestrowe, które mają się 
odbyć 30 grudnia oraz na symboliczne uroczystości związane z odzyskaniem przez 
Szydłów praw miejskich. Poinformowała również, że 6 stycznia 2019 r. (niedziela) 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z Parafią pw. Św. Władysława w Szydłowie 
zapraszają do Szydłowa na Orszak Trzech Króli - początek o godz. 10 4 5, a w dniu 
13 stycznia 2019 r. o godz. 15 3 0w sali gimnastycznej Gimnazjum w Szydłowie 
odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na który również 
zaprasza wszystkich obecnych na sali obrad, 

- dyrektor SPZOZ - lek. Wojciech Staak - zabierając głos poinformował, że rodzic 
dziecka może przyjść z pretensją do Wójta Gminy, że dziecko które chciało brać 
udział w biegach sylwestrowych nie otrzymało zaświadczenia lekarskiego. 
Zatrudniona w SPZOZ lek. Ewa Sala ma uprawnienia do wydawania takich 
zaświadczeń ale w piątek nie przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie. Rodzice 
byli w piątek i nie miał kto takich zaświadczeń wydać, bo ani lek. Maciej Szymański 
ani on sam nie mają takich uprawnień. 
Poinformował także, że do udziału w biegach sylwestrowych powinno być 
wystarczające oświadczenie rodzica, tak jak jest także w przypadku młodzieży po 
16 roku życia. 
Dyrektor W. Staak wyjaśnił również sprawę wystawiania recept dla seniorów - tylko 
on może wystawić takie recepty - ani lek. E. Sala ani lek. M. Szymański nie mają 
takich uprawnień. 
Dalej poinformował, że dał ogłoszenie o zatrudnienie na stałe w SPZOZ lekarza 
rodzinnego - specjalisty medycyny rodzinnej ale nikt się nie zgłasza, 

- dyrektor GCK - pani M. Stachuczy powiedziała odnosząc się do informacji 
przekazanej przez dyrektora SPZOZ, że zastanowią się i postarają zmienić 
regulamin aby nie było takiego problemu. 



- sołtys Szydłowa poinformował, że mieszkańcy zgłaszają, iż nie mają 
harmonogramu na wywóz śmieci na 2019 r., 

- sołtys Rudek - pani K. Kałandyk, zgłosiła, że w Rudkach nie wszystkie lampy 
uliczne się świecą - świeci tylko co druga lampa i są również niezabudowane 
działki przy których również lampy nie świecą, a osoby które pracują w Caritasie 
chodzą do pracy na zmiany i jest ciemno, 

- sołtys Szydłowa zgłosił, że na ulicy Cmentarnej - do końca zakrętu jest ciemno 
i należałoby zamontować lampy oświetlenia ulicznego, 

- dyrektor SPZOZ W. Staak ponownie zabierając głos poinformował, że Sanepid 
zmusza do remontu Ośrodka Zdrowia w Potoku i w związku z tym będzie 
wykonywane malowanie wnętrz OZ, co spowoduje, że przez tydzień Ośrodek 
Zdrowia w Potoku będzie zamknięty, 

- pan Stanisław Wojterski - sołtys Szydłowa - zapytał pana dyrektora W. Staaka ile 
było pacjentów jak rozpoczynał pracę w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie a ile jest na 
dzień dzisiejszy. 
Dyrektor SPZOZ odpowiedział, że liczba pacjentów nie uległa zmianie i jest to około 
3,5 tys. osób, 

- radny Leszek Wójcik - zapytał dlaczego w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie nie można 
robić zastrzyków w soboty, tak jak jest np. w Ośrodku Zdrowia w Tuczępach, 

- dyrektor W. Staak odpowiedział, że w Szydłowie nie można w soboty wykonywać 
zastrzyków ponieważ obowiązują wymogi, iż przy wykonywaniu zastrzyków musi 
być obecny lekarz medycyny. 

Zabierając głos Przewodnicząca Rady Gminy - pani Katarzyna Skuza złożyła 
wszystkim obecnym na sali, tj. radnym sołtysom, pracownikom UG, kierownikom 
jednostek organizacyjnych życzenia Noworoczne, a do tych do życzeń przyłączył się 
również Wójt Gminy - pan Andrzej Tuz. 

Ad. 9. 

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


