
Protokół Nr V 

sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2019 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8 3 0 , a zakończyły o godz. 10 0 5. W obradach 
uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 14 radnych. Lista obecności radnych jest 
załącznikiem do niniejszego protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr III. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami. 
6. Zapytania i interpelacje radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Szydłowie (projekt V/31/2019), 

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2019 roku (projekt 
V/32/2019), 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019 (projekt W33/2019), 

- wyboru przedstawiciela Gminu Szydłów do Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (projekt 
V/34/2019). 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamkniecie obrad. 

Ad.1. 

Obrady V sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza, Skarbnika Miasta 
i Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pana Sławomira Suchojada -
delegata gminy Szydłów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, sołtysów oraz radnych. 

Ad. 2. 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca RM stwierdziła quorum 
uprawniające Radę Miejską do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad. 
Ze względu, iż radni na posiedzeniu komisji otrzymali protokół z sesji nr IV, wniosła 
o zmianę treści pkt 3 proponowanego porządku obrad V sesji, który brzmiałby: 
„Przyjęcie protokołów z sesji nr III i nr IV". Poprosiła radnych o zgłaszanie innych 
wniosków co do zmiany lub uzupełnienia porządku obrad obecnej sesji. Takie wnioski 
nie zostały zgłoszone, w związku z czym wniosek o zmianę zapisu punktu 3 poddała 
pod głosowanie jawne i wniosek ten został przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 
Następnie poddała pod głosowanie jawne porządek obrad sesji wraz z dokonaną 
zmianą i porządek obrad V sesji RM został przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 



Ad. 4. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 
pisemne wnioski lub zastrzeżenia co do treści protokołu z III sesji RG z dnia 14 grudnia 
2018 r. oraz z IV sesji RG z dnia 29 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 
protokoły Nr III i Nr IV zostały przyjęte jednogłośnie -14 głosów „za". 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad pan Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy złożył 
sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami RM. Na wstępie przywitał 
radnych, sołtysów, dyrektora M-GCK oraz pracowników UMiG i powiedział: 
- odbywał spotkania z mieszkańcami gminy na temat aktualnych problemów 
występujących w gminie, 

- uczestniczył w posiedzeniu zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
w Rzędowie, na którym poruszono wiele ważnych problemów, 

- odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego - było to pierwsze 
spotkanie w sprawie pozyskania funduszy na realizację zadań oświatowych, tj. 
utworzenie trzeciego oddziału przedszkola z lokalizacją w budynku obecnego 
gimnazjum. Niestety, o środki na wychowanie przedszkolne mogą starać się tylko 
miejscowości mające statut wsi, 

- uczestniczył w odprawie w KP Policji w Staszowie, gdzie rozmowa dotyczyła 
między innymi przyszłego posterunku policji w Szydłowie. Obecnie oczekuje się na 
decyzję Komendy Głównej Policji w tej sprawie, 

- przy robotach remontowych wykonywanych na zabytkach Szydłowa występują 
problemy, które wymagają dodatkowych środków finansowych, ale gminy nie stać na 
ponoszenie takich dodatkowych kosztów. Ceny robót jakie pojawiają się 
w przetargach są znacznie wyższe od dotychczasowych wielkości, 

- odbył spotkania ze sponsorami, którzy wspomagają imprezy organizowane 
w Gminie, podczas spotkań złożył podziękowania sponsorom za dofinansowanie 
Biegów Sylwestrowych, 

- promocja - być może zostanie zaangażowana profesjonalna firma, tak aby ruszyć 
z promocją gminy najlepiej jak się da, celem zwiększenia liczby turystów 
odwiedzających gminę. 

Ad. 6. 

W trakcie obrad V sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Ireneusz Jastrząb - powiedział, że sołtys Potoka dwa miesiące temu zgłaszał 

potrzebę zamontowania lustra na skrzyżowaniu w Potoku obok posesji pana Nowaka 
i czy coś w tej sprawie zostało zrobiono, 

- radny Łukasz Gondek - zgłosił pisemną interpelację w sprawie, którą podnoszą 
mieszkańcy bloków w Szydłowie a dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. W interpelacji zwraca się również z prośbą o wypracowanie stanowiska 
w sprawie możliwości udzielenia bonifikaty i wielkości bonifikaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. 
Dodał również, iż mieszkańcy Szydłowa zgłaszają konieczność wykonania przeglądu 
oświetlenia w Rynku i na ul. Kościelnej, gdyż lampy albo się nie świecą albo migają, 

- radna Agnieszka Juszczak - zgłosiła dwa wnioski mieszkańców Kotuszowa. 
Pierwszy dotyczy tablic informacyjnych z numerami domów przy drodze gminnej 



i drodze powiatowej. Drugi wniosek dotyczy ustawienia znaków zakazu 
zatrzymywania się i postoju obok kościoła, gdyż w przypadkach uroczystości 
kościelnych blokowane są wjazdy na posesje, 

- radny Leszek Wójcik - zgłosił potrzebę oznakowania znakiem „stop" skrzyżowania 
dróg w Grabkach Dużych - za stacją paliw (drugie skrzyżowanie), 

- radny Damian Karwata - poprosił o przesuniecie ostatniego przystanku 
autobusowego w Rudkach i odnowienie pozostałych przystanków w Rudkach, 

- Przewodnicząca RM pani Katarzyna Skuza - zgłosiła, aby w Solcu na drodze 
powiatowej obok posesji pana Anioła ustawić znak drogowy tzw. „sierżanty", 
i również przy drodze powiatowej w Solcu ustawić oznakowanie wskazujące kierunek 
jazdy do remizy GSP i szkół. Poinformowała również, że wzdłuż drogi Wola Podleśna 
- Szydłów są powyrywane znaki, a droga ta jest kręta i niebezpieczna. Złożyła także 
wniosek aby przy torach kolejowych w Solcu Nowym ustawić znak oznaczający 
przystanek autobusowy, ponieważ dzieci szkolne wsiadają tam do autobusu, 

- radny Robert Prostak - zgłosił, że na wysokości myjni samochodowej w Szydłowie 
nie świeci lampa oświetlenia ulicznego. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania projektów uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały V sesji RM 
dotyczył powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Szydłowie. 
Skarbnik Gminy - pani Alicja Kłonicka wyjaśniła, że w związku z zakończoną kadencją 
Rady Społecznej SPZOZ w Szydłowie, konieczne jest powołanie nowego składu tego 
organu. Wobec faktu, że w składzie Rady Społecznej działającej przy publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej przewidziany jest przedstawiciel Wojewody - na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy, Wojewoda delegował do składu Rady swojego 
przedstawiciela. Przewodniczącego Rady wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy, 
natomiast pozostali członkowie Rady Społecznej powoływani są przez podmiot, który 
utworzył zakład, tj. przez Radę Miejską. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą RM głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr V/31/2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Następny projekt uchwały dotyczył przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów 
w 2019 roku. 
Pani Anna Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie 
zwierząt organy stanowiące jednostek samorządu, wypełniając obowiązek 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, określają w drodze 
uchwał, corocznie, do dnia 31 marca danego roku program zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy. 
Zakres niniejszego Programu jest zgodny z powołaną na wstępie ustawą. Koszty 
realizacji pokrywane są z budżetu gminy. 
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu 
lekarzowi weterynarii, oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, 
działających na obszarze gminy Szydłów. Program ten realizowany jest w oparciu 
o obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi bezdomne psy mają zapewnione 



• • 

bezpieczne miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a w razie potrzeby 
udzielana jest im fachowa pomoc weterynaryjna. 
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 V/ 32/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały V sesji RM dotyczył uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Pan Sławomir Kręcisz -
Koordynator GKRPAIkoh. wyjaśnił, że z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości wynika, że Rada Miejska winna corocznie uchwalać 
gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujący na terenie 
gminy. Program taki winien zawierać główne założenia programu profilaktyki 
przeciwalkoholowej oraz preliminarz wydatków na te działania. 
Natomiast ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na 
gminy obowiązek corocznego opracowywania gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii wraz z ustaleniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 
Przedstawiony projekt uchwały RM zawiera takie programy dla Gminy Szydłów na rok 
2019. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały i w zarządzonym 
przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie 
-14 głosów „za". 

UCHWAŁA NrV/33/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały przygotowany na V sesję RM dotyczył wyboru przedstawiciela 
Gminy Szydłów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z upływem kadencji 
dotychczas funkcjonującej RS SPZZOZ w Staszowie, Starosta Staszowski zwrócił się 
do przewodniczących organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 
z terenu powiatu staszowskiego o wskazanie przedstawicieli samorządów na członków 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Staszowie na nową kadencję. 
Zgodnie z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tire drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej flednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 2219) - w skład 
rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym utworzonym przez jednostkę 
samorządu terytorialnego wchodzą jako członkowie przedstawiciele wybrani przez 
odpowiednią radę gminy lub radę powiatu - w liczbie określonej przez podmiot 
tworzący. 
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr V/34/2019 
(o treści jak w załączeniu) 



Ad. 8. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił Burmistrz MiG - pan Andrzej 
Tuz, który powiedział, że każda zgłoszona interpelacja będzie rozpatrywana 
a odpowiedzi będą udzielane pisemne. 
W sprawie montażu lustra przy drodze w Potoku - problem był zgłaszany do ZDP 
w Staszowie i zostanie sprawdzony dalszy bieg sprawy. 
W sprawie interpelacji złożonej przez radnego Ł. Gondka poinformował, że 
w podnoszonej sprawie zorganizuje spotkanie radnych z radcą prawnym, który wyjaśni 
wszystkie problemy związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego. 
Natomiast co do przystanku w Rudkach poinformował, iż jest to sprawa 
skomplikowania, gdyż przystanek jest usadowiony na gruncie prywatnym ale będzie 
dążył do rozwiązania tego problemu. 
Co do znaków z numerami domów, to nie powinno być z tym dużego problemu gdyż 
Gmina stopniowo, w każdym sołectwie będzie montować tabliczki z takimi 
oznaczeniami. 

Ad. 9. 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrała pani A. Suchorowska - Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która poinformowała, że na 
dzisiejszą sesję przyjechał lekarz weterynarii pan Mateusz Szczepski, z Przychodni 
Weterynaryjnej „ZOONA" w Ciecierzach gm. Chmielnik, z którą Gmina Szydłów -
podpisała umowę na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szydłów. Pan Mateusz 
Szczepski zabierając głos poinformował, że już od kilku lat współpracuje z gminą 
Szydłów w zakresie opieki weterynaryjnej. 
Od niedawna w gminie Szydłów jest możliwość wykonywania usług sterylizacji 
zwierząt u właścicieli prywatnych. 
Poinformował również w sprawie szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. 
W sołectwie Rudki szczepili już wcześniej psy, sołtys sporządzał listę z numerami 
domów mieszkańców, którzy chcieli zaszczepić psy. 
Koszt szczepienia wynosi 25 zł i wykonane jest ono przez lekarza weterynarii. Do 
zaświadczenia wydawany jest też identyfikator z numerem szczepienia, który 
umieszcza się na szyi zwierzęcia, i co rok identyfikator się zmienia. 
W dalszym ciągu swojej wypowiedzi lek. wet. Mateusz Szczepski zwrócił się z prośbą 
do sołtysów, aby w swoich sołectwach sporządzili listę mieszkańców, którzy chcą 
zaszczepić swoje psy, co by dużo pomogło w wykonywaniu zabiegów. Sołtys 
Szydłowa zapytał co należy zrobić z psem, który ulegnie wypadkowi samochodowemu 
lub w przypadku potrącenia dzikiego zwierzęcia. 
Natomiast do Przewodniczącej RM zwrócił się z prośbą, aby odkurzyć pismo, które 
w poprzedniej kadencji zostało złożone przez sołtysów, a dotyczyło podwyższenia 
prowizji za inkaso. 
Lekarz weterynarii odpowiedział, że jeśli pies lub kot zostanie potrącony, to o zdarzeniu 
informuje ich Policja, ale jeśli zwierzę już nie żyje, to lekarz weterynarii nic już nie zrobi, 
a zwłokami musi zająć się gmina. 
Przy zwierzętach leśnych to różnie to wygląda, być może należy kontaktować się 
z łowczym Koła Łowieckiego, na którego obszarze przebiega droga. 
Radny I. Jastrząb poinformował, że zwierzęta dziko żyjące są własnością państwa 
a nie koła łowieckiego, i jeśli zwierzę zostanie potracone na drodze gminnej, to musi 
zająć się nim gmina, a jeśli dotyczy to zdarzenia na drodze powiatowej to zajmuje się 
tym powiat. 



Następnie Przewodnicząca RM udzieliła głosu panu Sławomirowi Suchojadowi -
delegatowi Gminy Szydłów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i jednocześnie 
poinformowała radnych tej kadencji, że drugim delegatem Gminy do ŚIR jest sołtys 
sołectwa Brzeziny - pan Sławomir Michalec. 
Zabierając głos pan Sławomir Suchojad poinformował, że ubiegły rok był dla rolników 
i sadowników bardzo ciężki, były problemy ze sprzedażą zwłaszcza owoców, których 
bardzo dużo pozostało nie zebranych oraz notowane były bardzo niskie ceny 
produktów rolnych. Niektórzy rolnicy zastanawiali się nad zmianą profilu produkcji 
i oczekiwali ze strony państwa jakiejś pomocy. W związku z tym Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje w dniach 13-14 lutego 2019 r. 
Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych pn. „Horti-Tech" oraz 
Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej wraz z konferencją FruitPRO. Targi 
te odbędą się po raz pierwszy w Kielcach, na które serdecznie zaprasza rolników 
gminy Szydłów. 
Świętokrzyska Izba Rolnicza otrzymała 200 bezpłatnych biletów, które zostaną 
rozdysponowane do gmin. 
W dalszej części tego punktu porządku obrad głos zabrali: 
- radny I. Jastrząb, który poprosił panią A. Suchorowską o zapisanie, że brak jest 

oświetlenia ulicznego w Potoku - słup nr 11 iw Potoku - Księżej Niwie - słup nr 52, 
- radny L. Wójcik - zapytał w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Grabkach 

Dużych celem przyłączenia nowych użytkowników, a zna dwie takie sytuacje - chodzi 
mu o dom przy drodze na wysokości Wiejskiego Domu Kultury - właściciel musiał 
wybudować szambo bo nie ma możliwości podłączenia i może gmina pomogłaby 
rozwiązać ten problem. Drugi przypadek dotyczy nieruchomości mieszkańca położonej 
przy drodze wojewódzkiej, w kierunku posesji pana Stycznia - sieć kanalizacyjna 
kończy się przed jego nieruchomością, bo podobno sąsiad nie chciał przepuścić 
kanalizacji przez swoją działkę. Radny dodał, że formalnie nie wie jak wyglądała 
sytuacja w trakcie budowy kanalizacji, ale można próbować rozwiązać te problemy, 
aby przyłącza były możliwe. 
Burmistrz MiG - pan A. Tuz odpowiedział, że na pewno służby gminy rozeznają 
sytuację i możliwości rozwiązania tego problemu. 
Jeśli chodzi o informacje podane przez pana Sł. Suchojada, to Gmina zamieści je na 
stronie internetowej, a przez SMS-y przekaże mieszkańcom. Ponadto poinformował, 
iż zwrócił się z prośbą do sołtysów aby zbierali od mieszkańców numery telefonów, tak 
aby wszelkie istotne informacje docierały w formie SMS-ów do mieszkańców, 
ponieważ ogłoszenia i informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń wiszą dzień lub 
dwa i zostają zerwane i nie każdy zainteresowany jest w stanie je przeczytać. 
Przypomniał także radnym aby informowali mieszkańców, że jest jeszcze trochę czasu 
aby mieszkańcy mogli wnosić zmiany do Studium zagospodarowania przestrzennego, 
tak aby później nie było problemów. 
Dalej głos zabierali: 
- radny L. Wójcik - tabliczki z numeracją domów są potrzebne również w Grabkach 

Dużych, 
- radny M. Skuza - poprosił aby tabliczki z numeracją domów zamawiać bardziej mocne 

i trwałe. 
Pan Burmistrz odpowiedział, że tabliczki dotyczą kilku sołectw i będą stopniowo 
uzupełniane aby nie było uwag mieszkańców, że w jednej miejscowości są, a w drugiej 
niema. 
Pani A. Kłonicka - Skarbnik Gminy poinformowała radnych o sytuacji finansowej 
gminy. Po zakończeniu obrad sesji RM, radni przejdą po wszystkich zabytkach celem 
zapoznania się pracami jakie są i będą wykonywane w najbliższym czasie. 
Poinformowała o konieczności zaciągnięcia kredytu jako uzupełnienie wkładu 



własnego w prowadzonych inwestycjach. 
Dochody własne gminy z tytułu podatków są niskie i musimy posiłkować się kredytami. 
Wysokość zaciągniętego kredytu będzie zależała od wpływu refundacji wydatków z lat 
poprzednich na rachunek bankowy. 
Burmistrz - pan Andrzej Tuz powiedział, że wypowiedź pani Skarbnik Gminy 
zabrzmiała pesymistycznie, że nic nie będziemy robić gdy zaciągniemy kredyt. 
Mimo trudności będziemy starać się sukcesywnie realizować założenia jakie są 
w planach aby dochodzić do celu. Jeśli chodzi o finanse, to sytuacja nie jest za dobra. 
Dużo inwestycji wcześniej było robione bez celu, a pieniądze wyrzucone zostały 
w błoto, np. zakup działki przy oczyszczalni ścieków, która jest górą, a miała być 
wykorzystana pod zalew - jest to działka, która nie będzie służyć do niczego. Kolejną 
inwestycją, która była tylko zachcianką byłego włodarza, to budowa kuźni przy zamku, 
która pochłonie potężne pieniądze a nikomu nie będzie potrzebna. 
Radny Leszek Wójcik zapytał o działki w Szydłowie, na których są jaskinie Zbója 
Szydło, na co Burmistrz odpowiedział, że sprawę nieruchomości, której właścicielem 
jest p. Gumułczyński, i która jest przedmiotem sporu miedzy nim a gminą będzie starał 
rozwiązać się ugodowo, ponieważ przez tę nieruchomość przebiega droga do starej 
oczyszczalni ścieków. 
Dalej Burmistrz dodał, iż będąc w poprzedniej kadencji radnym nie do końca 
0 wszystkim wiedział, dlatego dziś zaprasza wszystkich radnych aby obejrzeć zabytki 
od strony inwestycyjnej jak i historycznej, gdyż dziś specjalnie przyjeżdża pan dr 
Olszawski, który przedstawi historię poszczególnych budowli. 
Wcześniejszy włodarz nigdy nie zapraszał radnych na inwestycje. W Gackach remont 
budynku po byłej szkole kosztował ciężkie pieniądze, a dziś już wymaga poprawy, gdyż 
woda wlewa się do piwnic, tynk osypuje się ze ścian. Dziś przy budowach jest mocny 
nadzór inwestorski, który musi pilnować prac wg przyjętego projektu i jakości 
materiałów używanych do remontu. 
Radny Ł. Gondek powiedział, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy pytają w sprawie 
naprawy drogi na drodze koło krzyża w kierunku Korytnicy, która już była zgłaszana 
wcześniej oraz proszą o wymianę znaku drogowego na skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej ze Wschodnią - jest tam ustawiony znak „stop", a wcześniej był znak „ustąp 
pierwszeństwa" i taki powinien być nadal. 
Burmistrz odpowiedział, że w sprawie znaków zostanie wszystko sprawdzone i zwrócił 
się do radnych i sołtysów aby rozejrzeli się w swoich miejscowościach gdzie jaki znak 
należy ustawić aby nie było na każdej sesji interpelacji w sprawie znaków. 
Radny Łukasz Gondek powiedział, że na stronie Szydłowa jest zakładka - wykaz sieci 
dróg - i są tam zaznaczone znaki drogowe i tam widnieje znak „ustąp pierwszeństwa", 
może to pomyłkowo został ustawiony inny znak. 
Leszek Wójcik - zapytał o budynek w Gackach - był on niedawno remontowany, czy 
podlega jeszcze gwarancji i czy ktoś jest odpowiedzialny za wykonanie robót. 
Burmistrz odpowiedział, że dołoży wszelkich starań aby te wszystkie inwestycje były 
naprawiane w ramach gwarancji, tak droga w kierunku Korytnicy i inne odcinki dróg, 
które są na gwarancji. Jest nie do pomyślenia, że były włodarz jak i kierownik budowy 
nie nadzorowali robót, np. w byłej szkole w Gackach czy budynku OSP w Jabłonicy. 
Sołtys Potoka pan T. Kręcisz zgłosił potrzebę wstawienia znaku o dopuszczalnej 
ładowności 8-10 ton na drodze do cmentarza. 

Ad. 9. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że porządek obrad sesji został w pełni zrealizowany 
1 dokonał zamknięcia obrad V sesji Rady Miejskiej w Szydłowie. 

Teresa Kaniszewska 

ProtoJ ała 


