
Protokół Nr VII 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 29 marca 2019 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 9^, a zakończyły o godz. 

W obradach uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Lista obecności 
radnych jest załącznikiem do niniejszego protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zapytania i interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między 

sesjami RM. 
5. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2018 rok. 

a. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, 
b. Gminnej Biblioteki Publicznej, 
c. Gminnego Centrum Kultury. 

6. Zatwierdzenie planów finansowych na 2019 rok. 
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, 
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej, 
- Miejsko - Gminnego Centrum Kultury. 

7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt Nr VII/43/2019, 
- zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy 

Szydłów za rok 2018 - projekt Nr VII/44/2019, 
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Szydłów - projekt Nr VII/45/2019, 
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów - projekt Nr VII/46/2019, 

- zmian w Uchwale Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 
2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - projekt Nr 
VI1/47/2019 r., 

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Szydłów - projekt Nr VII/48/2019, 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego 
z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat - projekt Nr VII/49/2019, 

- ustalenie składu osobowego Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Szydłowie 
-projekt Nr VII/50/2019. 

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

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady VII sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy, 
radnego Rady Powiatu - Michała Skotnickiego, Mirosława Bernysia - dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, dyrektora SPZOZ, dyrektorkę M-GCK, 
kierownika M-G Biblioteki Publicznej, panią dyrektor gimnazjum, kierowników 
jednostek organizacyjnych, panią Skarbnik UMiG na czele z wszystkimi 
pracownikami, sołtysów oraz radnych. 



Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad 
VII sesji Rady Miejskiej. 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej wróciła do punktu 
pierwszego porządku obrad stwierdzenie quorum. Radni potwierdzili swoją obecność 
z której wynika, że obecni są wszyscy - tj. 15 radnych. 
Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o przegłosowanie porządku 
obrad, który został przegłosowany jednogłośnie -15 głosów „za". 

Ad. 3. 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
Radny Rady Powiatu - M. Skotnicki zabierając głos powiedział, że na ostatniej sesji 
RM radni zgłosili bardzo dużo pytań i wniosków. Wszystkie zgłoszone wnioski 
i uwagi zgłosił do Zarządu Dróg, ale najlepiej będzie jak dyrektor ZDP bezpośrednio 
usłyszy je od radnych. Zwrócił się do radnych, aby wykorzystać obecność dyrektora 
ZDP i ponownie zgłaszali pytania lub wnioski w sprawie dróg. Dodał, że wraz 
z dyrektorem będą, prosić Burmistrza i wysoką Radę Miejską o współfinansowanie 
dokończenia budowy chodnika przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Mieszkańcy 
nieodpłatnie przekazali swoje grunty pod budowę chodnika. W budżecie powiatu na 
tę inwestycję są zapisane środki w budżecie, ale jak zawsze potrzebny będzie udział 
gminy, zaznaczył, że nie będą to środki w granicach 100 tysięcy. Ale należy się 
pośpieszyć z ogłoszeniem przetargu jak najwcześniej, kiedy firmy nie mają jeszcze 
pełnego portfela zamówień. 
Drugi temat który poruszył to sprawa jedynego na terenie Powiatu drewnianego 
mostu, który jest atrakcyjny turystycznie, ale jest drogi w utrzymaniu i w eksploatacji. 
Poinformował, że funkcjonuje nowy program rządowy, do którego można aplikować 
o środki do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. Powiat ma już pozwolenie na 
budowę i pozwolenia wodno - prawne i dlatego jest również prośba do gminy 
o pomoc w wysokości 10 % kosztów. Jeżeli na te środki będzie akceptacja to Powiat 
będzie występował o dofinansowanie zadania, a jeżeli nie będzie takiej zgody, to 
składanie takiego wniosku będzie utrudnione. 
Jest jeszcze kilka dróg zgłoszonych do dofinansowania ze środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych ale przedstawi to już dyrektor ZDP. 
W sprawie ambulatorium w Szpitalu, który to problem był zgłaszany na poprzedniej 
sesji, to jako radny Rady Powiatu rozmawiał z dyrektorem szpitala. W większości 
Ośrodków Zdrowia na terenie powiatu, krew do badania pobierana jest raz 
w tygodniu, w związku z czym są większe kolejki w szpitalu w Staszowie, ale jak się 
oczekuje około 45 minut, to nie jest to tragedią. Prosił dyrektora szpitala o 
przeanalizowanie zwiększenia obsady, na co dyrektor odpowiedział, że brak jest 
środków finansowych ale będzie szukał innych rozwiązań - być może na dwie 
godziny zwiększy obsadę pielęgniarek. 
Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie - pan 
Mirosław Bernyś, który w skrócie przedstawił zarys prac jakie planują do wykonania 
na naszym terenie w bieżącym roku. 
Przedstawił odcinki dróg, które były w ubiegłym roku zgłoszone do weryfikacji ze 
względu na uszkodzenia przez nawalne deszcze i które zostały pozytywnie 
zakwalifikowane. 
Wstępnie, po konsultacjach z samorządami, na rok bieżący Zarząd Powiatu 
zadecydował że na terenie powiatu będzie realizowanych 10 zadań, w tym 1 zadanie 
na terenie gminy Szydłów, tj. remont odcinka drogi powiatowej nr 035 Brzeziny -



Szydłów - Kotuszów. Jest to odcinek ponad 1 km drogi i jest zgłoszony Wojewodzie 
jako zadanie priorytetowe na ten rok w gminie Szydłów. 
Zadania inwestycyjne są na etapie przygotowywania i po wstępnej rozmowie 
z Burmistrzem Szydłowa, na rok bieżący planują złożyć wniosek na budowę mostu 
w Solcu Starym, gdyż jest to korzystne bo dofinansowanie byłoby w 80 %, gdzie 
samorządy dołożyłyby po 10 %. Koszt mostu to około 1.200 tys. zł, wraz 
z dojazdami. 
Po wstępnej weryfikacji, punktacja nie jest za ciekawa, bo na 70 możliwych punktów 
osiągnął 12 -14 punktów. Ale wniosek składają i myślą, że na terenie województwa 
świętokrzyskiego więcej mostów nie będzie i dlatego jest szansa, że Wojewoda 
i ministrowie przychylą się do wniosku i dojdzie do realizacji zadania. 
Natomiast ciężko jest określić co będzie robione w latach następnych gdyż wszystko 
ulega zmianie bo również nie wiadomo na co i czy gmina wyrazi zgodę. 
Plany są przygotowywane już na 2020 i 2021 rok i jeśli gminy dadzą jakieś sugestie 
to będą te zadania umieszczane w planach. 
W sprawie bieżących robót utrzymania stanu technicznego dróg, to tylko w ramach 
posiadanych środków i własnego sprzętu na bieżąco wykonują roboty. Każdy 
z użytkowników dróg wie, że najgorszymi utrudnieniami są krzaki i zarośla oraz 
pobocza ale wszystkiego nie da się wykonać w jednym czasie i nie wszystkie prace 
będą widoczne. 
Radny M. Skotnicki na bieżąco cały czas monituje i zgłasza problemy jakie występują 
na drogach powiatowych w Gminie Szydłów. 
Zabierając głos, radny Robert Prostak powiedział, że dobrze się składa, że pan 
dyrektor jest obecny na sesji bo problem, który chce przedstawić dotyczy drogi 
powiatowej, a konkretnie ulicy Staszowskiej - na której idąc z Rynku w stronę 
cmentarza - potrzebne jest wyznaczenie przejścia dla pieszych na wprost posesji 
pana Arendarskiego. 
Radny Powiatowy odpowiedział, że ulica Staszowska jest drogą gminną. W związku 
z czym radny R. Prostak zwrócił się z interpelacją w tej sprawie do Burmistrza. 
Następnie radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radna J. Suchojad zapytała Burmistrza czy są już jakieś informacje w sprawie drogi 
wewnętrznej w Woli Żyznej, która obecnie nie istnieje, a jest zaznaczona na 
mapach w planie zagospodarowania przestrzennego i na chwilę obecną utrudnia, 
wręcz uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę osobom, które chciały by 
wybudować budynki mieszkalne, 

- radny I. Jastrząb - powiedział, że temat który chce poruszyć, był już zgłaszany 
wcześniej przez sołtysa i jego, a dotyczy zakrętu w Potoku przy samym wyjeździe 
z Potoka - jadąc od miejscowości Rudki i skręcając na Brzeziny - płot pana Nowaka 
zasłania całkowicie zakręt i potrzeba jest zamontowania tam lustra drogowego. 

Odpowiadając dyrektor ZDP, powiedział, że pismo w sprawie lustra dotarło w dobrym 
czasie, ponieważ w tym czasie przeprowadzany był przegląd dróg przy udziale 
Starostwa jako zarządzającego ruchem i policji. Po wstępnych uzgodnieniach 
stwierdzili, że lustro nie jest konieczne, a Zarząd Dróg wytnie tylko drzewo. Radny 
Jastrząb odpowiedział, że tam nie ma żadnego drzewa, jest tylko płot który zasłania 
i gdyby było zamontowane lustro, to nie byłoby problemu. 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie z prac w okresie między sesjami RM 
złożył Burmistrz Miasta i Gminy - pan A. Tuz, który na wstępie powitał radnych, 
dyrektora Ośrodka Zdrowia, panią dyrektor M-G Centrum Kultury, panią kierownik M-
G Biblioteki Publicznej, zaproszonych gości oraz sołtysów, i powiedział: 
- brał udział w spotkaniu w UMiG Wiślicy na zaproszenie Burmistrza. Spotkanie 



dotyczyło czystego powietrza i gazyfikacji, uczestniczył w spotkaniu ponieważ 
w Gminie Szydłów również jest zainteresowanie mieszkańców doprowadzeniem 
gazu ziemnego, 

- był na spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach panem 
Urbanowskim w sprawie drogi wojewódzkiej Solec - Raków, było to wstępne 
spotkanie, a na następne umówieni zostaliśmy z Marszałkiem Województwa 
p. Gozdkiem, 

- rozmawiał z paniami ze Stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu", które prowadzą punkty 
przedszkolne w Solcu i Potoku, panie te wyraziły zgodę na dalsze prowadzenie tych 
punktów na zasadach z ubiegłego roku, 

- spotkał się z mieszkańcami naszej gminy w sprawie OZE. W dniu 7 marca br. 
w Urzędzie Gminy w Rakowie podpisana została umowa na realizację zadania 
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie gmin Raków i Szydłów", 

- w dniu 20 marca br. w Urzędzie MiG podpisana została umowa na modernizację 
lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw 
typu LED, 

- w dniu 21.03.2019 r. odebrał z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego Bartłomieja 
Dorywalskiego promesę w wysokości 133 tys. zł na remont odcinka ulicy Uroczej 
w Szydłowie, 

- spotkał się z głównym wykonawcą remontu zabytków panem Furmankiem oraz 
z pracownikami firmy i projektantem panem Markulisem, 

- był na spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Wszystkie inne sprawy dotyczące naszej gminy realizowane są na bieżąco. 
Burmistrz poinformował radnych, że w przyszłym tygodniu planują zorganizować 
z całą radą objazd gminy. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła kolejno 
Kierowników jednostek organizacyjnych o przedstawienie sprawozdań z wykonania 
planów finansowych za 2018 rok. 
Jako pierwszy sprawozdanie z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Szydłowie przedstawił Dyrektor Wojciech Staak. Następnie pani Iwona 
Baran - Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania planu finansowego GBP za 2018 rok. Sprawozdanie z wykonanie planu 
finansowego za 2018 rok Gminnego Centrum Kultury przedstawiła pani Maria 
Stachuczy dyrektor M-GCK. 
Sprawozdania jednostek organizacyjnych otrzymali wraz z materiałami na sesję 
wszyscy radni. 

Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionych planów. 

Ad.6. 
W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy przedstawił plan finansowy na 2019 
rok pan Wojciech Staak - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Szydłowie. 
Plan finansowy na 2019 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła jej 
kierownik - pani Iwona Baran. 
Plan finansowy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przedstawiła dyrektor - pani 
Maria Stachuczy. 
Pytań i uwag do przedstawionych planów finansowych na 2019 r. nie było. 
Plany finansowe stanowią załącznik do protokołu. 



Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania projektów uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały VII sesji RM 
dotyczył zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok. 
Skarbnik Gminy - pani Alicja Kłonicka wyjaśniła, że dochody budżetowe zwiększone 
zostały o kwotę - 52.692,00 zł. 
Wprowadzono środki z refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 na zadanie 
„Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa 
kulturowego" w kwocie 322.616,00 zł. 
Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 282.616,00 zł - na 
podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. 
Zmniejszono dotację dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 217,00 zł, 
a zwiększono na zadanie „Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 12.909,00 zł - na 
podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. 
Dochody z tytułu dotacji w kwocie 1.312.453,42 zł na realizację zadań 
inwestycyjnych przeniesiono pomiędzy rozdziałami. 
Dochody po zmianach wynoszą - 26.202.851,99 zł. 
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany: 
- dział 600 - Transport i łączność - zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na remonty 

dróg uszkodzonych w wyniku negatywnych warunków atmosferycznych, 
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki 

inwestycyjne zwiększono o kwotę 20.000,00 zł - na wykonanie pokrycia dachu 
budynku strażnicy OSP w Osowce, 

- dział 801 - świata i wychowanie - przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami 
zabezpieczając środki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod dla dzieci w przedszkolach w kwocie 20.900,00 zł, 

- dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono wydatki o kwotę 11.692,00 zł, na: 
- „Pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono kwotę 12.909,00 zł, 
- zmniejszono dotację dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 217,00 zł, 
- zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł, na ośrodki wsparcia. 

- dział 855 - Rodzina - zwiększono wydatki o 1.000,00 zł, na wspieranie rodziny. 
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na realizację 

zadań inwestycyjnych przeniesiono pomiędzy rozdziałami. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 31.202.851,99 zł. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 15 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VII/43/2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów 
za rok 2018. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości, organ zatwierdzający rozpatruje i zatwierdza sprawozdania 
finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przedstawili plany finansowe na 2019 r. 
i szczegółowo omówili. 



Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały i w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie 15 - głosów „za" 

UCHWAŁA Nr VII/ 44/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca RM poinformowała, że przeoczyła 
przegłosowanie punktu 6 porządku obrad, tj. zatwierdzenia planów finansowych na 
2019 r. SPZOZ, M-GCK i M-G Biblioteki, czekając chwilę na panią Kierownik 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, poprosiła radnych o przegłosowanie 
czytając kolejno nazwiska radnych. 
Radni po usłyszeniu swojego nazwiska pojedynczo głosowali, na koniec głosowania 
Przewodnicząca RM przeprosiła radnego Marcina Mazura za pominięcie go 
w głosowaniu gdyż ma starą, nie aktualną listę obecności, radny Mazur Marcin 
głosował również „za". 
W wyniku głosowania wszyscy, tj. 15 radnych zatwierdziło plany finansowe na 
2019 r. 
Kolejny projekt uchwały VII sesji RG dotyczył uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Szydłów. 
Pani Anna Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że zmiana Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Szydłów wynika z faktu odzyskania przez Szydłów praw 
miejskich, co niesie za sobą ustawową konieczność dostosowania tego aktu prawa 
miejscowego wymagań ustalonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. W części miejskiej musi zostać zwiększona 
częstotliwość zbierania odpadów biodegradowalnych i odpadów mieszanych 
w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od 01 
kwietnia do 31 października każdego roku. 
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona jednogłośnie 
-15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VII/ 45/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 
Pani Anna Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 
i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Rada Miejska w Szydłowie obowiązana jest określić w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szydłów. 



Zmiany zapisów szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych wynikają z faktu odzyskania przez Szydłów praw 
miejskich, co niesie za sobą ustawową konieczność zwiększenia częstotliwości 
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych 
z części miejskich gminy Szydłów. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 15 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VII/ 46/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca RM odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale 
Nr VI/ 37/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
Pan Janusz Sowa - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w uchwale podjętej w dniu 27 
lutego, przez jego własny błąd, nie został umieszczony zapis, że osoby, które mają 
swoje działalności gospodarcze mogą płacić podatki u sołtysa, i dodany został § 5 
aby doprowadzić do terminowego rozliczania podatków zebranych przez sołtysów, 
na co uwagę zwrócili nam kontrolujący z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Przewodnicząca RM poprosiła jeszcze raz Sekretarza o wyjaśnienie tego błędu 
o którym mówił, gdyż nie zrozumiała o co chodzi. Sekretarz wyjaśnił jeszcze raz, że 
w poprzednio uchwalonej uchwale, od osób które mają działalność gospodarczą 
sołtysi nie mogli zbierać rat podatku, a teraz to zostało ujednolicone, tak że sołtysi 
mogą od wszystkich osób zbierać podatek. 
Radny Z. Głogowski zapytał czy w tej uchwale chodzi, że sołtysi mają 3 dni od 
zebrania pieniędzy do rozliczenia się i wpłacenia w banku, czy jak sołtys zbierze 
pieniądze np. 10 marca, to musi rozliczyć się z nich do 13 marca. 
Sekretarz wyjaśnił, że termin płatności I raty jest do 15 marca i do 18 marca sołtys 
musi się rozliczyć z inkasa. 
Radny Sebastian Gałązka chciał przypomnieć, że ten termin 3 dni związany jest 
z karą za nieterminowe rozliczenie się sołtysa. 
Sołtys Szydłowa pan Stanisław Wojterski zabierając głos powiedział, że są 2 zbieżne 
uchwały jedna o podatku a druga o odpadach komunalnych i w uchwale o odpadach 
nie ma kary natomiast w tej drugiej są kary i jeszcze raz prosi o wyjaśnienie, bo od 
pracownicy, która zajmuje się podatkami ma inne informacje - powiedziała ona, że 
nawet na drugi dzień muszę się rozliczyć, bo te 3 dni jak zbieram podatek np. 6, to 9 
muszę się rozliczyć i musiałbym być co 3 dni w banku. 
Najbardziej chodzi o sołtysów z innych sołectw bo musieliby co 3 dni przyjeżdżać do 
gminy. Sołtys Szydłowa może wpłacić co trzy dni pieniądze ale dla innych sołtysów 
byłby problem aby co 3 dni przyjeżdżali do Szydłowa. 
Pani sołtys z Kotuszowa zapytała że na kwitach piszą daty i nie mieliby problemu 
pisać inne daty aby w ciągu 3 dni wpłacić do Banku. 
Po wyjaśnieniach pani Barbary Kręcisz - inspektor ds. podatków i opłat w Referacie 
Finansowym, radny Ireneusz Jastrząb zabierając głos, powiedział, że w związku 
z różną interpretacją zapisów uchwały, składa wniosek o wycofanie projektu tej 
uchwały z porządku obrad i przekazanie jej do zaopiniowania przez radcę 
prawnego. 
Sołtys Szydłowa poprosił o głos i zwrócił się do radych aby jednak uchwała ta została 
uchwalona. 
Po przyjęciu wniosku radnego I. Jastrzębia, Przewodnicząca RM przeprowadziła 
imienne głosowanie nad złożonym wnioskiem, i Rada Miejska w Szydłowie 



jednogłośnie - 15 głosów „za" zdecydowała o wycofaniu projektu uchwały Nr VII/ 46/ 
2019 z porządku obrad obecnej sesji RM. 
Przewodnicząca RM poinformowała radnych o konieczności przenumerowania 
kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad. 
Kolejny projekt uchwały VII sesji dotyczył wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów. 
Pani Anna Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że nieruchomość gruntowa opisana w § 1 ust. 1 
niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Szydłów i znajduje się w gminnym 
zasobie nieruchomości. 
W świetle obowiązujących przepisów nieruchomości mogą być obciążane 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, a do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad obciążania nieruchomości na czas 
nieoznaczony poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności. 
Zgodnie z art. 3051 Kodeksu Cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz 
przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią 
urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, 
energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w 
oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych 
urządzeń. 
Przedłożona uchwała przewiduje ustanowienie na rzecz spółki PGE Dystrybucja 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, al. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, odpłatnie 
i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Szydłów. 
Ustanowienie przedmiotowej służebności jest niezbędne dla lokalizacji na wskazanej 
nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych. Realizowana inwestycja polega na 
budowie sieci elektroenergetycznej i będzie służyła zaspokojeniu obecnego 
i przyszłego zapotrzebowania mieszkańców na energię elektryczną. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń 
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła tę 
uchwałę -15 głosów „za" 

UCHWAŁA nr VII 14712019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatnim projektem uchwały dzisiejszej sesji przedstawionej Przewodniczącą 
RM był wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego 
z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat. 
Pani Anna Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały 
stanowi własność Gminy Szydłów i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. 
W świetle obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym 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 lata strony umowy zamierzają zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 
Uchwała Rady Miejskiej w Szydłowie o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić 
będzie podstawę do zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas 



oznaczony do 3 lat z dotychczasowym najemcą - Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, który wyraził chęć kontynuowania umowy 
najmu. Lokal przeznaczony jest na mieszkanie służbowe dla dyrektora SPZOZ 
w Szydłowie. 
Uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały nie było i w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za" 

UCHWAŁA Nr VII/ 48/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła ostatni projekt uchwały VII sesji, który 
dotyczył ustalenia składu osobowego Komisji Samorządowej Rady Miejskiej 
w Szydłowie. Jednocześnie wyjaśniła, że jest wybrany w wyborach uzupełniających 
przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r. radny Marcin Mazur, który nie jest 
członkiem żadnej Komisji, natomiast niektórzy radni są członkami w dwóch 
komisjach i w związku z powyższym pan radny Sebastian Gałązka złożył rezygnację 
z pracy w Komisji Samorządowej, a radny Marcin Mazur wyraził zgodę na pracę 
w tej komisji i został dołączony do jej składu w miejsce Sebastiana Gałązki. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 15 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VII/ 49/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 8. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy - pan Andrzej Tuz udzielił 
odpowiedzi na interpelacje radnych i tak powiedział: 
- w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych - wiąże się to ze zmianą organizacji 

ruchu, na pewno ten problem zostanie rozważony, musi zebrać się cała Rada 
lub odpowiednia komisja, bo problemy takie i podobne występują również w innych 
sołectwach, 

- sprawa drogi wewnętrznej w Woli Żyznej - jest to problem gdyż jest to droga 
umieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego i mieszkańcy nie mogą 
się budować gdyż została zaprojektowana jako droga wewnętrzna - droga 
techniczna - wzdłuż drogi wojewódzkiej. Nie jest to łatwy do rozwiązania problem 
ponieważ wymaga zmiany w planie zagospodarowania. Po wykonaniu studium 
dopiero będzie można wnieść jakieś uwagi do części planu zagospodarowania, tak 
aby mieszkańcy mogli budować na swoich działkach. 
Wcześniej nikt z mieszkańców nie zgłaszał problemu i plan przeszedł w 2008 r. 
Nie mamy możliwości nic zmienić od razu tylko należy poczekać. 
Radna J. Suchojad powiedziała, że problem był zgłaszany za poprzedniego Wójta 
tylko nie wie dlaczego nie zostało zmienione w planie zagospodarowania, który 
obowiązywał 30 lat wcześniej. Rozmowy z Wójtem były prowadzone i deklarował 
dokonanie zmiany w planie i nie wie dlaczego nie została wprowadzona zmiana. 
Mówił, że gminy i tak nigdy nie będzie stać finansowo aby tą drogę można było 
poprowadzić a poza tym droga ta jest niepotrzebna. 
Przewodnicząca RM zapytała Burmistrza czy zmiana w planie wiąże się z kosztami. 
Burmistrz odpowiedział, że wiąże się to z kosztami jak również wymaga czasu aby 
można było coś zmienić. 

Radny Łukasz Gondek wypowiedział się w sprawie przejść dla pieszych na ul. 
Staszowskiej, o które wnioskował radny R. Prostak - a ta ulica ma być remontowana 
lub przebudowywana przy rewitalizacji. 



Burmistrz odpowiedział, że ulica Staszowska będzie remontowana w ramach 
rewitalizacji jeśli chodzi o parking i na pewno te uwagi będą również brane pod 
uwagę. 
Przewodnicząca RM zapytała czy ulica Staszowska jest drogą gminną i aby 
zorganizować spotkanie komisji Samorządowej i jakiegoś specjalisty aby 
ukierunkował radnych. 

Burmistrz odpowiedział, że jest drogą gminną i spotkanie zostanie zorganizowane. 

Ad. 9. 
W dyskusji głos zabrał sołtys Szydłowa - pan Stanisław Wojterski, który zapytał 
kiedy będzie ogłoszony przetarg na kamień z funduszu sołeckiego. 
Burmistrz UMiG odpowiedział, że przetarg na kamień jest w trakcie przygotowywania 
i w najbliższym czasie będzie ogłoszony, natomiast w sprawie nie podjętej dziś 
uchwały podatkowej zostanie przekazana do analizy pani mecenas i na następnej 
sesji zostanie umieszczona w porządku obrad. 
Przewodnicząca RM - powiedziała, że na zebraniu wiejskim w Solcu Burmistrz 
obiecał mieszkańcom rozbiórkę starej szkoły. 
Burmistrz odpowiedział, że jak obiecał, to wykona, tylko teraz pracownicy są zajęci 
innymi, pilnymi sprawami i jak tylko uporają się z pracami, to w najbliższym czasie 
przystąpią do rozbiórki, gdyż rozbiórkę szkoły wykonają pracownicy UMiG, a gruz 
zostanie wykorzystany. 
Przewodnicząca RM poprosiła Burmistrza aby choć trochę gruzu pozostało w Solcu 
na drogach. 
Radna J. Suchojad zapytała czy wiadomo coś w sprawie trzech wytypowanych dróg 
w Woli Żyznej, czy któraś z tych dróg ma szansę na remont. 
Burmistrz odpowiedział, że ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych do realizacji 
weszła tylko 1 droga - ulica Urocza, ale będą jeszcze nowe nabory i może uda się 
coś z innych dróg wykonać. W pierwszej kolejności będziemy chcieli robić drogi, na 
które mamy wykonane projekty, tak aby projekty nie utraciły swej ważności. 
Gdy rozmawiał z radnymi, to prosił aby zgłaszali mu typowo drogi priorytetowe. 
Jest droga w Brzezinach, na którą jest projekt i droga tzw. połaniecka, która jest 
częściowo zrobiona i jest cała jej dokumentacja, będziemy więc chcieli stopniowo 
realizować te projekty w pierwszej kolejności, aby projekty nie utraciły ważności. 
Radny Leszek Wójcik odniósł się do rozbiórki szkoły w Solcy i myśli, że szkoła ma 
już trochę lat i będzie tam drobny gruz, zaproponował więc aby wywieźć go na drogę 
Wolica - Solec - za remizą i tam wysypać. 
Radny Marek Skuza - zapytał czy czynione są starania w sprawie kursowania bu-
sów, bo dla niego to jest ważny problem. 
Burmistrz odpowiedział, że spotkał się z Burmistrzem Staszowa i rozmawiał 
z nim w sprawie PKS-u. Burmistrz Staszowa poinformował, że będą za wszelką cenę 
ratować PKS, być może zmniejszą ilość autobusów, a wprowadzą więcej małych 
busów, ale wyraził także obawę aby nie doszło do likwidacji tej firmy. 
W sprawie kursowania busów wystosował również zapytanie do firmy, która zajmuje 
się przewozem osób aby uruchomiła kurs do Potoka i uzyskał odpowiedź, że jeśli 
gmina będzie dopłacać około 1400 zł miesięcznie, to taki kurs uruchomią. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że radni otrzymali oświadczenia 
majątkowe i prosi aby na następną sesję radni przynieśli je wypełnione. 



Ad. 10. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że porządek obrad VII sesji został 
w pełni zrealizowany i dokonała zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej. 

Protokołowała 

TeresaKaniśzewska 


