
Protokół Nr VIII 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13 4 5, a zakończyły o godz. 15 0 5. Lista 

obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

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

sesjami RM. 
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 gminy Szydłów 

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

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Szydłów. 
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 -
2031, 

- zmian w budżecie gminy na 2019 r., 
- wystąpienia Gminy Szydłów ze Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka 

o nazwie „LGR Świętokrzyski Karp", 
- określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

- wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szydłów w Stowarzyszeniu Króla 
Kazimierza Wielkiego, 

- zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok, 

- 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, 

- powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Szydłów oraz nadania jej statutu. 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady VIII sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy - pana 
Andrzeja Tuza, pracowników UMiG na czele z panią Skarbnik, sołtysów, pana 
Sławomira Suchojada - delegata do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przedstawicieli 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Szydłowie oraz radnych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała radnych, że w związku z brakiem 
połączenia internetowego, każde głosowanie na dzisiejszej sesji odbywać się będzie 
indywidualnie poprzez odczytanie nazwiska radnego i uzyskania odpowiedzi „za", 
„przeciw" lub „wstrzymuję się". 

Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad 
VIII sesji i zwróciła się do 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 -15 głosów „za". 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie 
wpłynęły pisemne wnioski lub zastrzeżenia co do treści protokołów z poprzednich 
sesji, to jest Nr VI z dnia 27.02.2019 r. i Nr VII z dnia 29.03.2019 r. i zwróciła się do 
radnych o zgłaszanie ustnych uwag do protokołu. 
Radni nie zgłosili takich wniosków i zastrzeżeń i w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym protokoły z VI i VII sesji RG zostały przyjęte jednogłośnie -15 głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie obrad VIII sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Łukasz Gondek - powiedział, że ma przygotowaną pisemną interpelację -

dotyczy ona prośby mieszkańców o ustawienia oznakowania ulicy wraz z numerami 
posesji na ulicy Górki - numery posesji 2, 4 i 6. Wspomniane posesje położone są 
przy wąskiej, niewidocznej drodze, której brzegi porośnięte są wysokimi drzewami 
a ze zjazdu na nią, z głównej ulicy Górki zabudowania nie są widoczne. Ewentualne 
zawracanie samochodów, które minęły drogę, jest bardzo utrudnione, w związku 
z tym, iż drogi otaczające to miejsce są wąskie, co uniemożliwia zawrócenie 
pojazdów. Z pisma rodziców, którzy tam mieszkają jak również z rozmów z nimi, 
wynika iż przyjeżdżające do ich niepełnosprawnego syna, np. Pogotowie 
Ratunkowe ma trudności z odnalezieniem posesji. 

- radna Agnieszka Juszczak - poinformowała, że ma przygotowane trzy pisemne 
interpelacje: 
- pierwsza interpelacja dotyczy remontu lub przebudowy mostu drewnianego na 

rzece Czarnej w miejscowości Kotuszów, 
- druga interpelacja dotyczy wniosku mieszkańców Kotuszowa o zabezpieczenie 

poboczy dróg, ponieważ na drodze powiatowej nr Z0035T, na odcinku od domu nr 
25 do przystanku i na drodze gminnej nr L390023T, na odcinku od numeru domu 
87 do drogi powiatowej, po ulewnych deszczach woda nanosi kamień i piach 
z poboczy na ulicę, co stanowi zagrożenie dla użytkowników szosy. W związku 
z tym, zwraca się z prośbą o wystąpienie do odpowiednich służb drogowych 
o zabezpieczenie na przyszłość poboczy z kamienia - mieszkańcy proponują 
utwardzenie asfaltem, 

- trzecia interpelacja dotyczy wykonania malowania altany na placu przy Kościele 
Św. Jakuba i znajdujących się w niej stołów i ławek, celem zabezpieczenia 

drewna przed działaniem czynników atmosferycznych, tak aby mieszkańcy mogli 
jak najdłużej z niej korzystać. 
Przewodnicząca RM zaproponowała radnej aby mieszkańcy sołectwa zakupili 
farbę z funduszu sołeckiego i w czynie społecznym pomalowali altanę, tak planują 
zrobić mieszkańcy Solca. 

- radny Sebastian Gałązka - powiedział o potrzebie zgłoszenia poprawienia drogi 
w ramach gwarancji - dotyczy to łącznika drogi powiatowej z drogą gminną, na 
której końcu, na dole potrzeba jest zamontowania lustra drogowego, gdyż jak się 
wjeżdża z prawej strony, to nic nie widać. Zgłosił również potrzebę wykonania 
poboczy na drodze gminnej od posesji pana Szczepana Suchojada i dalej w dół 
- przyjeżdża dużo młodzieży i jest duży ruch gdyż w tym rejonie mieszka również 
dużo mieszkańców, przejeżdża także dużo maszyn rolniczych, 

- radna Agnieszka Stawecka - zgłosiła, że na drodze łączącej obydwie strony Gacek, 
w dół od remizy OSP jest przepust, droga w tym miejscu się zapadła i zrobił się 
dołek należy to sprawdzić i poprawić, 



- radny Łukasz Gondek - w poprzednim roku zgłaszał interpelacje, że obok remizy 
w Szydłowie rośnie duże drzewo czereśni i nad jezdnię wystają dwa duże konary 
- wnioskuje więc aby skontaktować się z mieszkańcem, który jest właścicielem 
nieruchomości, na której rośnie drzewo i zobowiązać go do wycięcia tych konarów. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie 
między sesjami RM. Na wstępie przywitał wysoką radę, mieszkańców gminy, 
sołtysów, zaproszonych gości i powiedział: 
- odbyło się spotkanie pracowników UMiG z pracownikami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w sprawie remontów jakie przeprowadzane są w ramach 
rewitalizacji obiektów zabytkowych Szydłowa i dostosowania ich do funkcji 
kulturalnych i turystycznych, 

- wspólnie z Gminnym Klubem Sportowym i Gimnazjum w Szydłowie w dniu 07.04.br. 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szydłów. Turniej już będzie organizowany cyklicznie co roku, 

- spotkał się z Radą Rodziców przedszkola w Szydłowie, 
- wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa - panem Andrzejem 

Bętkowskim w sprawie drogi wojewódzkiej nr 756 - odcinek Solec - Raków, droga ta 
bardzo interesuje gminę, bo jest w bardzo złym stanie - niektóre odcinki są 
sfrezowane i ciężko jest teraz jeździć tą drogą, 

- trwa rozbiórka budynku starej szkoły w Solcu, którą wykonują pracownicy UMiG -
gruz z budynku miał być wykorzystany na drogi gminne, ale jest za gruby i będzie 
trzeba go zutylizować, może jedynie drobniejszy gruz uda się wykorzystać. 

- na terenie gminy trwa montaż urządzeń instalacji kolektorów słonecznych 
i fotowoltaicznych, co odbywa się w ramach umowy na realizację zadania pn. 
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie gmin Raków i Szydłów". 

Burmistrz poinformował również, że zakończyła się kontrola Gminy przeprowadzona 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, obecnie oczekuje się na zalecenia 
pokontrolne, ale z raportu wiadomo jest, że kontrola wypadła dobrze. 
W gminie gościła ponownie ekipa filmowa serialu telewizyjnego pt. „Korona Królów". 
Kręciła ona sceny we wnętrzach kościoła pw. Wszystkich Świętych oraz w pobliżu 
Bramy Krakowskiej i murów obronnych. Ekipa ta nagrywała już program w Szydłowie 
we wrześniu 2018 r. Producentom tak bardzo spodobały się plenery naszego 
miasteczka, że znów postanowili nakręcić kilka scen. 

Ad. 6. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 Gminy Szydłów 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przedstawił pracownik UMiG 
pan Piotr Walczak, który prowadzi te zadania w ramach swojego zakresu 
obowiązków. W swoim wystąpieniu omówił przedmiot i zakres współpracy z tymi 
jednostkami, przedstawił także programy, które w 2018 r. współfinansowała Gmina. 
Sprawozdanie to otrzymali wszyscy radni wraz z materiałami na sesję RM. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą RM głosowaniu jawnym sprawozdanie 
z realizacji programu Współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami za rok 2018 zostało przyjęte jednogłośnie -15 głosów „za". 
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Ad. 7. 

Pani Agnieszka Makowska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szydłowie przedstawiła Radzie Miejskiej ocenę zasobów pomocy 
społecznej na rok 2018 dla Gminy Szydłów. 
Poinformowała radnych, iż zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2014 r. 
0 pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązane są 
do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować 
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, oraz nakłady finansowe na zadania 
pomocy społecznej. Ponadto ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy 
społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. 
Uwzględnia zatem te wszystkie elementy, które obejmują swym zasięgiem szerokie 
spektrum infrastruktury polityki społecznej gminy Szydłów. 
Niniejsza ocena jest materiałem podglądowym mającym ułatwić podejmowanie 
decyzji związanych z planowaniem budżetu w kolejnym okresie. 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej 
1 w przeprowadzonym przez Przewodniczącą RM głosowaniu jawnym ocena została 
przyjęta jednogłośnie. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy 
Szydłów jest załącznikiem do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
projektów i uchwalania uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały VIII sesji RM 
dotyczył Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2010 -
2031. 
Skarbnik Gminy pani Alicja Kłonicka wyjaśniła, że dochody budżetowe i wydatki 
budżetowe roku 2019 zostały wprowadzone w wysokości danych ujętych w uchwale 
budżetowej na rok 2019. 
Dochody po zmianach wynoszą 26.581.595,99 zł i zostały zwiększone o 366.774,40 
zł - środkami w kwocie 264.612,00 zł pochodzącymi z refundacji wydatków z roku 
ubiegłego na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie wraz 
z wyposażeniem i środkami ujętymi w promesie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 100.000,00 zł. 
Dochody zwiększono o kwotę dotacji w ramach programów finansowych z udziałem 
środków europejskich w wysokości 2.162,40 zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie 
dochodów. Zmiany wprowadzono w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących. 
W roku 2020 zwiększono wydatki o 300.000,00 zł, na pokrycie planowanego 
przedsięwzięcia dotyczącego opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 
300.000,00 zł. 
Pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 31.594.570,39 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu wynosi 5.000.000,00 zł i zostanie 
pokryta planowanym kredytem w kwocie 5.000.000,00 zł. 
W załączniku nr 2 - „Przedsięwzięcia na lata 2019 - 2031 wprowadzono nowe 
przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów" 
z realizacją w roku 2019 i 2020 i nakładami ogółem 572.700,00 zł. W roku 2019 -
272.700,00 zł, a w roku 2020 - 300.000,00 zł. 



W przedsięwzięciu „Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego" -
zwiększono wydatki w roku 2019 na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej 
w Solcu o kwotę 12.974,40 zł. 
Natomiast w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, dochody 
budżetowe zostały zwiększone o kwotę - 336.774,40 zł i po zmianach wynoszą -
26.594.570,39 zł. 
Wprowadzono środki w kwocie 264.612,00 zł pochodzące z refundacji wydatków 
poniesionych w roku 2018 na zadanie pn. „Przebudowę budynku Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie wraz z wyposażeniem". 
Wprowadzono środki na podstawie promesy z Ministerstwa Spraw wewnętrznych 
i Administracji na dofinansowanie zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych 
w wysokości 100.000,00 zł. 
Wprowadzono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich w kwocie 2.162,40 zł. 
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany: 
- dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - zabezpieczono środki finansowe w wysokości 

75.000,00 zł, na budowę odcinka wodociągu na ulicy Uroczej, zabezpieczono kwotę 
20.000,00 zł na dokończenie placu zabaw w sołectwie Mokre. 
Zebranie wiejskie w miejscowości Brzeziny zmieniło przeznaczenie środków 
z funduszu sołeckiego, zrezygnowano z zakupu materiałów na poczet usług 
remontowych budynku świetlicy wiejskiej, 

- dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -
zwiększono wydatki o 7.200,00 zł na zakup hydroforów do sołectwa Osówka, 

- dział 600 - Transport i łączność - zwiększono wydatki o 125.811,40 zł, na 
remonty dróg uszkodzonych w wyniku działania negatywnych warunków 
atmosferycznych o 105.000,00 zł, na wykonanie remontu odcinka gminnej nr 
390030T w Szydłowie - ul. Urocza, 

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zebranie wiejskie sołectwa Solec 
zrezygnowało z przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rozbiórkę 
starego budynku szkoły na poczet remontów i wytyczenia drogi w sołectwie, 

- dział 720 - Informatyka - zwiększono wydatki na wkład własny na zadanie pn. 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" - na wyposażenie pracowni 
komputerowych w Szkole Podstawowej w Solcu o kwotę 12.974,40 zł, 

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki 
inwestycyjne zwiększono o kwotę 600,00 zł, na dofinansowanie wykonania 
ogrzewania budynku strażnicy OSP w Gackach, 

- dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększono wydatki na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w kwocie 40.000,00 zł, na podstawie preliminarza wydatków Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, 

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono wydatki na 
realizację zadań inwestycyjnych o 100.000,00 zł, 

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono wydatki 
w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla M-GCK w Szydłowie 
na promocję Gminy oraz przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami w pozostałej 
działalności. 

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 31.594.570,39 zł. 
Pytań i uwag do przedstawionych projektów uchwał nie było. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031. 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -
15 głosów „za". 



(o treści jak w załączeniu) 

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne projektu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy Szydłów na 2019 rok. Uchwała ta została uchwalona jednogłośnie 
-15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VIII/ 51/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dotyczył wystąpienia Gminy Szydłów ze Stowarzyszenia -
Lokalna Grupa Rybacka o nazwie „LGR Świętokrzyski Karp". 
Pan Janusz Sowa - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Lokalna Grupa Rybacka „LGR 
Świętokrzyski Karp" nie dysponuje w dostatecznym stopniu środkami finansowymi, 
z których, w formie dotacji członkowie Grupy mogliby finansować przedsięwzięcia 
pozostające w zakresie działania tej Lokalnej Grupy Działania. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VIII/ 52/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - pani Katarzyna Skuza przedstawiła kolejny projekt 
uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Pani Marta Stachowicz - Hanczke - referent ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej poinformowała, że w świetle obowiązujących przepisów art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy między innymi stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za 
przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, 
właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Przedłożona uchwała określa warunki udzielania bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w odniesieniu do nieruchomości 
gruntowych stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Szydłów. W § 2 
niniejszej uchwały zostały wskazane stawki procentowe bonifikat na poziomie 
analogicznym jak w art. 9 ust. 3 wyżej powołanej ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. Zasadnym jest udzielenie bonifikat użytkownikom do zasad 
przyjętych przez ustawodawcę w stosunku do użytkowników wieczystych gruntów 
stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 



(o treści jak w załączeniu) 

Następny projekt uchwały obecnej sesji dotyczył wyznaczenia przedstawiciela Gminy 
Szydłów w Stowarzyszeniu Kazimierza Wielkiego. 
Pan Janusz Sowa - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zmiana reprezentanta Gminy 
Szydłów Stowarzyszeniu Króla Kazimierza Wielkiego wynika ze zmiany osoby 
pełniącej funkcję organu wykonawczego Gminy Szydłów. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VIII/ 54/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Z kolei Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały w zmiany preliminarza 
wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 
Pan Sławomir Kręcisz - Koordynator GKRPAIkoh. wyjaśnił, że konieczność 
dokonania zmian w preliminarzu wydatków GKRPAIkoh. na 2019 r. o kwotę 
40.000,00 zł wynika z wprowadzenia do preliminarza na 2019 r. kwoty 
niewykorzystanych w 2018 r. środków GKRPAIkoh. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VIII/ 55/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatni projekt uchwały dzisiejszej sesji dotyczył 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 MiG wyjaśnił, że proponowana zmiana ma na celu 
precyzyjniejsze określenie podmiotów, od których inkasenci mogą przyjmować wpłaty 
należności podatkowych. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr VIII/ 56/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała ostatni projekt uchwały jaki został 
przygotowany na dzisiejszą sesje RM w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta 
i Gminy Szydłów oraz nadania jej statutu. 
Jednocześnie powiedziała, że na temat tej uchwały była ożywiona dyskusja na 
wspólnym posiedzeniu Komisji RM, które odbyło się w dniu 25.04.2019 r. W związku 
z czym poprosiła radnych o przegłosowanie powyższej uchwały. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego, uchwała ta nie została 
uchwalona -15 głosów „przeciw". 



Ad. 9. 

Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił pan Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta 
i Gminy i powiedział: 
- oznakowanie na ul. Górki - zostanie sprawdzona istniejąca sytuacja i być może 

oznakowanie będzie możliwe do wykonania przez pracowników UMiG, 
- utwardzenie poboczy - sytuacja będzie analizowana i starać się coś zrobić 
- most w Kotuszowie - sprawa jest znana od wielu lat, na każdym spotkaniu 
w którym uczestniczy sprawa ta jest poruszana, wymaga bardzo dużych środków 
aby most naprawić i obecnie nie jest to realne do zrobienia. Gdy będą środki 
i gmina będzie w lepszej sytuacji finansowej, to problem będzie rozwiązany, 

- droga w Korytnicy - wszystkie drogi na gwarancji są sprawdzane, a usterki na 
bieżąco zgłaszane wykonawcy, potrzeba zamontowania lustra także zostanie 
zgłoszona, 

- przepust w Gackach - zostaną dokonane oględziny przepustu i sposób usunięcia 
jego uszkodzenia 

- konary drzew na ulicy Opatowskiej - zostaną poczynione starania aby konary 
drzewa zostały wycięte. 

Ad. 10. 

Pan Sławomir Suchojad - zapytał, czy w sprawie mostu nie można upominać się 
o pomoc w Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Kilkanaście lat temu jak 
budowany był wodociąg Korytnica - Kotuszów, dyrekcja RZGW przekazała nam 
ujęcie wody przy zalewie Chańcza i w wolnej rozmowie dyrektorzy, którzy zarządzali 
zalewem mówili, że zbyt małe były naciski mieszkańców na wykonanie progów 
zwalniających nurt rzeki od zalewu - był on szybki, a koryto rzeki zbyt głębokie. 
Powodowało to zmniejszanie poziomu wód gruntowych i osuszanie gruntów. 
W związku z tym, zapytał czy teraz nie można by od nich skorzystać z jakiejś 
pomocy. 
Burmistrz - pan A. Tuz odpowiedział, że Gmina będzie próbować coś zadziałać, 
Burmistrz razem z Kierownikiem Referatu UMiG oraz osobą biegłą w tym zakresie, 
która będzie doradzała w tej sprawie, będą prowadzić rozmowy celem poprawy stanu 
mostu, tak by był bezpieczny i aby obyło się bez dużych wkładów finansowych. 
Radny Ł. Gondek zgłosił, że po wykonaniu kanalizacji na skrzyżowaniu ulic 
Opatowskiej i Górki, na wysokości posesji pani Arendarskiej, jest duży ubytek 
pobocza drogi. Natomiast mieszkaniec ul. Górki prosi, aby jak ustąpią opady deszczu 
poprawić przejezdność drogi nad górkami, bo podłoże jest bardzo gliniaste i nie 
może dojechać do domu. 
Burmistrz odpowiedział, że zna sprawę i będzie starał się aby to poprawić. 
Radny Łukasz Gondek jeszcze raz zabierając głos powiedział, że zgłaszał już do 
gminy uszkodzenie 2 zasuw obok panów Zarzyckich. 
Radny S. Gałązka - powiedział, że na początku kadencji zgłaszał i dziś ponawia 
potrzebę podcięcia gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej 
Szydłów - Korytnica. 
Pani Irena Kobryn - członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów zabierając głos 
powiedziała, że jest jej bardzo przykro, że radni jednogłośnie odrzucili tą uchwałę, bo 
każdy radny, który dziś siedzi na tej sali zabiegał o głos seniorów, i to że tu siedzi to 
również dzięki głosom seniorów. 
Przewodnicząca RM powiedziała, że Gmina w miarę możliwości zabiega i wspiera 
seniorów - Burmistrz, w miarę możliwości wypożycza seniorom pojazd na wyjazdy 
oraz udostępnia salę konferencyjną na posiedzenia Stowarzyszenia. 



Zabierając głos Burmistrz powiedział, że nie odsuwa się od seniorów i ile będzie 
mógł będzie wspierał Stowarzyszenie i w miarę możliwości będzie pomagał 
seniorom, na dzień dzisiejszy Gmina nie ma lokalu, który mógłby być siedzibą 
Stowarzyszenia, podobnie jest z mieszkaniem dla lekarza - Gmina nie ma możliwości 
zatrudnienia lekarza, bo nie ma dla niego mieszkania. 
Członek Stowarzyszenia Seniorów - pan Szczepan Rożek zabierając głos 
powiedział, że Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów nie chodzi o lokal czy o to, że 
nie odczuwa pomocy Burmistrza. 
Chodzi o to, że społeczeństwo gminy się starzeje, emerytów przybywa z roku na rok, 
cztery lata temu było 40 członków, a dziś jest już około 70 członków. Nie korzystają 
z funduszy gminnych poza autokarem. Rada Seniorów nie jest wymysłem jego lub 
pana Zielińskiego, bo takie rady działają już w ponad w 50 % gmin w województwie. 
Podziękował za podjęcie trudu i przemyślenia, co doprowadziło do niepodjęcia 
uchwały o powołaniu Rady Seniorów. 
Burmistrz odpowiedział, że jesienią br. ma wejść w życie rządowy program Senior +, 
mają być to duże środki finansowe i Gmina będzie składać wniosek o środki z tego 
programu, tak aby była możliwość wspierania seniorów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że porządek obrad VIII sesji został 
w pełni zrealizowany i dokonała zamknięcia obrad VIII sesji Rady Miejskiej 
w Szydłowie. 

Protokołowała 

Ad. 11. 

Teresa Kaniszewska 


