
Protokół Nr IX 

sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14 0 0 , a zakończyły o godz. 14 4 0 . W obradach 
udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Nieobecność 1 radnego była 
usprawiedliwiona. Lista obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

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

sesjami RM. 
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2018. 
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023 -
projekt Nr IX/ 57/2019, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy - projekt Nr IX/ 58/ 2019, 

- zmiany Uchwały Nr U 312/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie Gminy 
Szydłów - projekt Nr IX/ 59/ 2019, 

- pozbawienia części drogi gminnej nr 390061T - projektowanej do wydzielenia 
działki nr 223/a w Szydłowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej - projekt Nr IX/ 60/ 2019. 

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

10. Zamknięcie obrad. 

Na wstępie Przewodnicząca RM - pani Katarzyna Skuza, w związku z ustawą 
0 ochronie danych osobowych poinformowała radnych, że sesja RM jest nagrywana 
1 każdy swoją obecnością na sesji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych i swojego wizerunku. 

Ad. 1. 

Obrady IX 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, Sekretarza Gminy, 
panią Dorotę Kowalczewską-Spetel - Dyrektora Gimnazjum, pana Sławomira 
Suchojada - delegata do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, sołtysów 
oraz radnych. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca RM stwierdziła quorum 
uprawniające Radę Miejską w Szydłowie do podejmowania prawomocnych uchwał. 



Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad 
IX 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 proponowany porządek obrad 
i porządek ten został przyjęty jednogłośnie - 1 4 głosów „za". 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie 
wpłynęły pisemne wnioski lub zastrzeżenia co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 
tj. Nr VIII z dnia 30 kwietnia 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 protokół z VIII sesji R ł l został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie obrad IX sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radna Joanna Suchojad - wypowiedziała się o potrzebie wykonania robót 

naprawczych obejmujących wymianę pokrycia dachowego budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Wolica - jest to niewielka powierzchnia bo kilkanaście 
metrów kwadratowych. Budynek ten pokryty jest papą, i nie ma wypustu ani 
orynnowania i woda z opadów atmosferycznych spływa po ścianach budynku. 
Druga przedstawiona prośba dotyczyła udrożnienia przepustu w rowie przy drodze 
w Woli Podleśnej, na wysokości działki nr 30 - jest tam przepust, który jest 
zasypany lub załamany i w razie dużych opadów ziemia i kamień wypływa na 
jezdnię, co jest niebezpieczne, 

- radna Katarzyna Skuza - poinformowała, że mieszkanka Solca dopiero obecnie 
zgłosiła jej, że w czasie remontu drogi wojewódzkiej, ekipa wykonująca roboty 
zostawiała cały sprzęt przy jej domu i załamała jej mostek na wjeździe na posesję. 
Jest to starsza już osoba i spodziewała się, że wiosną br. ekipa ta wróci dokończyć 
remont drogi i dokona naprawy mostku, ale upłynęło już sporo czasu i nikt się nie 
pojawił, bo roboty zakończyły się. Stan wjazdu jest taki, że w przypadku np. 
przyjazdu karetki nie mogłaby ona wjechać na posesję, 

- radny Ireneusz Jastrząb - powiedział, że pobocza przy drogach gminnych zostały 
wykoszone, natomiast tragicznie wygląda przy drogach powiatowych i należałoby 
monitować w ZDP aby wykosili te pobocza. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie 
między sesjami RM. Na wstępie przywitał wysoką radę, sołtysów, panią dyrektor 
gimnazjum, pana Sławomira Suchojada, zaproszonych gości, i powiedział: 
- oddany został do użytkowania, tj. do zwiedzania przez turystów odwiedzających 

Szydłów odnowiony zabytek - szpital i kościół pw. Ducha Świętego i wyraził 
nadzieję, że z roku na rok będzie przybywać coraz więcej turystów, 



- w dniu 5 maja br. wziął udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka, 
- brał udział w Miejsko-Gminnych w uroczystościach 228 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, 
- brał udział w posiedzeniu Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie, 
- na zaproszenie Burmistrza Wiślicy uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej 

w Wiślicy, na której był również obecny wicepremier Piotr Gliński, z którym udało 
mu się chwilę porozmawiać, 

- brał udział w obowiązkowym szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego 
i obrony cywilnej, w którym brali udział Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci miast 
województwa świętokrzyskiego, 

- na zaproszenie Wójta Gminy Łącko, wspólnie z wiceprzewodniczącym RM -
panem Zbigniewem Głogowskim, jako oficjalna delegacja Gminy Szydłów 
uczestniczyli w organizowanym tam Święcie Kwitnącej Jabłoni, 

- razem z radnymi dokonali objazdu całej gminy w sprawie stanu dróg i oświetlenia 
ulicznego, 

- miał przyjemność wręczać nagrody laureatom XIX konkursu pt. „Szydłów -
polskie Carcassonne", 

- spotkał się z Prezesem i Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, 
- uczestniczył w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Starostwie, które zostało zwołane w związku z długotrwałymi opadami deszczu 
i wynikłą z tego powodu sytuacją powodziową w niektórych rejonach powiatu 
staszowskiego. 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy - pan Andrzej Tuz 
przedstawił radnym RM raport o stanie Gminy za 2018 rok. 
Jednocześnie powiedział, że Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy 
podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi absolutorium. 
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, 
w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć maksymalnie 15 mieszkańców gminy 
Szydłów. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska 
w Szydłowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum 
zaufania. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
projektów i uchwalania uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały IX sesji RM 
dotyczył zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016 -
2023. 
Pani Bożena Stępień - zatrudniona w UMiG jako pomoc administracyjna ds. 
koordynowania i rozliczania projektów wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą 
skorygowania omyłek, które powstały podczas sporządzania Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023 poprzez wpisanie niewłaściwych 
wartości w stosunku do jednostek miary, tj.: 



1. Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu - mierzony w %. 
Wartość wskaźnika jest podana niewłaściwie, tj. źle przeliczona w stosunku do 
danych źródłowych. Po przeliczeniu na % powinny to być wartości bazowe dla 
obszaru rewitalizacji - 0,059% i dla gminy - 0,015%. 

2. Powierzchnia terenów zagospodarowanych na działalność sportową, rekreacyjną, 
kulturową i turystyczną przypadającą na 1 000 mieszkańców - mierzony w km 2 -
wartości danych wpisanych do tabeli w ha. Zmiana jednostki miary na ha umożliwi 
dokładniejsze przeliczanie wskaźnika. Pozostawienie jednostki miary w km 2 

spowoduje konieczność wyliczania wskaźnika kilka miejsc po przecinku. 
3. Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. W diagnozie wskaźnik ten był liczony na 
1 000 mieszkańców. W GPR wartości bazowa wskaźnika wpisana jest taka jak 
w diagnozie. 

4. W przypadkach wskaźników dotyczących osób zmieniono jednostkę miary ze szt. 
na osoby. 

Natomiast zaniechanie wprowadzenia zmian poprzez korektę tych omyłek 
skutkować będzie brakiem możliwości osiągnięcia tych wskaźników, co 
w konsekwencji przekaże niewłaściwy obraz skutków realizacji GPR. 

Zmiana GPR nie wymaga uzyskania opinii, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 
4 ustawy ani przeprowadzenia konsultacji społecznych, ponieważ nie dotyczy 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy 
i nie wymaga zmiany uchwały, o której mowa w art. 25 ustawy. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą RM głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 4 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IX/ 57/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - pani Katarzyna Skuza przedstawiła kolejny projekt 
uchwały dotyczący wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy. 
Pani Marta Stachowicz - Hanczke - referent ds. ochrony środowiska i gospodarki 
komunalnej w UMiG poinformowała, że zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w drodze 
uchwały zobligowana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 
ww. ustawy, metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. 
Zmiana stawek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana 
jest znaczną podwyżką cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
przez Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi w Rzędowie, która z kolei 
spowodowana jest zmianą opłat za korzystanie ze środowiska określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska (opłata za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych 
w 2018 r. wynosiła 140,00 zł w 2019 r. - 170,00 zł, zaś w 2020 r. będzie ona wynosić 
270,00 zł). Ponadto, w roku 2019 wzrosły koszty odbioru i transportu odpadów 



komunalnych z terenu gminy Szydłów z kwoty 12.416,67 zł za miesiąc, do kwoty 
24.800,00 zł za miesiąc. Zatem jednym rozwiązaniem aby zbilansować gospodarkę 
śmieciową jest podwyżka cen do kwot wskazanych w uchwale. 
Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. - „Rada miejska, w drodze 
uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości. Dotyczy to właścicieli, w których dochód 
rodziny nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późniejszymi 
zmianami) lub rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 
Uchwała ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej 
Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzice (rodzic) lub 
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 
Uchwała promuje segregowanie odpadów komunalnych, gdyż przewiduje znacznie 
niższą opłatę w przypadku segregowania odpadów, a ponadto możliwość uzyskania 
częściowego zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, które zadeklarowały selektywną 
zbiórkę odpadów. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały i w 
zarządzonym przez Przewodniczącą RM głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IX/ 58/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Uchwały Nr U 312/ 2018 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na 
terenie Gminy Szydłów. 
Pan Paweł Kluszczyński - referent ds. gospodarki przestrzennej i ochrony przyrody 
wyjaśnił, że zmiana Uchwały Nr U 312/ 2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie Gminy Szydłów wynika ze 
zmienionej ilości działek objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w 
zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr IX/ 59/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała ostatni projekt uchwały jaki został 
przygotowany na IX sesję RM, który dotyczył pozbawienia części drogi gminnej nr 
390061T - projektowanej do wydzielenia działki nr 223/a w Szydłowie kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Pani Izabela Jaros-
Palmąka - referent - ds. gospodarki nieruchomościami wyjaśniła, że na podstawie art. 
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10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.), pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się 
w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, tj. zgodnie z art. 7 
ust. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy o drogach publicznych, następuje to w drodze 
uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zwrócił się do 
Zarządu Powiatu Staszowskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia 
części drogi gminnej nr 390061T (Szydłów - Rynek) kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej projektowanej do wydzielenia działki 
nr 223/a, zgodnie z załączonym do wniosku - szkicem polowym nr 1. 
Uchwałą nr 29/19 z dnia 16 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Staszowie wyraził 
pozytywne opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia 
z użytkowania części drogi nr 390061T Szydłów - Rynek, położonej na projektowanej 
do wydzielenia działce nr 223/a w Szydłowie. 

Projektowana do wydzielenia działka nr 223/a stanowi płytę Rynku wokół 
budynku byłego Ratusza i nigdy nie była faktycznie zajęta przez drogę publiczną. 
Projektowana do wydzielenia działka nr 223/a była od zawsze użytkowana przez 
Gminę Szydłów jako plac zajęty pod ławki i kwietniki, z parkingiem dookoła, służący 
mieszkańcom do spotkań, wypoczynku, organizowania festynów. 

W związku z tym, pozbawia się kategorii drogi gminnej część drogi gminnej nr 
390061T - część ulicy Rynek w Szydłowie, poprzez wyłączenie z użytkowania jako 
drogi publicznej projektowanej do wydzielenia działki nr 223/a. 

Wobec faktycznego wyłączenia projektowanej do wydzielenia działki nr 223/a 
w Szydłowie z ruchu kołowego, pozbawienie kategorii drogi gminnej jest w pełni 
uzasadnione. 
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 Nr IX/ 60/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 8. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił pan Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta 
i Gminy i powiedział: 
- budynek świetlicy w Wolicy - zostanie sprawdzony jego stan i rozeznane możliwości 
jego naprawy, 

- mostek w Solcu - problem ten również zostanie rozpoznany i naprawiony przez 
pracowników UMiG, 

- w sprawie wykaszania poboczy wzdłuż dróg powiatowych - UMiG będzie w tej 
sprawie interweniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie. 

Poinformował także radnych, że wiele zgłaszanych wniosków i problemów Gmina 
stara się wykonać poprzez zatrudnionych w UMiG pracowników, ale ponieważ 
pracowników jest za mało w stosunku do zgłaszanych spraw, to ich załatwienie może 
się przeciągnąć w czasie i radni muszą uzbroić się w cierpliwość. 



Ad. 9. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
- radny Łukasz Gondek - który zgłosił, że na ulicy Opatowskiej - od remizy w kierunku 

ulicy Armii Krajowej - lampy oświetlenia ulicznego wcześniej migały a teraz w ogóle 
nie świecą, również na ulicy Brzezińskiej lampy uliczne nie świecą, 

- radna Katarzyna Skuza - odcinek drogi w Solcu Starym w kierunku drogi 
wojewódzkiej - oświetlenie uliczne bardzo późno się włącza - zaczyna świecić jak 
jest już dobrze ciemno, 

- radny Leszek Wójcik - przypomniał aby dwie drogi w Grabkach Dużych zgłosić 
jako uszkodzone przez nawalne deszcze, 

- radny Łukasz Gondek - prosił o posprzątanie piachu, który leży przy drogach 
a został nawieziony do zimowego utrzymania dróg, 

- radna Joanna Suchojad - rozmawiała z mieszkańcami Woli Żyznej, którzy 
wnioskują aby przystanek zlokalizowany na początku wsi przenieść do środka wsi, 
gdyż dzieci mieszkające na początku wsi mają daleko do autobusu szkolnego. 
Burmistrz odpowiedział, że zna już tę sprawę i w UMiG rozeznają sprawę czy 
możliwe jest przeniesienie przystanku w inne miejsce, czy można ustawić drugi 
przystanek, 

- sołtys Szydłowa - zgłosił, że na ulicy Brzezińskiej - a jest to droga powiatowa -
pobocza drogi zostały wymulone przez deszcze i ten problem należy zgłosić do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, 

- pani Wioletta Kwiatkowska - sołtys Osówki - zgłosiła prośbę mieszkańców Starej 
Osówki o zamontowanie znaku oznaczającego miejscowość oraz tabliczek 
z kierunkami i numerami domów. 

Burmistrz UMiG zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów aby sprawdzili w swoich 
sołectwach gdzie będą potrzebne znaki z numerami domów gdyż chce sukcesywnie 
i kompleksowo rozwiązać ten problem w całej gminie. 

Ad. 10. 

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

Protokołowała 


