
Protokół Nr X 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2019 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13 0 0, a zakończyły o godz. 14 1 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. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2018. Debata. 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów 
wotum zaufania - projekt Nr X/61/2019. 

7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2018 rok - projekt Nr X/ 62/ 2019, 
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2018 rok - projekt Nr X/ 63/ 2019, 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 -
2031 - projekt Nr X/64/2019, 

- zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt Nr X/ 65/ 2019, 
- ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Szydłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
od dnia 1 września 2019 r. - projekt Nr X/ 66/ 2019, 

- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - projekt Nr X/ 67/ 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 ng przetwarzanie swoich danych 
osobowych i swojego wizerunku. 

Ad. 1. 

Obrady X sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy - pana 
Andrzeja Tuza, Wicewojewodę Świętokrzyskiego pana Bartłomieja Dorywalskiego, 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Solcu, dyrektora M-GCK w Szydłowie, Skarbnika 
i Sekretarza Gminy, pracowników UMiG, 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 
X sesji i zwróciła się do radnych o zgłaszanie wniosków, co do zmiany iub 
uzupełnienie 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 -14 głosów „za". 



Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie 
wpłynęły pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 
tj. Nr IX z dnia 28 maja 2019 r. i zwróciła się do radnych o zgłaszania ustnych uwag 
do protokołu. 
Radni nie zgłosili takich wniosków i zastrzeżeń i w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym protokół z IX sesji RM został przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 
W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu panu 
Bartłomiejowi Dorywalskiemu - Wicewojewodzie Świętokrzyskiemu. 
Wicewojewoda na wstępie powitał Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego RM, 
radnych, Burmistrza, pracowników UMiG i kierowników jednostek organizacyjnych. 
Następnie powiedział, że na dzisiejszej sesji reprezentuje Wojewodę 
Świętokrzyskiego - panią Agatę Wojtyszek, a także Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji i wręczył Burmistrzowi promesę na zadanie pn. „Remont odcinka drogi 
gminnej nr 390007T Brzeziny - Brzeziny Podlesie od km 0 + 000 do km 0 + 700. 
Wysokość dotacji wynosić będzie 364.000 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości 
zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Pieniądze pochodzą z środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaznaczył również, że w ramach funduszy 
samorządowych w procedowaniu są wnioski Gminy Szydłów. Nie może jeszcze 
zdradzać finału procedowania ale wyraził nadzieję, że wnioski te będą załatwione 
pozytywnie. Obecnie wnioski te są przekazane do ministerstwa i oczekują na podpis 
Premiera. 
Na zakończenie wystąpienia Wicewojewoda życzył wszystkim obecnym na sali 
owocnych prac i sukcesów w działaniach na rzecz samorządu i mieszkańców gminy 
i wyraził wiarę, że wspólnym wysiłkiem można pokonać wszelkie wyzwania, które 
staną przed samorządem. 
Podziękował, że mógł dziś gościć w Szydłowie i stwierdził, iż jest do dyspozycji 
samorządu ale teraz musi opuścić obrady sesji, ponieważ ma odwiedzić jeszcze inne 
gminy. 
Burmistrz w imieniu władz samorządowych i mieszkańców gminy podziękował 
Wicewojewodzie za przybycie i przekazanie promesy i poprosił aby częściej nas 
odwiedzał z tak miłymi informacjami. 
Pani Katarzyna Skuza - Przewodnicząca RM również podziękowała Wicewojewodzie 
za przybycie i wyraziła nadzieję, że będzie więcej takich promes. 

Ad. 4. 

W trakcie obrad X sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Łukasz Gondek - zapytał czy coś wiadomo w sprawie plagi komarów gdyż 

słyszał, że nad tym problemem dyskutowali w Starostwie Wójtowie i Burmistrzowie 
gmin powiatu staszowskiego, 

- radny Robert Prostak - zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie montażu 
lampy oświetlenia ulicznego na ulicy Uroczej, w okolicy budynku, w którym będzie 
funkcjonował ośrodek dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z problemami 
zdrowotnymi. Budynek jest w trakcie wykańczania i należałoby aby okolica była 
dobrze oświetlona, 

- radny Dawid Sobiegraj - zgłosił, że w miejscowości Brzeziny zlokalizowane są 
2 przystanki autobusowe. Jeden przystanek jest nowy, wykonany z pleksi, 
natomiast drugi jest starszy, wykonany z blachy i obecnie jest zniszczony. Należy 
się zastanowić czy jest sens aby funkcjonowały dwa przystanki, czy nie należałoby 
zniszczonego przystanku rozebrać. 



W tym punkcie porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie 
między sesjami RM. Na wstępie przywitał wysoką radę, sołtysów, zaproszonych 
gości, i powiedział: 
- uczestniczył w walnym zgromadzeniu ZGK w Rzędowie, 
- odbył spotkanie z animatorem M-G Centrum Kultury, 
- wspólnie z M-GCK w Szydłowie, przy udziale Gminy Szydłów, Szydłowskiego 

Stowarzyszenia „Moja Szkoła" i Szkoły Podstawowej w Szydłowie zorganizowane 
zostały w dniu 2 czerwca 2019 r. obchody Dnia Dziecka w Szydłowie, 

- spotkał się z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - z panem 
Mariuszem Goskiem w sprawie drogi nr 756 Solec - granica gminy Szydłów, 
rozmowy trwają i jest szansa, że w przyszłości ten odcinek drogi zostanie zrobiony, 

- spotkał się z Wojewodą Świętokrzyskim - panią Agatą Wojtyszek, w sprawie 
pozyskania środków finansowych na zakup nowego busa do dowozu dzieci -
sprawa obecnie jest w ministerstwie, 

- uczestniczył w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Staszowie w sprawie plagi 
komarów. Starosta miał wystosować pismo do Wojewody w sprawie odkomarzania, 

- udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 15.000 zł na rzecz klubu 
sportowego i w tym kierunku Gmina będzie starać się coś robić, 

- pozyskano również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki 
finansowe na rzecz biblioteki i czytelni. 

Na bieżąco spotyka się z mieszkańcami gminy i w miarę możliwości stara się 
rozwiązywać zgłaszane problemy. 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad pani Katarzyna Skuza - Przewodnicząca RM 
poinformowała, że znowelizowana ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym wprowadza - art. 28aa - zasadę, iż organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
i budżetu obywatelskiego. 
Natomiast rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest 
uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym 
raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady gminy. 
Dalej Przewodnicząca RM poinformowała, że do dnia 27 maja 2019 r. żaden 
mieszkaniec gminy Szydłów nie zgłosił pisemnego wniosku o udział w debacie nad 
Raportem o stanie gminy za 2018 r. 
Przewodnicząca RM zapytała radnych czy chcą coś do raportu zgłosić. 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do raportu. W związku z czym Przewodnicząca RM 
odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów 
wotum zaufania i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr X/61/2019 
(o treści jak w załączeniu) 



W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania kolejnych 
projektów i uchwalania uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały X sesji RM 
dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2018 rok. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy, powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje 
i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym. 
W imieniu Burmistrza przedstawiła sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu 
gminy Szydłów za 2018 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 
Uchwałą Nr 17/2019 pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018. 
W dniu 16 maja br. na posiedzeniu zebrała się Komisja Rewizyjna RM, która po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu i informacji 
o stanie mienia komunalnego oraz po przeprowadzeniu kontroli gospodarki 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. wnioskowała do RIO 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 r. 
W dniu 23 maja do UMiG wpłynęła Uchwała Nr 23/2019 z dnia 20.05.2019 r. 
V Składu Orzekającego RIO w Kielcach, z której wynika, że RIO pozytywnie 
zaopiniowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szydłowa 
z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 
Pani Agnieszka Stawecka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM odczytała 
Uchwałę Nr 23/ 2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 20 maja 2019 r. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania i w zarządzonym 
przez Przewodniczącą RM głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XI62/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Pani Katarzyna Skuza - Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Szydłów za 2018 r. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię RIO w tej sprawie. 
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 XI 63/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Szydłów na lata 2019-2031. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w załączniku nr 1 do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany: 



Plan dochodów budżetowych i plan wydatków budżetowych roku 2019 zostały 
zwiększone do wysokości danych ujętych w uchwale budżetowej na rok 2019. 
Dochody po zmianach wynoszą 28.393.074,21 zł i zostały zwiększone 
0 1.294.848,50 zł środkami pochodzącymi z refundacji wydatków z roku ubiegłego na 
wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Szydłowie - kwota 1.291.343,00 zł 
oraz środkami wpłaconymi na poczet rozgraniczenia w kwocie 3.505,50 zł. 
Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie 
dochodów. 
Zmiany wprowadzono do roku 2019 w wydatkach majątkowych i wydatkach 
bieżących. 
Zwiększono wydatki na obsługę kredytu w roku 2019 o 70.000.00 zł. 
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 756.705,00 zł, a wydatki bieżące o kwotę 
538.143,50 zł. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 33.393.074,21 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie ulegnie zmianie i wynosić 
będzie 5.000.000,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 
5.000.000,00 zł. 
W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia na lata 2019 - 2031: 
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, nr 390030T, nr 

390059T w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów" - na zadanie: droga gminna nr 
390007T Brzeziny - Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+710" - zwiększono 
środki finansowe w roku 2019 na jego realizację o kwotę 757.705,00 zł. 

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

UCHWAŁA Nr XI 64/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie na 2019 rok. 
Dochody po zmianach wynoszą 28.393.074,21 zł i zostały zwiększone o kwotę 
1.294.848,50 zł środkami pochodzącymi z refundacji wydatków z roku ubiegłego na 
wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Szydłowie - kwota 1.291.343,00 zł 
oraz środkami wpłaconymi na poczet rozgraniczenia w kwocie 3.505,50 zł. 
Zwiększono wydatki na obsługę kredytu w roku 2019 o 70.000.00 zł. 
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 756.705,00 zł, a wydatki bieżące o kwotę 
538.143,50 zł. 
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany: 
- dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - zwiększono wydatki na dofinansowanie 
wykonania placów zabaw w miejscowości Korytnica o 3.700,00 zł i Rudki o 
10.000,00 zł, a zmniejszono z zadania - wykonanie projektów placów zabaw 
o kwotę 34.700,00 zł. 

- dział 600 rTransport i łączność - zabezpieczono środki finansowe na wykonanie 
remontu odcinka drogi gminnej nr 390018T w Grabkach Dużych - 463.638,00 zł 
oraz w zdaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, nr 390030T, 390059T 
w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów" - na zadanie: „droga gminna nr 390007T 
Brzeziny - Brzeziny Podlesie od km. 0+000 do km. 0+710" - zwiększono środki 
finansowe w roku 2019 na jego realizację o kwotę 757.705,00 zł. 

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zabezpieczono środki na rozgraniczenia 
w kwocie 3.505,50 zł. 



- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki 
inwestycyjne zwiększono o kwotę 20.000,00 zł - na dofinansowanie zakupu nożyc 
hydraulicznych dla jednostki OSP w Woli Żyznej oraz o kwotę 1.000,00 zł - na 
pokrycie wydatków dla Policji Państwowej. 

- dział 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększono wydatki na pokrycie odsetek od 
kredytu w kwocie 70.000,00 zł. 

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 33.393.074,21 zł. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń 
i w zarządzonym przez Przewodnicząca głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XI 65/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatni projekt uchwały obecnej sesji RM dotyczył ustalenia sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłów oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma dziś w pracy pana 
Mariusza Misterkiewicza - Kierownika ZOS, a wymieniona uchwała była już 
omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji RM i wyjaśniła, że Rada Miejska 
w myśl art. 39 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe umożliwia wszystkim dzieciom 
z terenu Gminy Szydłów spełnienie obowiązku szkolnego obecnie, w nowym roku 
szkolnym oraz w kolejnych latach przez wskazanie sieci publicznych szkól 
podstawowych oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 
Od 01.09.2019 r. sieć szkół zostanie taka sama, zostaną zachowane dotychczasowe 
obwody szkół, tj. Szkoła Podstawowa w Solcu i Szkoła Podstawowa w Szydłowie. 
Obwody szkół podstawowych nie posiadają części wspólnej z obwodami pozostałych 
szkół. Wymienione w uchwale szkoły są szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, 
funkcjonują w jednym budynku bądź kompleksie budynków, nie mają filii. 
Uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, 
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -
14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XI66/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały X sesji RM, który przedstawiła przewodnicząca RM dotyczył 
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
Pani Anna Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zadaniem powołanej Komisji 
inwentaryzacyjnej będzie przeprowadzenie spisu mienia komunalnego: dróg 
gminnych, gruntów, nieruchomości, itp. celem ustalenia i uzgodnienia stanu ich 
własności, co w efekcie pozwoli na uporządkowanie stanu prawnego mienia 
komunalnego Gminy Szydłów. 
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 XI67/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 



Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił pan Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta 
i Gminy i powiedział, że: 
- zna sytuację na ulicy Uroczej w sprawie lampy i będzie się starał aby została ona 
tam zamontowana, 

- przystanek w Brzezinach - problem zostanie przeanalizowany i gdy mieszkańcy 
wyrażą zgodę, to stary przystanek zostanie rozebrany, 

- w sprawie panującej plagi komarów odpowiedzi udzielił przy przedstawianiu 
sprawozdania z prac Burmistrza w okresie między sesjami RM. 

Daiej Burmistrz powiedział, że pracownicy techniczni zatrudnieni w UMiG starają się 
wykonać wszystkie zgłaszane roboty, ale nie da się zrealizować od razu wszystkich 
zadań ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników. 

Ad. 9. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
- pan Sławomir Suchojad - przedstawiciel gminy w Radzie Powiatowej 

Świętokrzyskiej Izby Rolniczej poinformował, że prosi aby na następnej sesji RM 
mógł zabrać głos i postara się wtedy przedstawić sprawozdanie z działalności 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w minionej kadencji tego organu, 

- sołtys Potoka - pan Tadeusz Kręcisz - przypomniał o konieczności wykonania 
odwodnienia nowej wiaty przystankowej w Potoku, ułożenia 5 mb chodnika oraz 
rozbiórce starego przystanku autobusowego. 

Burmistrz odpowiedział, że temat ten znany jest Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych, który obiecał zająć się tą sprawą. 
Burmistrz poinformował radnych, że w ramach programu OZE montowane są już 
instalacje solarne, a niedługo ruszy kolejny program, tj. wymiana lamp oświetlenia na 
lampy ledowe. 
Pan Burmistrz zaznaczył, że kosztorysy prawie wszystkich inwestycji planowanych 
w ramach programu rewitalizacji są zaniżone i gmina musi teraz dokładać środki 
finansowe, np. nie jest ujęta wymiana pokrycia dachowego na Skarbczyku. 
Gmina złożyła wnioski na remont i odnowę 17 dróg w ramach środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych i trzeba poczekać na ich rozpatrzenie. 
Na terenie gminy dużo dróg ma nie uregulowany stan własności i należy czynić 
starania aby regulować te sprawy. 
W dalszej części tego punktu porządku obrad głos zabrali jeszcze: 
- radny Sebastian Gałązka - zapytał o instalacje solarne i dodał, że nie są one 

dokładnie zrobione i czy będzie jakaś pomoc ze strony gminy w razie awarii. 
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli są jakieś niedokładności przy montażu instalacji, 
to mieszkańcy muszą na bieżąco zgłaszać do kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w UMiG i wtedy Gmina będzie 
interweniować u inspektora nadzoru i wykonawcy. 

- radny Łukasz Gondek - zwrócił się z prośbą o usunięcie poobrywanych poboczy na 
ul. Brzezińskiej. Problem ten zgłaszał już w poprzedniej kadencji radny z Brzezin. 
Zapytał także, które drogi są zgłoszone do remontu w ramach usuwania skutków 
ulewnych opadów deszczu. 
Burmistrz odpowiedział, że zgłoszone są wszystkie drogi, które wskazali radni, pod 
warunkiem że droga musi być utwardzona kamieniem. 



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

Protokołowała 

Teresa Kaniszewska 


