
Protokół Nr XI 

sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 26 lipca 2019 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 9 0 0 , a zakończyły o godz. 10 2 5. 
W obradach udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Nieobecność 
jednego 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 projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w budżecie gminy na 2019 r., 
- zmiany uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami, 

- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Szydłowie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, 

- stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Szydłowie. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady XI sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy - pana 
Andrzeja Tuza, Skarbnika Gminy, pracowników UMiG, dyrektora M-GCK, dyrektora 
Gimnazjum w Szydłowie, 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 
XI 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 -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 X z dnia 14 czerwca 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 X sesji RM został przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za'. 

Ad. 4. 

W trakcie obrad XI sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Łukasz Gondek - zgłosił w imieniu mieszkańców wniosek o podjęcie działań 

mających na celu doprowadzenie do ograniczenia prędkości do 40 km/h na drodze 
wojewódzkiej nr 765 w granicach Szydłowa, tj. na ul. Kieleckiej, gdyż jest tam 
bardzo duży ruch, jeździ dużo ciągników i ogólnie jest bardzo niebezpiecznie, 

- radny Sebastian Gałązka - powiedział, że wcześniej zgłaszał interpelację w sprawie 
ustawienia w Korytnicy znaków drogowych: „ustąp pierwszeństwa przejazdu" 
i „niebezpieczny zakręt" i zapytał czy coś w tej sprawie jest robione, 

- radny Leszek Wójcik - zgłosił, że przy wjeździe do Grabek Dużych od strony 
Pożdżenia potrzebna jest tablica oznaczająca teren zabudowany, ponieważ 
samochody w tym miejscu jeżdżą bardzo szybko. Należy także ustawić znak 
„ustąp pierwszeństwa przejazdu" na skrzyżowaniu obok remizy OSP, 

- radna Katarzyna Skuza - zgłosiła, że w Solcu na drodze obok pana Góreckiego 
zrobił się już parasol z drzew i należałoby poprzycinać gałęzie wystające nad drogę. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie 
między sesjami RM. Na wstępie powitał wysoką radę, sołtysów, dyrektora 
Gimnazjum, dyrektora M-GCK, pana Sł. Suchojada, zaproszonych gości i powiedział: 
- uczestniczył w Konwencie Wójtów, Burmistrzów Miast i Gmin, Prezydentów Miast 

regionu Świętokrzyskiego, który odbył się w Kielcach, 
- odbył spotkanie z władzami - przyszłymi trenerami Klubu Sportowego z Szydłowa. 
W dniu 7 lipca br. odbył się mini turniej piłki nożnej w Szydłowie, którego adresatami 
były dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, 

- w dniu 25 czerwca br. odbyły się w Szydłowie Warsztaty kreowania marki pn. 
"Ziemia Staszowska", które zorganizowała Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną 
"Czym chata bogata" w Staszowie i LGD "Białe Ługi". Podczas warsztatów 
z udziałem przedstawicieli branży turystycznej z powiatu staszowskiego określono 
największe walory Ziemi Staszowskiej, hasło promocyjne i koncepcję foldera 
z ofertami turystycznymi, 

- na zaproszenie sołtysa uczestniczył w zebraniu wiejskim w Brzezinach, 
- w dniu 29 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie/ świętowała 50 

lecie swego istnienia, 
- w dniu 7 lipca w Szydłowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze -

pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Kotuszów, 
- odbył wiele spotkań z mieszkańcami gminy. 
Od piątku do niedzieli trwały zdjęcia do spotu filmowego promującego Szydłów. 
Premiera filmu planowana jest na październik, podczas oficjalnego otwarcia 
odnowionych zabytków. 



W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania projektów 
i uchwalania uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały XI sesji RM dotyczył 
zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody budżetowe zwiększone 
zostały o kwotę - 638.493,05 zł i po zmianach wynoszą - 29.081.954.26 zł. Zmian 
dokonano w działach: 
- dział 600 - Transport i łączność - na podstawie informacji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z podziału środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych zwiększono dochody o 140.000,00 zł, 

- dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono dochody 
o 2.293,86 zł na podstawie wpłaty mieszkańca na przeprowadzenie rozgraniczenia, 

- dział 852 - Pomoc społeczna - na podstawie umowy nr 26/2019 na dofinansowanie 
zadań „Opieka wytchnieniowa", wprowadzono środki w kwocie 17.280,00 zł 
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

- dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono dochody 
o kwotę 469.079,19 zł - są to środki wpłacone przez mieszkańców na 
dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych, pozostała kwota 
400.000,00 zł, to przeniesienie dochodów pomiędzy rozdziałami, 
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody zwiększono 
0 kwotę 9.840,00 zł - są to środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
podstawie umowy dotacji nr 36/2019. 

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany: 
- dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - o kwotę 7.000,00 zł zwiększono wydatki na 

dofinansowanie wykonania remontu budynku świetlicy w miejscowości Brzeziny, 
- dział 600 - Transport i łączność - zabezpieczono środki finansowe w kwocie 

363.000,00 zł na wykonanie remontu odcinka drogi gminnej nr 390007T 
w Brzezinach, a o kwotę 217.638,00 zł zmniejszono wydatki na wykonanie remontu 
odcinka drogi gminnej na 390018T w Grabkach Dużych, 

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zabezpieczono środki w kwocie 2.250,00 zł 
na rozgraniczenie nieruchomości, 

- dział 750 - Administracja publiczna - zwiększono wydatki o 150.000,00 zł na 
pokrycie wydatków obsługi prawnej, inspektora ochrony danych osobowych 
1 składki na ubezpieczenie społeczne, 

- dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o 10.000,00 zł 
z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu", na prowadzenie 
punktów przedszkolnych, 

- dział 852 - Pomoc społeczna - zabezpieczono środki finansowe -17.280,00 - zł na 
realizację zadania „Opieka wytchnieniowa", 

- dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - zwiększono wydatki 
0 kwotę 294.301,05 zł, środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia 
pracowników interwencyjnych, kosztów usług transportu osadów ściekowych 
1 odpadów komunalnych, kosztów za zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy, 

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zabezpieczono środki 
finansowe w kwocie 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji konserwatorsko-
budowlanej dotyczącej remontu i konserwacji Bramy Krakowskiej, 

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 34.081.954,26 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt pozostaje na niezmienionym poziomie 
i wynosi 5.000.000,00 zł. 
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 X!/ 68/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów. 
Zaznaczyła, że dziś radni dostali nowy projekt powyższej uchwały. 
Pani A. Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że proponowana zmiana statutu Miasta 
i Gminy Szydłów dokonywana jest w oparciu o wytyk organu nadzoru jakim jest 
Wojewoda Świętokrzyski, który uznał, iż zapisy § 36 uchwalonego Uchwałą Nr III/ 8/ 
2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. Statutu Gminy są „....zbyt 
enigmatyczne". 
Proponowane zmiany treści § 36 precyzują te zapisy statutu. 
Po wniosku radnego na posiedzeniu Komisji RM i po uzgodnieniu z radcą prawnym 
zdanie „że przez podniesienie ręki ..." zostało w projekcie uchwały wykreślone, 
natomiast pozostałe zapisy w projekcie uchwały pozostają nie zmienione. 
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/ 69/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
Pani Agnieszka Makowska - Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że przedmiotowa 
uchwała wprowadza zmiany w w/w uchwale w odpowiednich punktach, w związku 
z przyjęciem do realizacji na terenie Miasta i Gminy Szydłów Programu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa - edycja 
2019". 
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów z terenu 
Miasta i Gminy Szydłów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej 
pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Beneficjentami programu mają być osoby 
sprawujące bezpośrednią opiekę nad: 
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 
niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie 
opieki wytchnieniowej. Dzięki niej mają zyskać czas dla siebie. Opieka 
wytchnieniowa może odciążyć opiekunów, m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia 
w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków4ib zapewnienie zastępstwa. 
Na terenie Miasta i Gminy Szydłów realizacja założeń programowych odbywać się 
będzie według modułu I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 
dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze. 



wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej. 
Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, którym 
przyznano pomoc w postaci opieki wytchnieniowej nie będą ponosić odpłatności za 
usługi przyznane w ramach Programu, w wymiarze do 240 godzin opieki w roku 
2019 r. 
Radny Marek Skuza zapytał czy opiekunowie tych dzieci się o tym dowiedzą i czy 
mamy kadrę, która może opiekować się dziećmi. 
Pani A. Makowska odpowiedziała, że informacja została zamieszczona na stronie 
internetowej i wykonywane są również telefony z informacją do rodzin, które 
pobierają świadczenia pielęgnacyjne. Natomiast jeśli chodzi o kadrę to mamy ofertę 
1 osoby, która wyraziła chęć do pracy w ramach umowy zlecenia, i dalej trwa 
oczekiwanie na inne zgłoszenia takich osób. Potrzebne osoby, to m.in. psycholog, 
pedagog, logopeda, pracownik socjalny, asystent. 
Jeżeli wpłyną wnioski o udzielenie pomocy w ramach opieki wytchnieniowej w liczbie 
5-6 rodzin, to 2 pracowników by wystarczyło. 
Przewodnicząca RM zwróciła się do sołtysów aby poinformowali rodziny w swoich 
sołectwach, w których są osoby niepełnosprawne o takim programie. 
Więcej 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/ 70/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatni projekt uchwały obecnej sesji dotyczył trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szydłowie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
Pani Agnieszka Makowska - Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że zgodnie z ustawą 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na podstawie 
art. 9a ust. 15 cytowanej ustawy Rada Miejska określa, w drodze uchwały, tryb 
i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
Radna Katarzyna Skuza zapytała kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego. 
Pani A. Makowska odpowiedziała że w skład zespołu wchodzą przedstawiciele: 
prokuratury, sądu, policji, szkół, ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych, itp. 
Uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono 
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -
14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XI/ 71/2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały XI sesji RM, który przedstawiła Przewodnicząca RM dotyczył 
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Szydłowie. 
Pan Mariusz Misterkiewicz - Kierownik ZOS wyjaśnił, że art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nakłada na 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe 
gimnazjum obowiązek stwierdzenie zakończenia jego działalności w drodze uchwały 
do dnia 30 listopada 2019 r. 



W związku z przeprowadzoną reformą oświaty Rada Gminy Szydłów podjęła 
uchwałę Nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, z której wynika, że Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Szydłowie w terminie do 31 sierpnia 2019 r. zostanie wygaszone w trybie 
wynikającym z art. 127ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe określając, iż „z dniem 1 września 2017 r. 
likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego 
gimnazjum". 
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 XI/ 72/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy - pan Andrzej Tuz 
podziękował Dyrektor Gimnazjum w Szydłowie pani Dorocie Kowalczewskiej -
Spetel za dotychczasowa pracę wręczając jej bukiet kwiatów i pamiątkowy upominek. 
Jednocześnie zaznaczył, że z panią Dorotą Kowalczeską-Spetel nie rozstajemy się, 
gdyż będzie pracować jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Szydłowie. 
Dyrektor Gimnazjum również podziękowała panu Burmistrzowi, pani 
Przewodniczącej RM oraz radnym za dotychczasową współpracę i cieszy się, że jej 
praca zawodowa nie kończy się i dalej będzie mogła pracować w Szkole 
Podstawowej. 

Ad. 7. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił pan Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta 
i Gminy, i powiedział, że: 
- w sprawie ograniczenia prędkości do 40 km/h na drodze wojewódzkiej - zapytał 

radnego czy dużo osób zgłaszało ten problem. 
Radny Ł. Gondek odpowiedział, że nie robił rozeznania ile osób zgłaszało taki 
problem ale wnioski mieszkańców są. 
Burmistrz odpowiedział, że problem zostanie poruszony i zgłoszony do 
odpowiednich służb, 

- w sprawie znaków drogowych w Korytnicy wie, że znaki są potrzebne, ale musi być 
wykonana zmiana planu organizacji ruchu i trochę to potrwa. 

- tablicę do Grabek Dużych postara się załatwić Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - A. Suchorowska. 

Ad. 8 

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

Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, poinformował, że zakończył już działalność w Izbie 
i przez okres swojej działalności wiele spraw udało mu się dla rolników załatwić. 
Poinformował także czym w szczególności zajmują się Izby Rolnicze. Biuro Rady 
Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej czynne jest w Staszowie 2 dni w tygodniu 
i obsługiwane jest przez osobę zatrudnioną na

 1

/4 etatu. 
Bardzo dobrze układała się w minionej kadencji Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie w sprawie zatrudniania 
obcokrajowców w gospodarstwach rolnych - byli to głównie obywatele Ukrainy. 



Izby współpracują z gminami w sprawach szacowania szkód spowodowanych przez 
niekorzystne warunki atmosferyczne i klęski żywiołowe. 
Nie została załatwiona sprawa przynależności do KRUS w Staszowie. Były Wójt 
Gminy zapowiadał, że zaprosi kierowników Oddziałów KRUS z Buska - Zdroju 
i Staszowa na sesję Rady Gminy i gdyby była dobra wola byłego Wójta, to sprawa 
byłaby załatwiona. 

Sołtys Szydłowa pan Stanisław Wojterski zabierając głos powiedział, że było 
spotkanie w sprawie KRUS i zainteresowanie mieszkańców było ale społeczeństwo 
naszej gminy jest podzielone, jedni chcą podlegać pod Staszów, natomiast sołectwa 
Potok, Rudki, Potok Rządowy, Wymysłów chcą podlegać pod Busko Zdrój, gdyż tam 
mają połączenie komunikacyjne, 
Pan Sł. Suchojad powiedział, że czuje się trochę niezadowolony, ponieważ zwracał 
się z prośbą o wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do posesji, jest tam jeszcze 4 
inne posesje i nie zostało to wykonane mimo, że słupy energetyczne są przy tej 
drodze. Dodał, że na swój koszt utwardzał i zaasfaltował drogę, poniósł koszt około 
30 tysięcy i od tej drogi płaci podatek. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej a także Burmistrz MiG wyjaśnili, że w obecnym 
projekcie są wymieniane lampy ale tylko te istniejące. W późniejszym terminie 
planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego i wtedy będzie można wykonać 
dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego. 
Pan Sł. Suchojad powiedział, już na zakończenie wystąpienia, bo być może nie 
będzie miał możliwości zabierania głosu, że w miejscowości Korytnica jest odcinek 
drogi w stronę Osówki - około 500 m - utwardzony kamieniem i przy tej drodze 
około 20 właścicieli działek uprawia borówki, drzewka ozdobne, sady, a on sam 
uprawia tam szparagi. Problemem wynikającym z poruszania się po tej drodze jest 
kurz powodowany ruchem pojazdów. W związku z tym zapytał czy nie można na tym 
odcinku drogi ułożyć nawierzchni asfaltowej. 
Następnie pan Jerzy Skuza - sołtys sołectwa Mokre zapytał o zakup pomp do 
instalacji solarnych - kto ma je kupować oraz zapytał czy już coś wiadomo jest 
w sprawie drogi w Mokrem. 
Burmistrz MiG odpowiedział, że w sprawie drogi wszystko jest na dobrym etapie, 
a pompy do solarów zakupione są przez gminę, a pieniądze, które firma pobrała od 
mieszkańców będą zwrócone przez firmę - jest to około 18 osób. Gmina musi 
ponieść dodatkowe koszty, gdyż są to błędy przetargowe. 
Obecnie solary odbierane są przez Inspektora. 
Sołtys Korytnicy - pani W. Krześ - powiedziała, że na początku Korytnicy jest rzeka, 
która kilka lat temu była pogłębiona, a ziemia wyrzucona na drogę i mieszkańcy nie 
mają jak przejechać do łąk, prosi więc aby tą ziemię wyrównać koparką, co udrożni 
przejazd tą droga. 
Burmistrz MiG odpowiedział, że próśb mieszkańców jest bardzo dużo i Gmina nie 
jest w stanie aby wszystkie prośby były od ręki wykonane, trzeba uzbroić się 
w trochę cierpliwości bo są rzeczy ważne i ważniejsze, zdarzają się również awarie 
wodociągowe, które muszą być bezzwłocznie naprawione i usunięte. Pani A. 
Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa zapisuje wszystkie problemy i prośby i w miarę możliwości będą one 
wykonywane. 
Radny Marek Skuza - zapytał o wiatę przystankową pod którą został wylany 
postument. 
Burmistrz odpowiedział, że już nie ma postumentu gdyż został rozebrany, bo były 
włodarz Gminy wylał postument na działce, której Gmina nie była właścicielem, na 
obecną chwilę Gmina dysponuje środkami finansowymi ale dalej nie dysponuje 
miejscem na ustawienie wiaty przystankowej. 



Radny Leszek Wójcik - w imieniu mieszkańca pyta o plan zagospodarowania 
przestrzennego bo chce coś robić na swojej nieruchomości - zgłaszał wnioski 
o zmiany do studium, a nic nie może robić. 
Burmistrz odpowiedział, że prace trwają, wymaga to dużo czasu, zmiany są 
wprowadzane do Studium i wszystko jest sprawdzane przez urbanistów, ale jest to 
bardzo długi okres. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że mieszkańcy oglądają relacje z sesji 
RM i często pytają radnych czy chcąc przyjść na sesję trzeba mieć zaproszenie, 
skoro więc sesja jest bezpośrednio transmitowana odpowiedziała, że każdy 
mieszkaniec ma prawo bez zaproszenia uczestniczyć w obradach sesji. 

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

Protokołowała 

Ad. 9. 

Teresa Kaniszewska 


