
Protokół Nr XVI 

sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2019 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8 0 0 , a zakończyły o godz. 1 0 2 0 . W obradach 
sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 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 z prac w okresie między sesjami RM. 
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - projekt Nr XVI/ 99/ 2019 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019-2031 
-projekt NrXVI/100/2019, 

- zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt Nr XVI/101/ 2019, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020-

2029 - projekt Nr XVI/102/ 2019, 
- uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2020 rok - projekt Nr XVI/103/ 2019, 
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze , 
obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Szydłów - projekt XVI/104/ 2019. 

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

Ad. 1. 
Obrady XVI sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy - pana 
Andrzeja Tuza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, pracowników UMiG, 
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, mieszkańców oraz radnych. 

Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad 
XVI 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 proponowany 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 protokołu z poprzedniej sesji, 



tj. Nr XV z dnia 27 listopada 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 XV sesji RM został przyjęty 
jednogłośnie -15 głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie obrad XVI sesji RM radni nie zgłaszali do Burmistrza MiG zapytań 
i interpelacji. 
Natomiast korzystając z obecności radnego Rady Powiatu - Pana Michała 
Skotnickiego zgłoszono zapytania i interpelacje: 
- radna Katarzyna Skuza - zapytała kiedy zostanie rozpoczęta budowa mostu 
w Solcu. 
Pan M. Skotnicki odpowiedział, że w br. Gmina Szydłów jako dofinansowanie dla 
Powiatu Staszów zabezpiecza na ten cel środki finansowe, które mają być 
wykorzystane w 2020 r. i wyraził nadzieję, że wiosną 2020 r. zostaną rozpoczęte 
prace przy tym obiekcie. 

- radny Ireneusz Jastrząb - zapytał w sprawie lustra na drodze powiatowej w Potoku 
- czy coś już wiadomo kiedy zostanie ono ustawione. 
Pan Michał Skotnicki odpowiedział, że wspólnie z Dyrektorem ZDP był w tym 
samym dniu, zrobione zostały zdjęcia drogi, ale jak do tej pory nic nie zostało 
dokonane w tej sprawie. Poprosił radnego aby zaznaczyć na mapie fragment drogi i 
opisać, że jest tam szczególne zagrożenie dla ruchu pojazdów i wysłać takie pismo 
do Policji. 

- radny Marek Skuza - poprosił radnego Rady Powiatu aby pomógł przy dokończeniu 
drogi Gacki - Dobrów, gdyż część tej drogi na naszej gminie jest zrobiona a na 
gminie Tuczępy należałoby zrobić, ponieważ mieszkańcy naszej gminy dojeżdżają 
tą drogą do swoich pól. Dodał też, że na drodze w Gackach obok nieruchomości 
Makowskich należałoby przyciąć gałęzie rosnących tam drzew. 

- radny M. Skotnicki odpowiedział, że częścią drogi Gacki - Dobrów położonej na 
terenie gminy Tuczępy zarządza powiat Busko - Zdrój, a z tego co się orientuje 
droga ta nie jest dla nich priorytetem. Dodał, że będzie rozmawiał ze Starostą 
w Busku - Zdroju i zaproponował aby w tej sprawie gmina Szydłów również 
wystąpiła z pismem do powiatu Buskiego i do Gminy Tuczępy. 
Natomiast jeśli chodzi o przycinkę gałęzi w Gackach, to jeśli są w pasie drogowym 
to zostaną usunięte ale jeśli rosną na posesji to nie będzie można ich usunąć. 

- radny Damian Karwata - zapytał o budowę dalszej część chodnika w Rudkach, bo 
nic się nie dzieje w tej sprawie. 
Pan M. Skotnicki odpowiedział, że przy wykonywaniu takiej inwestycji potrzebne są 
środki z zewnątrz, a chcąc aby Rada Powiatu złożyła wniosek na inwestycję musi 
być zawarte stosowne porozumienie z Gminą w sprawie współfinansowania 
zadania. 
Dodał, że w 2020 roku Powiat Staszów będzie realizował zadania na 12 drogach 
powiatowych przy udziale środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych 
i żadna z tych dróg nie znajduje się na terenie gminy Szydłów. 
Na terenie gminy Szydłów drogi powiatowe są w miarę dobrym stanie, ale jeśli 
będzie odkładać się ich remonty na lata późniejsze to wyniknie problem, że później 
będzie za dużo tych odcinków dróg do remontu i może być ciężko z zapewnieniem 
środków finansowych na takie zadania. 
Już teraz rząd zmienił wielkość dofinansowania remontów i budowy dróg z 



Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 50 % kosztów zadania, a wcześniej 
można było pozyskać nawet 80 % dofinansowania. 
Jego zdaniem, gdyby Komisja Infrastruktury opracowała wniosek to być może 
część środków, które gmina dokłada do remontu dróg powiatowych można byłoby 
odzyskać ze środków na Ochronę Środowiska, którymi dysponuje powiat. 

- radny Łukasz Gondek - poinformował, że problem, z którym występuje był już 
sygnalizowany, a dotyczy pobocza wzdłuż drogi powiatowej Szydłów - Brzeziny -
są one za niskie i w momencie mijania się dwóch samochodów jest to bardzo 
niebezpieczne. 
Radny M. Skotnicki odpowiedział, że droga na ulicy Brzezińskiej jest o pół metra 
zawężona. Rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem ZDP i najlepszym rozwiązaniem 
tego problemu byłoby wysypanie poboczy tzw. destruktem, tj. asfaltem, który jest 
uzyskiwany poprzez frezowanie nawierzchni remontowanych dróg, a ułożony 
w letnich miesiącach na poboczach sam się wtedy zagniata i jest bardzo trwały. 
Natomiast wysypywanie kamieniem poboczy tej drogi nie miałoby sensu, ponieważ 
po 2-3 miesiącach kamień zostałby wymulony i rozjeżdżony przez koła pojazdów, 
a w celu utrwalenia takich poboczy należałoby je zakropić masą asfaltową, co 
znacznie podnosi koszty takich zadań. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie 
między sesjami RM. Na wstępie powitał radnego Rady Powiatu - pana Michała 
Skotnickiego, sołtysów, radnych, zaproszonych gości i powiedział: 
- na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów - pana Marka Kopcia 

uczestniczył w otwarciu nowej Biblioteki Publicznej w Staszowie, 
- brał udział w konferencji w Sandomierzu gdzie 3 powiaty, tj. staszowski, opatowski 

i sandomierski spisało, porozumienie w sprawie rozwoju naszego regionu 
w zakresie nowej polityki regionalnej województwa, 

- uczestniczył w Urzędzie Wojewódzkim w spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów 
i Wójtów Gmin w sprawie obrony cywilnej, 

-12 grudnia br. na zaproszenie Prezesa Firmy „EKOPLON" uczestniczył w Gali 30-
lecia działalności tej firmy, która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim, 

- oddany został odcinek drogi Potok - Grabki Duże, 
- w dniu 17 grudnia br. Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szacowania szkód 
w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez nawalny deszcz, który wystąpił 
na terenie gminy Szydłów w dniach 21-23 maja 2019 r. dokonała wizji 
uszkodzonych obiektów, tj. dróg i mostów, 

- w dniu 19.12.2019 r. uczestniczył w spotkaniu z wykonawcą zmian studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów 
ponieważ uchwała w tej sprawie została uchylona przez Wojewodę ze względu na 
ujęcie w studium za dużo nowych projektowanych terenów budowlanych. 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały XVI sesji RM dotyczył 
określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów. 



Pani Izabela Jaros - Palmąka - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 
w UMiG wyjaśniła, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
0 przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, 
poz. 916), z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych 
gruntów. Ustawa nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi 
użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia 
przez okres 20 lat w kwocie co do zasady równej wysokości dotychczasowych opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Jednocześnie ustawa ta dopuściła 
możliwość jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. 
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty 
obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej 
oraz liczby lat pozostałych do upływu ustawowo określonego okresu, a ich 
wniesienie. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy, w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, 
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkalnym przysługuje bonifikata od tej 
opłaty. 
Wyjaśniła również, że dla gruntów jednostek samorządu terytorialnego ustawodawca 
w art. 9 ust. 1 ww. ustawy przewidział możliwość udzielenia osobom fizycznym 
będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok, na 
podstawie uchwały właściwej rady. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XVI/ 99/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody budżetowe i wydatki 
budżetowe roku 2019 zostały wprowadzone w wysokości danych ujętych w uchwale 
budżetowej na rok 2019. Szczegółowo przedstawiła także dokonywane zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodnicząca głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XVI/100/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały Nr 
XVI/101/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 
Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 3.145,00 zł, w tym: 
- na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr ST5.4751.25.2019.13g.2019 

zwiększono plan subwencji oświatowej o 3.145,00 zł. 
Dochody budżetowe zmniejszone zostały o kwotę - 273.786,96 zł, w tym: 



- na podstawie aneksu do umowy dotacyjnej nr RPSW.03.04.00-26-0010/17-01 
zmniejszono dotację na modernizację 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu 
o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED o kwotę 223.189,94 zł, 

- na podstawie aneksu do umowy zmniejszono dotację na zadanie pn. „Poprawa 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na 
terenie gmin Raków i Szydłów" o kwotę 50.597,02 zł. 

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą - 30.712.689,08 zł. 
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany: 
- dział 600 - Transport i łączność - zmniejszono wydatki na przebudowę dróg 

gminnych o kwotę 600.000,00 zł, 
- dział - 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o kwotę 3.145,00 zł na 
wynagrodzenia w szkole podstawowej, a zmniejszono wydatki o 200.000,00 zł na 
zakup autobusu szkolnego, 

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono: o kwotę 
223.189,94 zł dotację na modernizację 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu 
o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED, a o kwotę 50.597,02 zł 
zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów". 

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 34.912.689,08 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu budżetowego została zmniejszona 
0 800.000,00 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.200.000,00 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 XVI/101/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy poinformowała, że Wieloletnia Prognoza 
Finansowa jest powiązana z uchwałą budżetową i określa ona podstawowe wielkości 
budżetowe: dochody bieżące i dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki na: 
obsługę długu, gwarancji i poręczeń, wydatki majątkowe, planowany wynik budżetu, 
przychody i rozchody budżetu, kwoty długu Gminy. Określa także limity wydatków na 
przedsięwzięcia wieloletnie w układzie zadaniowym. Zestawienie zawiera: nazwę 
przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną realizującą przedsięwzięcie i koordynującą 
jego wykonanie, cel przedsięwzięcia, okres realizacji przedsięwzięcia, łączne nakłady 
na realizację przedsięwzięcia, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz 
w kolejnych latach na realizację przedsięwzięcia. 
Elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są także objaśnienia przyjętych 
wielkości na rok 2020 i prognozowanych od roku 2021 do 2029 roku. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XVI/102/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 



Przedostatni projekt uchwały obecnej sesji dotyczył uchwalenia budżetu Gminy 
Szydłów na 2020 rok. 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy poinformowała, że Budżet gminy jest rocznym 
planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, 
a podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała 
budżetowa. 
Proponowane dochody budżetowe na 2020 rok w zakresie podatków i opłat zostały 
ustalone według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą szacunku dochodów 
na 2020 r. było przewidywane wykonanie dochodów Gminy na koniec 2019 r. oraz 
prognozowane wskaźniki, a także założenia przyjęte do opracowywania projektu 
budżetu państwa na 2020 r. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt budżetu na 2020 rok został przesłany Do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej podjął w dniu 4 grudnia 2019 r. trzy pozytywne uchwały w sprawach: 
opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Szydłowie w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029, o projekcie budżetu 
Gminy Szydłów na 2020 rok i o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. 
Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z tym 
Przewodnicząca Rady RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Szydłów na 2020 rok i w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym, budżet Gminy Szydłów na 2020 rok został uchwalony jednogłośnie - 15 
głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XVI/103/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały XVI sesji RM dotyczył zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Szydłów. 
Pan Mariusz Misterkiewicz - Kierownik ZOS wyjaśnił, że ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela upoważnia organy prowadzące szkoły i przedszkola do 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w tych jednostkach organizacyjnych. Przyjęte w uchwale zasady uwzględniają 
wielkość i typ jednostki oraz warunki pracy. Projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię związków zawodowych. 
Podjęcie uchwały w proponowanej wersji podyktowane jest dostosowaniem zapisów 
dotychczasowych uchwał do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, m. in. 
zakończonym z dniem 31.08.2019 r. wdrażaniem reformy oświaty, tj. wygaszanie 
gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych z sześcioletnich w ośmioletnie. 
Uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono 
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie 
-15 głosów „za". 



UCHWAŁA Nr XVI/104/ 2019 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 7. 

Radni nie zgłosili interpelacji do Burmistrza, a na zapytania złożone do radnego Rady 
Powiatu odpowiedzi udzielane były bezpośrednio po zgłoszonych pytaniach. 
Radny Rady Powiatu Staszów - pan M. Skotnicki poinformował, że w Starostwie 
Powiatowym w Wydziale Geodezji i Katastru do dnia 10 stycznia 2020 r. wyłożony 
jest do wglądu operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu 
ewidencyjnego Gacki gmina Szydłów. Zainteresowani maja prawo zapoznać się 
w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia i zgłosić ewentualne 
uwagi i wnioski w tej sprawie. Po tym terminie wnioski i uwagi nie będą brane pod 
uwagę. 

Ad. 8. 

W punkcie wolnych wniosków i informacje głos zabrał radny powiatowy - pan M. 
Skotnicki i od siebie oraz w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu i całej Rady 
Powiatu złożył obecnym na sesji RM życzenia świąteczne oraz szczęśliwego 
Nowego Roku. 
Burmistrz MiG, nawiązując do słów radnego Rady Powiatu wyjaśnił, że wśród 12 
dróg jakie powiat będzie realizował w 2020 r. nie ma dróg z terenu gminy Szydłów, 
ponieważ w 2020 r. w pierwszej kolejności gmina Szydłów zabezpieczyła środki na 
dofinasowanie budowy mostu w Solcu, tak aby dokumentacja techniczna tego 
zadania nie utraciła ważności, ponadto w dniu dzisiejszym u Wojewody 
Świętokrzyskiego zostanie podpisana umowa na dofinansowanie przez Wojewodę, 
przy udziale środków gminy remontu drogi tzw. połanieckiej, a kolejne zadanie 
uruchamiane w 2020 r., na które zostaną przeznaczone środki budżetu gminy to 
rewitalizacja oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Szydłowie. Dlatego 
musimy mierzyć siły na zamiary i drogi będą realizowane ale w miarę możliwości 
finansowych gminy Szydłów. 
Burmistrz MiG - pan A. Tuz złożył wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy 
życzenia świąteczne oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020. 
Radny Leszek Wójcik zapytał czy przy okazji budowy mostu nie byłoby możliwości 
wykonania miejsca poboru wody dla rolników oraz zgłosił pytanie mieszkańców 
Sachalina o oświetlenie uliczne, bo są tam wybudowane 2 nowe domy i brak jest tam 
oświetlenia ulicznego. Dodał, że sporo ludzi pyta także o panele fotowoltaiczne - czy 
nie będzie jeszcze jakiegoś projektu w tym zakresie do realizacji. Zapytał także 
0 budynek w Grabkach, który miał być rozebrany. 
Pani A. Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa odpowiedziała, że wniosek o rozbiórkę budynku już został 
zgłoszony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie. 
W sprawie oświetlenia ulicznego Burmistrz odpowiedział, że wspólne z radnymi 
dokonana została wizytacja całej gminy pod względem stanu oświetlenia ulicznego 
1 w miarę możliwości finansowych będą sukcesywnie instalowane nowe lampy. 
Nie dawno została zakończona realizacja, wspólnie z gminą Raków, zadania pn. 
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie gmin Raków i Szydłów" gdzie wystąpiły problemy z naborem chętnych, 



gdyż zgłaszało się za mało mieszkańców z Gminy Szydłów, a sama gmina nie 
realizuje samodzielnie projektów w tym zakresie tylko wspólnie z inną gminą, 

W sprawie wykonania w Solcu punktu poboru wody do celów agrotechnicznych 
Burmistrz odpowiedział, że będzie to problemem, ale wniosek zostanie rozpatrzony 
tak aby sprawa została załatwiona zgodnie w wolą wnioskodawców. 

Przewodnicząca Rady Miejskie złożyła wszystkim obecnym na sali obrad życzenia 
świąteczne i noworoczne i stwierdziła, że porządek obrad sesji został w pełni 
zrealizowany i dokonała zamknięcia obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Szydłowie. 

Protokołowała 

Ad. 9. 

Teresa Kaniszewska 


