
Protokół nr XIX 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r. w Sali 

Ślubów USC w Szydłowie. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 83 0-, a zakończyły o godz. 9 2 0 . 

W obradach sesji udział wzięło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 
Nieobecność dwóch radnych 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 z prac w okresie między sesjami RM. 
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Szydłów za 2019 r. 

7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020-2029 
-projekt NrXIX/110/2020, 

- zmian w budżecie gminy na 2020 rok - projekt Nr XIX/111/2020, 
- udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Powiatowi Staszowskiemu na 

realizację zadania „Budowa mostu przez rzekę Radna w ciągu drogi 
powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary 
wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m stanowiącego dojazdy do 
mostu" - projekt Nr XIX/112/2020. 

- przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Szydłowie 
na rok 2020 - projekt Nr XIX/113/2020, 

- wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów - projekt Nr 
XIX/114/2020, 

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

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

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

Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek 
obrad XIX sesji i zwróciła się do radnych o zgłaszanie wniosków, co do zmiany 
lub uzupełnienia porządku obrad tej sesji. Takie wnioski nie zostały zgłoszone 
i w związku z tym poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad, który 
w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie -13 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 XVIII z dnia 24 stycznia 2020 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 XVIII sesji RM został przyjęty jednogłośnie -13 głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie XIX sesji RM radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Sebastian Gałązka - zapytał o składany wcześniej wniosek w sprawie 

oznakowania znakiem „Ustąp pierwszeństwa" drogi w Korytnicy i poinformował, 
że w Korytnicy, przed Świętami Wielkanocnymi planują zorganizować sprzątanie 
swojej okolicy i w związku z tym zapytał czy Gmina zapewni worki na śmieci 
i odbiór zebranych odpadów. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie 
między sesjami RM. Na wstępie powitał panią Przewodniczącą RM, radnych, 
sołtysów, pracowników UMiG, zaproszonych gości i powiedział: 
- brał udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu staszowskiego, który 

odbył się w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie, 
- na zaproszenie jednostek OSP z naszej gminy brał udział w rocznych 

zebraniach sprawozdawczych tych jednostek, 
- na zaproszenie Burmistrza Pierzchnicy uczestniczył w obchodach Światowego 

Dnia Chorego, 
- uczestniczył w Gali podsumowującej Program „Działaj Lokalnie". W gminie 

Szydłów zrealizowano przez Stowarzyszenie 2 projekty. W przyszłym roku 
Stowarzyszenia z naszej gminy również będą się starać o dofinansowanie, 

- odbył spotkanie w PSP w Staszowie - była to roczna odprawa strażaków, gdzie 
między innymi wiele omawianych spraw związanych było z naszą gminą, 

- odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa - z panem A. Bętkowskim, 
na którym najważniejszą omawianą sprawą była droga wojewódzka od Solca do 
Szydłowa, a także w kierunku Rakowa, gdyż wszyscy wiemy w jakim stanie jest 
ta droga, 

- brał udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Związku Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego, na którym poruszanych było wiele aspektów dotyczących 
Sytuacji gmin i miast, 

- na własne zaproszenie odbyło się spotkanie z panem Walczyszynem, na którym 
omawiany był program rewitalizacji, 

- spotyka się często z mieszkańcami naszej gminy i stara się aby mieszkańcy byli 
w miarę zadowoleni, 

Ad. 6. 

Pan Mariusz Misterkiewicz - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół przedstawił 
sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 



stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
projektów uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały dotyczył zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020-2029. 
Pani Alicja Kłonicka Skarbnik Gminy wyjaśniła, że plan dochodów budżetowych 
i plan wydatków budżetowych roku 2020 został zwiększony o 6.162,35 zł: 
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na zadania - Karta Dużej 

Rodziny o 116,00 zł, 
- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych 

o 48,85 zł, 
- z tytułu opłat na rozgraniczenia o 5.997,50 zł. 
Dochody budżetowe po zmianach wynoszą - 22.756.162,35 zł. 
Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zwiększenia dochodów budżetowych 
i po zmianach wynoszą - 24.956.162,35 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu budżetowego nie zmieni się 
i wynosi 2.200.000,00 zł. 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć": 
- zwiększono wydatki na zadanie „Budowa mostu na rzece Radna - dotacja dla 

Powiatu Staszowskiego o 18.655,00 zł, ogółem dotacja w roku 2020 na to 
zadanie to kwota 296.155,00 zł, 

- zwiększono wydatki na prowadzenie przedszkola przy szkole Podstawowej 
w ramach realizowanego projektu „Szydłów edukuje w maluchy inwestuje" 
o 18.603,28 zł. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XIX/ 110/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały 
Nr XIX/111/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 
Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 6.162,35 zł, w tym: 
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na zadania - Karta Dużej 

Rodziny o 116,00 zł, 
- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych 

o 48,85 zł, 
- z tytułu wpłat mieszkańców na rozgraniczenia o 5.997,50 zł. 
Dochody budżetowe po zmianach wynoszą - 22.756.162,35 zł. 
Wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 6.162,35 zł. w tym: 
- dział 600 - Transport i łączność - zmniejszono wydatki na remont dróg gminnych 

o kwotę 37.009,43 zł, a zwiększono na dofinansowanie remontu mostu na rzece 
Radna o 18.655,00 zł (dotacja dla Powiatu Staszowskiego), 

- dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki na prowadzenie 



przedszkola przy Szkole Podstawowej o 17.803,25 zł, 
- dział 700 - zabezpieczono środki na przeprowadzenie rozgraniczenia -

5.997,50 zł. 
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 24.956.162,35 zł. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym 
przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XIX/111/2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały dotyczył udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 
Powiatowi Staszowskiemu na realizacje zadania „Budowa mostu przez rzekę 
Radna (Radnia) w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 
8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m. 
stanowiącego dojazdy do mostu". 
Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Zarząd Powiatu 
Staszowskiego zwrócił się do Gminy Szydłów o partycypowanie w kosztach 
realizacji zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Radna (Radnia) w ciągu drogi 
powiatowej nr 3200T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz 
z budową odcinka drogi nr 3200T dł. 80 m stanowiącego dojazdy do mostu" 
w wysokości 25 % wartości zadania, w kwocie 296.155,00 zł. 
Gmina Szydłów od wielu lat partycypuje w kosztach remontu i budowy dróg 
powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy Szydłów. Powiat Staszowski 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych , otrzymał dotacje na realizacje w/w 
zadania i z uwagi na trudną sytuację finansową zwrócił się o jej dofinansowanie. 
Most ten poprawi infrastrukturę drogową i warunki podróżującym, dlatego 
dofinansowanie zadania jest zasadne. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XIX/112/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Przedostatni projekt uchwały dzisiejszej sesji dotyczył przyjęcia planów pracy 
Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Szydłowie na rok 2020. 
Jako pierwsza plan pracy Rady Miejskiej przedstawiła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej - radna Katarzyna Skuza. Następnie kolejno plany pracy przedstawili: 
radna Agnieszka Stawecka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radny Sebastian 
Gałązka - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, radna 
Joanna Suchojad - Przewodnicząca Komisji Samorządowej oraz radny Mariusz 
Arendarski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Katarzyna Skuza zapytała 
Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji czy wpłynęły jakieś skargi na 
Burmistrza UMiG. Pan M. Arendarski odpowiedział, że nie wpłynęła żadna skarga. 
Plany pracy są załącznikami do protokołu. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła radnych o zgłaszanie pytań i uwag 
dotyczących planów pracy. 



Radni nie zgłosili uwag i zastrzeżeń i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym, 
plany pracy zostały przyjęte jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XIX/113/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatni projekt uchwały przygotowany na XIX sesję Rady Miejskiej dotyczył 
wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów. 
Pani Izabela Jaros - Palmąka - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 
w UMiG wyjaśniła, że nieruchomości gruntowe, opisane w § 1 niniejszej uchwały, 
stanowią własność Gminy Szydłów i znajdują się w gminnym zasobie 
nieruchomości. 
W świetle obowiązujących przepisów nieruchomości mogą być przedmiotem 
obrotu, w tym dzierżawy, a do wyłącznej właściwości odpowiedniej rady należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała odpowiedniej rady jest 
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Szydłowie o wyrażeniu zgody w tym 
przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia kolejnych umów dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 5 lat. 
Obecne umowy dzierżawy przedmiotowych działek zostały zawarte na okres 3 lat 
i wygasają w maju 2020 r. Dotychczasowi dzierżawcy zainteresowani są 
zawarciem kolejnych umów dzierżawy. Motywacją do dalszej dzierżawy jest chęć 
wykorzystania nieruchomości w celach uprawy m.in. warzyw i zbóż na własny 
użytek. Dotychczasowi dzierżawcy korzystają z dzierżawionych gruntów zgodnie z 
przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowach. 
Zawarcie kolejnych umów, na czas oznaczony do 5 lat, będzie stanowiło dla gminy 
źródło dochodów. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym 
przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona 
jednogłośnie -13 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XIX/ 114/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 8. 

W tym punkcie porządku obrad odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 
udzielił Burmistrz UMiG i powiedział, że wie jak wygląda sprawa oznakowania 
drogi w Korytnicy ale Gmina będzie realizować projekt organizacji ruchu 
drogowego na terenie całej gminy i wówczas wszystkie wnioski zostaną 
wprowadzone do tego projektu i będą mogły być realizowane. 
Worki na śmieci i odbiór odpadów zostanie zabezpieczony przez UMiG. 
Pani A. Suchorowska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa powiedziała, że wie, iż inne sołectwa też planują 



organizować sprzątanie i ma prośbę aby wcześniej poinformować Urząd aby 
zabezpieczyć worki i odbiór odpadów. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Katarzyna Skuza zapytała Burmistrza czy 
jak rozmawiał z Marszałkiem Województwa, to czy wiadomo coś na temat remontu 
drogi w Solcu. 
Burmistrz - pan Andrzej Tuz odpowiedział, że remont tej drogi nie jest planowany 
na bieżący rok ale ma nadzieję, że remont jakiegoś odcinka tej drogi da się w tym 
roku wykonać. 
Poinformował również, że jak rozpocznie się budowa mostu w Solcu, to zostanie 
wyłączony z ruchu i most i droga. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na 
wyznaczone objazdy. 
Radny Leszek Wójcik zabierając głos przypominał o konieczności budowy 
chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Grabki Duże -
Wolica. 
Burmistrz UMiG odpowiedział, że wie o tym i cały czas monituje do ŚZDW 
w Kielcach o tej sprawie. 

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

Protokołowała 

Ad. 9. 

Ad. 10. 

Teresa Kanfszewska 


