
 
P r o t o k ó ł  Nr XXXI 

 

 

   Sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2008 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. 
 
          Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1200, a zakończyły o godz. 1520. 
W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 
 

Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 
- uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok. 
- wydatków budżetu gminy na 2008 r., które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, 
- uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów 

na lata 2008 – 2015, 
- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
- wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych, 
- obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niesprzedanych w przetargu 

nieograniczonym ustnym, 
- zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2008 rok. 
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 1.  
 
Sesję RG otworzył i przewodniczył obradom pan Roman Baron Przewodniczący 
Rady Gminy, który otwierając obrady powitał radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, 
Skarbnika Gminy, pracowników UG, sołtysów, Prezesa Kółka Rolniczego. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obecnych na sesji jest 13 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych i Rada jest władna do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał radnym proponowany porządek obrad             
i zwrócił się do radnych aby zgłaszali wnioski w sprawie zmian lub uzupełnień 
porządku obrad. 
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Wójt Gminy zgłosił aby z porządku obrad dzisiejszej sesji zdjąć punkt obniżenia ceny 
wywoławczej nieruchomości niesprzedanych w przetargu nieograniczonym ustnym, 
gdyż nie musi być podejmowana taka uchwała przez Radę Gminy. Może to zrobić 
Wójt Gminy i stosownym  zarządzeniem obniżyć cenę niesprzedanych 
nieruchomości. 
Sekretarz Gminy –  Janusz Sowa, w imieniu Wójta Gminy zgłosił wprowadzenie do 
punktu 5 porządku obrad, jako ostatniego podpunktu porządku ,projekt uchwały        
w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXX/ 138/ 2008 z dnia 9 grudnia  
2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej 
poboru.  
Więcej pytań i uwag dotyczącego porządku obrad nie było.  
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o wycofanie         
z porządku obrad dzisiejszej sesji obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 
niesprzedanych w przetargu nieograniczonym ustnym, który został przyjęty 
jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wprowadzenie do 
dzisiejszego porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale 
Rady Gminy Szydłów Nr XXX/ 138/ 2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, który został 
przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał ponownie porządek obrad wraz                       
z wprowadzonymi zmianami który w przeprowadzonym głosowaniu jawnym  został 
jednogłośnie przyjęty.  
 
Ad. 3.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do chwili rozpoczęcia obrad sesji nie 
wpłynęły na jego ręce pisemne ani ustne zastrzeżenia do treści protokołu.  
Powiedział, że radni dostali protokoły przed posiedzeniem stałych komisji RG. 
W głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4. 
 
W tym punkcie porządku obrad radni zgłaszali zapytania i interpelacje radnych i tak: 
- radny Stanisław Fit - poruszył problem w sprawie połączenia drogi Tucząp z drogą  
  od strony Solca -  warunki pogodowe są sprzyjające, piasek jest załatwiony i można   
  by prace wykonywać, poruszył również problem  rzeki płynącej przez Solec, tj.  
  oczyszczenia brzegów i pogłębienia koryta rzeki, który to problem już kilkakrotnie  
  zgłaszał na sesjach RG.  
 
Ad. 5. 
 
Przewodniczący RG poprosił panią Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian             
w budżecie gminy na 2008 rok. 
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany jakie zostały przygotowane na 
dzisiejszą sesję RG są konieczne w związku z zwiększeniem dochodów o kwotę 
245.899,00 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych wpływów w zakresie dochodów 
własnych w kwocie 229.737,00 zł. oraz otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących tj. na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 16.162,00 zł.  
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Zmniejszenie dochodów następuje o kwotę 109.250,00 zł, z tego: z tytułu braku 
możliwości ich osiągnięcia z przyczyn niezależnych od Gminy o kwotę 34.250,00 zł.  
Z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji – dofinansowania do zadań inwestycyjnych           
o kwotę 75.000,00 zł (zadania nie będą wykonane w 2008 r.).  
W związku z osiągnięciem dochodów ponadplanowych należy zwiększyć wydatki     
w działach, w których jest przewidywane większe wykonanie. 
Zwiększenie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 211.649,00 zł,                
a zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu 
zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne. 
Radny Krzysztof Ćwiek zapytał jaką mamy gwarancję, że środki finansowe 
przeznaczone na zadania inwestycyjne, które nie są możliwe do zrealizowania          
w bieżącym roku a chodzi o zakup samochodu dla OSP w Rudkach, oraz 
termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Kieleckiej w Szydłowie, będą    
w przyszłym roku przeznaczone na ten sam cel.  
Wójt Gminy wyjaśnił, że środki te wejdą w nadwyżkę budżetową, a po uchwaleniu 
budżetu na 2009 r. można będzie ogłaszać przetarg na termoizolację budynku, a jeśli 
chodzi o samochód dla OSP Rudki,  to jest przyrzeczony taki pojazd przez 
Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie.  
Więcej pytań i uwag nie było, w związku z czym przewodniczący Rady Gminy poddał  
pod głosowanie projekt  uchwały i uchwała została uchwalona jednogłośnie - 12 
głosów „za”. 

 
U C H W A Ł A Nr XXXI/ 146/ 2008 

(o treści jak w załączeniu) 
 

Pani Czapla Kazimiera – Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt 
budżetu gminy i poinformowała, że: projekt budżetu gminy po stronie dochodów 
zakłada kwotę 9.909.664 zł, a po stronie wydatków kwotę 10.216,065 zł. 
Przedstawiony        w projekcie budżetu na 2009 rok deficyt w kwocie 306.401 zł 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 
306.401 zł.   
Radny  Janusz Juszczak zapytał jaka jest różnica między rezerwą ogólną a rezerwą 
celową.  
Pani Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, że w budżecie Gminy tworzy się rezerwę  
ogólną, którą dysponuje Wójt Gminy oraz rezerwę celową, która przeznaczona jest 
na określony cel w budżecie na 2009 rok.   
Radny Stanisław Fit powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 
Dyrektor GCK – pani Aleksandra Stachniak mówiła, że pozyskała środki finansowe 
dla GCK, to dlaczego my mamy jeszcze przekazywać środki z budżetu gminy. 
Pani Agnieszka Trela – główna księgowa GCK wyjaśniła, że środki które pozyskiwała 
dyr. GCK były przeznaczone na organizację imprez, natomiast środki przekazywane 
z gminy są wykorzystywane na zadania bieżące GCK,  tj. utrzymanie budynków -  
ogrzewanie, ubezpieczenia, energia, płace pracowników, itp. 
Radny Krzysztof Ćwiek powiedział, że akurat dziś słuchał radia Kielce i dowiedział 
się, że Sandomierz jako duże miasto dopiero podejmuje uchwałę powołującą Gminne 
Centrum Kultury. 
Więcej pytań i uwag odnośnie budżetu gminy na 2009 r. nie było w związku z czym 
Przewodniczący  Rady Gminy Uchwałę Nr 63/ 2008 VI Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 
opinii o projekcie budżetu Gminy Szydłów na 2009 rok wraz z informacją o stanie 
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mienia komunalnego i objaśnieniami. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2009 rok, która w przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym została uchwalona 10 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
 

U C H W A Ł A Nr XXXI/ 147/ 2008 
(o treści jak w załączeniu) 

                                                                                                                                                                                                                                     
Następnie pani Czapla Kazimiera – Skarbnik Gminy  przedstawiła radnym 

uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy na 2008 rok, które nie wygasają            
z upływem roku budżetowego. Jednocześnie wyjaśniła, że uchwalenie powyższej 
uchwały spowoduje, że planowane a nie zrealizowane w 2008 roku wydatki budżetu 
gminy będzie można realizować w roku budżetowym 2009 bez potrzeby ponownego 
ich planowania w budżecie gminy na następny rok. 
Wydatki na cele określone w uchwale nie zostały wykonane ze względu na wieloletni 
charakter tych wydatków. 
Radna Monika Michalec zapytała czy uwzględniona jest regulacja stanu prawnego 
drogi Brzeziny - Życiny i czy będzie wykup działek.  
Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił, że powyższa droga jest uwzględniona, a jeśli chodzi       
o wykup działek to nie ma i nie będzie takiej potrzeby. 
Radny Krzysztof Fit z Woli Żyznej zapytał czy nie można byłoby z tych funduszy 
przeznaczyć jakąś część na remizę w Woli Żyznej. 
Wójt Gminy odpowiadając powiedział, że na strażnicę w Woli Żyznej przeznaczone 
było sporo środków finansowych, a są także inne strażnice, których właściciele 
upominają się o pomoc, np. OSP w Potoku czy OSP w Gackach, jeśli by doszło do  
sprzedaży nieruchomości  W Woli Żyznej, wówczas środki takie zostałyby 
przeznaczone na ten cel.  
Więcej pytań i uwag nie było wobec czego Przewodniczący Rady Gminy odczytał 
powyższy projekt uchwały i uchwała  w przeprowadzonym głosowaniu jawnym 
została uchwalona jednogłośnie w obecności 12 radnych 
 

U C H W A Ł A Nr XXXI/ 148/ 2008 
(o treści jak w załączeniu) 

 
Kolejną uchwałą przygotowaną na dzisiejszą sesję RG było uchwalenie Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szydłów na lata 2008 – 
2015. 
Pan Piotr Walczak – pracownik ds. promocji w Urzędzie Gminy wyjaśnił, że 
obowiązek uchwalenia i realizowania Strategii Rozwiązywania Problemów 
społecznych nakłada na samorząd Gminy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, która wymienia to zadanie jako podstawowe z zadań własnych gminy  
o charakterze obowiązkowym. Przedłożona strategia zawiera diagnozę stanu 
istniejącego, analizę SWOT, cele strategiczne i operacyjne rozwiązywania 
problemów społecznych w Gminie Szydłów. 
Strategię opracowywał sam, natomiast uzgadniana była z konsultantem regionalnym, 
który wprowadził dodatkowy rozdział - finansowania strategii. 
Radny Krzysztof Ćwiek zapytał o rozdział 2.5 Kapitał społeczny gminy, w którym 
wymienione są organizacje pozarządowe, które działają na terenie gminy Szydłów. 
Natomiast nie ma wymienionego ULKS i czy w tym przypadku ULKS będzie mógł 
starać się o środki finansowe z programu integracji społecznej. 
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Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że nic nie stoi na przeszkodzie i ULKS będzie mógł 
starać się o takie środki finansowe. 
Radny Stanisław Fit zapytał o strategię, którą opracowywał pan J. Mazanka około 4 
lata  temu czy ona będzie obowiązywać. 
Pan Piotr Walczak wyjaśnił, że strategia opracowana przez pana Mazankę 
uchwalona uchwałą Rady Gminy dalej obowiązuje bo dotyczy rozwoju gminy. 
Więcej pytań i uwag nie było w związku z czym przewodniczący Rady Gminy poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na terenie Gminy Szydłów na lata 2008 – 2015, która 
została uchwalona jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
 

U C H W A Ł A  Nr XXXI/ 149/ 2008 
(o treści jak w załączeniu) 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kolejny projekt uchwały 

dotyczy ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zaproponowana kwota        
w projekcie uchwały wynosi 13 zł od pojemnika. Po dyskusji na wspólnym 
posiedzeniu komisji RG, trzy komisje zajęły stanowisko aby nie podwyższać opłaty     
i pozostać przy starych cenach, jedna komisja jest za podwyższeniem opłaty ale też 
nie jednogłośnie.  
Wójt Gminy wyjaśnił, że firma „Remondis” wnioskuje o podwyższenie górnych stawek 
co związane jest ze wzrostem opłaty tzw. „marszałkowskiej” za składowanie 
odpadów komunalnych na wysypiskach śmieci z 75,00 zł za tonę odpadów do 
100,00 zł/ t. Wzrost opłaty wpływa bezpośrednio na koszty odbioru śmieci z 
gospodarstw indywidualnych.  
Radny Stanisław Fit powiedział, że nie ma nic przeciwko firmie „Remondis”, ale wziął  
na wagę pusty pojemnik, który waży 10 kg i ze śmieciami ważył 27 kg, zważył 
również u sąsiadów i okazuje się że waga samych śmieci wynosi  u jednego 12 kg  
u drugiego 18 kg. Po przeliczeniu ile pojemników należy zebrać od mieszkańców aby 
uzyskać 1 tonę odpadów to wcale firma zbierająca śmieci nie ma źle. 
Radny Janusz Juszczak dał przykład w oparciu o rolnictwo: jeżeli dwóch rolników 
chce sprzedać zboże to należy z nimi negocjować i wybrać tego, który sprzeda taniej. 
Dlaczego my mamy podnosić cenę tej firmie, która pobiera wyższą cenę od 
mieszkańców, gdyż  firma pan Zielińskiego  odbiera śmieci za 9 zł od pojemnika. 
Wszyscy wiemy, że paliwo staniało i to dość sporo od ubiegłego roku  kiedy zaczynali 
u nas zbierać śmieci.  
Radny Krzysztof Fit stwierdził, że nie powinniśmy dbać o firmę tylko o mieszkańców, 
tym bardziej, że druga firma nie zgłaszała potrzeby podwyższenia opłaty. 
Z-ca Przewodniczącego RG – Jerzy Klamczyński zabierając głos powiedział, że 
ludzie muszą przyzwyczajać się do podwyżek cen za odbiór śmieci. 
Radny Zbigniew Olszewski powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami odnośnie 
podwyżek za śmieci i powiedzieli, że nie będą podpisywać umów na wyższą 
odpłatność.  
Pani sołtys z Rudek powiedziała, że zbiera pieniądze za śmieci od mieszkańców 
swojego sołectwa i mieszkańcy narzekają  mimo, że płacą po 9 zł od pojemnika. 
Radny Ryszard Sadłocha powiedział, że nie musimy się obawiać, że firma 
zrezygnuje, gdyż mamy w razie czego drugą firmę i to tańszą.  
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Wójt Gminy zabierając glos powiedział, że po wysłuchaniu radnych wie, iż większość 
jest przeciwna podwyższeniu górnej stawki do 13 zł, w związku z czym zgłosił 
wniosek aby przyjąć górną stawkę opłat w wysokości 12 zł od pojemnika.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy. 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym 2 radnych głosowało „za”,  natomiast 10 
radnych było „przeciw” w stosunku  do wniosku Wójta Gminy.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały jaki 
został przygotowany na dzisiejszą sesję, tj. 13,00 zł brutto za jeden pojemnik              
o pojemności 120 l – 2 radnych głosowało „za”,  10 radnych było „przeciw”. 
Uchwała nie została przegłosowana. 
 

Z kolei Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 
wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Jednocześnie poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji  
ustalono aby za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej ekwiwalent wynosił 14 zł za 
każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych, a za udział w szkoleniach             
i ćwiczeniach w wysokości 8 zł za jedną godzinę. 
Prezes OSP w Szydłowie pan Stanisław Wojterski powiedział, że zgłaszał na 
komisjach aby ustalono stawki nie kwotowo a procentowo w stosunku do średniej 
krajowej, gdyż jak wiemy średnia krajowa się zmienia i również powyższe stawki 
ulegałyby zmianie, a jak wiemy byłyby to minimalne kwoty nie obciążające budżetu  
ale jakieś podwyżki by były. 
Wójt Gminy powiedział, że w tej sprawie rozmawiał z innymi gminami i w każdej 
gminie mają ustalone kwotowo, a nie jest problemem podejmować taką uchwałę co 
roku.  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na dzisiejszą sesję został przygotowany 
projekt uchwały ustalający stawkę kwotową, a wniosek dotyczący zmiany wypłaty 
ekwiwalentu musiało by zgłosić 5 radnych, a do chwili obecnej nikt takiego wniosku 
nie zgłosił, wobec czego Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przygotowany 
projekt uchwały i uchwała została uchwalona jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
 

U C H W A Ł A  Nr XXXI/ 150/ 2008 
(o treści jak w załączeniu) 

 
Przedostatnim projektem uchwały dzisiejszej sesji były zmiany preliminarza 
wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2008 rok.  
Pani Czapla Kazimiera – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wpłynęła nieplanowana kwota 
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 262,00 zł. Kwota ta zostanie 
przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2008 r. – pkt 6. 
Radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały                  
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie -  
12 głosów „za”. 
 

U C H W A Ł A  Nr XXXI/ 151/ 2008 
(o treści jak w załączeniu) 

 
Ostatnim projektem uchwały był projekt w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy 
Szydłów Nr XXX/ 138/ 2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 
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Pan Janusz Sowa – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa    
w Kielcach poinformowała UG, że jej zdaniem w w/ w uchwale musi być 
wprowadzony zapis o treści: „Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 
631,94 zł dziennie” i ten zapis został wprowadzony do dzisiejszego projektu uchwały. 
Poza tym nic się więcej nie zmienia.  
Pytań i uwag nie było w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt uchwały i uchwała została uchwalona jednogłośnie – 12 głosów 
„za”. 

U C H W A Ł A Nr XXXI/ 152/ 2008 
(o treści jak w załączeniu) 

 
Ad. 6.  
 
Wójt Gminy –  odpowiadając na interpelację powiedział, że budżet gminy na 2009 rok 
jest uchwalony i w nowym roku musimy ogłosić przetarg na kamień. Piasek 
pozyskamy we własnym zakresie i zostanie zrobiona droga Solec - Tuczępy, 
natomiast co do rzeki,  będzie ciężko zrobić, postaramy się jedynie poszerzyć koryto 
rzeki własną koparką.  
 
Ad. 7.  
 
- pan Stanisław Wojterski – mieszkaniec Szydłowa zgłosił potrzebę zamontowania  
  lampy oświetlenia ulicznego na końcu ulicy Cmentarnej. 
  Przewodniczący RG również potwierdził potrzebę zamontowania lampy gdyż coraz    
  więcej mieszkańców apeluje w tej sprawie.  
- radny Janusz Juszczak powiedział, że były zgłaszane do wymiany lampy uliczne      
   w Kotuszowie, ale nie wszystkie zostały wymienione, np. na tzw.  nowej wsi nie  
  wymieniono. Na ostatniej sesji Wójt obiecał, że koordynator  GKRPAlkoh.  
  zaopatrzy świetlice w węgiel, a z tego co jest zorientowany do dnia dzisiejszego  
  jeszcze nie dowieziono węgla. 
  Wójt udzielił odpowiedzi, że na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania    
  Problemów Alkoholowych była omawiana sprawa dowozu węgla ale pan E. Fit miał   
  na składzie tylko gruby węgiel, jutro ma odbyć się następne posiedzenie komisji i po  
  4.01.2009  r. na pewno węgiel zostanie rozwieziony.   
- mieszkaniec Szydłowa zgłosił, że droga powiatowa wzdłuż Woli Podleśnej jest                                
  w  bardzo złym stanie,  można uszkodzić samochód. 
- radna Monika Michalec zgłosiła uszkodzenie lam oświetlenia ulicznego                        
  w Brzezinach - lampy migają i okresowo jest bardzo ciemno.   
- radny Zbigniew Olszewski powiedział, że sam głosował za przyjęciem planu  
  zagospodarowania przestrzennego, a przekonał się obecnie, że, że plan nie jest  
  zrobiony aby był wygodny dla ludzi tylko utrudnia sprawy,  gdyż jak chciał wymienić  
  dach i zrobić jednospadowy to okazało się, że musi uzyskać zezwolenie                       
  i dachu jednospadowego nie może zrobić.  
  Radny Krzysztof Fit potwierdził słowa pana Wojterskiego, że na drodze powiatowej    
  w Woli Podleśnej jest  bardzo zły stan nawierzchni.  
  Zgłosił również aby wzdłuż tej drogi - od pana Kozaka do samej góry - powycinać  
  przydrożne krzaki i  gałęzie, gdyż są tam zakręty i widoczność jest bardzo zła,  
  zwłaszcza jak wiosną i latem gdy drzewa mają liście. 
- radny Stanisław Fit zapytał jak się ma sprawa drogi powiatowej w Wolicy i co           
  z rowami wzdłuż tej drogi. 
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- radny Jerzy Klamczyński powiedział, że zwracają się do niego i to nie tylko  
  mieszkańcy Szydłowa ale również z okolicznych sołectw, którzy wieczorami  
  przyjeżdżają do pana Andrzeja Palmąki, a od jego posesji do pana A. Palmąki jest  
  ciemno. Powiedział również, że kościółek od ulicy Kieleckiej powinien być  
  oświetlony, jak również przejście od kościoła do plebani powinno być   
  zabezpieczone  
  barierkami gdyż jest tam niebezpiecznie.  
- radny Janusz Juszczak zwrócił się do Wójta Gminy aby zgłosił w Starostwie  
  Powiatowym uszkodzenie drogi powiatowej gdzie jest sporo dziur, a jest to nowa   
  droga, która ma nie więcej jak 5 lat  i należałoby to zabezpieczyć aby coraz bardziej  
  się nie psuła.  
  Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że będzie monitował w sprawie  remontu drogi   
  w Starostwie, w sprawie poręczy od kościoła w stronę plebanii - na dzień dzisiejszy  
  szkoda byłoby wydatkować pieniędzy.  
  Droga powiatowa w Wolicy przejdzie na pewno do historii - daliśmy 10.000 zł i jeśli  
  Starostwo da taką samą kwotę to gmina  postara się jeszcze dołożyć.  
Sołtys z Szydłowa podziękował za wykonanie remontu drogi na ulicy Brzezińskiej        
i odcinka ulicy Opatowskiej oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne. 
Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy kolejno również złożyli życzenia 
noworoczne wszystkim obecnym na sesji. 
 
Ad. 8. 
 
Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący RG zamknął obrady XXXI 
sesji RG.   
 
 
 
 
      Protokołowała 
 
 
Teresa Kaniszewska 

 
                              
 


