
Protokół nr XVIII 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 24 stycznia 2020 r. 

w Sali Ślubów USC w Szydłowie. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 9 1 0 , a zakończyły o godz.940. 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 protokołów z poprzednich 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: 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 - projekt Nr XVI11/108/2020, 

- wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2pasa drogowego dróg gminnych, 
których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów - projekt Nr 
XVIII/109/2020. 

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

Ad. 1. 

Obrady XVIII 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 oraz 
radnych. 

Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad 
XVIII 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 -15 głosów „za". 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie 
wpłynęły pisemne wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołów z poprzednich 
sesji, tj. Nr XVI z dnia 20 grudnia 2019 r. i Nr XVII z dnia 31 grudnia 2019 r. i zwróciła 
się do radnych o zgłaszanie ustnych uwag do protokołów. 
Radni nie zgłosili takich wniosków i zastrzeżeń i w przeprowadzonym głosowaniu 
jawnym protokoły z XVI i XVII sesji RM zostały przyjęte jednogłośnie - 15 głosów 
„za". 



? 

Ad. 4. 

W trakcie XVIII sesji RM radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radna Katarzyna Skuza - zgłosiła, że na przystanku w Solcu Nowym zrywa się 

blacha, 
- radny Sebastian Gałązka - powiedział, że mieszkańcy Korytnicy zgłaszają, że na 
terenie Korytnicy tworzą się „dzikie" wysypiska śmieci i w związku z tym zapytał czy 
nie ma możliwości ustawienia znaków, iż miejscowość ta jest monitorowana 
i o zakazie wysypywania śmieci, 

- radna Joanna Suchojad - poinformowała, że w miejscowości Wolica, na wysokości 
posesji nr 49 i 50 w ubiegłym roku były wykonywane prace przy udrożnieniu 
przepustu i nie zostały dokończone. Pozostała duża wyrwa przy krawędzi jezdni, 
w którą można wjechać samochodem i urwać zawieszenie, wcześniej wykop był 
oznaczony taśmą biało-czerwona, która została zerwana i obecnie nie ma żadnego 
oznaczenia. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie 
między sesjami RM. Na wstępie powitał panią Przewodniczącą, radnych, sołtysów, 
pracowników UMiG, zaproszonych gości i powiedział: 
- odbył spotkanie z Wójtem Gminy Tuczępy - panem Markiem Kaczmarkiem 
w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za wodę, którą gmina Szydłów sprzedaje 
gminie Tuczępy, 

- w dniu 6.01. br. jak co roku w Szydłowie odbył się Orszak Trzech Króli, którego 
organizatorem była Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie i M-G Centrum Kultury, 

- był na spotkaniu z dyrektorem ŚZDW w Kielcach panem Damianem Urbanowskim 
i rozmawiali w sprawie drogi technicznej od Szydłowa do Woli Żyznej aby usunąć ją 
z planu zagospodarowania przestrzennego aby mieszkańcy tego rejonu nie mieli 
problemów jakie mają dzisiaj. Rozmawiali również o odcinku drogi wojewódzkiej nr 
756 - od Szydłowa do Solca, który jest najbardziej zniszczonym odcinkiem drogi 
takiej kategorii w województwie aby władze województwa zainteresowały się tym 
odcinkiem drogi i dokonali jego remontu, 

- w dniu 12 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Szydłowie odbył się Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy - mieszkańcy naszej gminy wykazali się dużą 
hojnością i rekord zbiórki pieniędzy z ubiegłego roku został pobity - zebrano 
20.741.24 zł, 

- w Korytnicy odbyło się przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej pontonu wraz 
z silnikiem zaburtowym i przyczepką. Sprzęt został przekazany przez Artura 
Marona - Prezesa OSP Imielin i Marcina Kośmy - radnego powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. Sprzęt ten pozyskaliśmy nieodpłatnie, 

- wraz z panem Pawłem Krakowiakiem - radnym Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego rozmawiali z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego -
panem Mariuszem Goskiem - w sprawie inauguracji sezonu turystycznego, aby 
odbyła się ona w Szydłowie i już wiadomo, że tak będzie. Byłaby to duża sprawa 
w zakresie promocji Gminy Szydłów, 

- również z panem Krakowiakiem w tej sprawie byli w Departamencie Turystyki, 
Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego i rozmawiali z dyrektorem tego 
departamentu panem M. Długoszem, który ma przyjechać do Szydłowa aby 
dokonać ustalenia programu i scenariusza imprezy. Przypuszczalny termin imprezy 
to koniec kwietnia a początek maja br. 



Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania projektów 
uchwał. Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały XVIII sesji RM dotyczył uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 
Pan Sławomir Kręcisz - koordynator GKRPAIkoh. poinformował, że z ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
wynika, że Rada Miejska winna corocznie uchwalać gminny program rozwiązywania 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujący na terenie gminy. 
Program taki winien zawierać główne założenia programu profilaktyki 
przeciwalkoholowej oraz preliminarz wydatków na te działania. 
Natomiast ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na 
gminy obowiązek corocznego opracowania gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii wraz z ustaleniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 
Przedstawiony projekt uchwały RM zawiera takie programy dla Gminy Szydłów na 
rok 2020. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -15 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XVIII/108/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, 
których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów. 
Pani Izabela Jaros - Palmąka - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 
w UMiG wyjaśniła, że w związku z faktem, iż w dniu 25 października 2019 r. weszły 
w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły 
m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, zaistniała konieczność zmian 
uchwał samorządowych, w których obowiązują wyższe niż przewidziane obecnie 
stawki za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 
uchwały, ustala dla dróg których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, 
wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego. 
Zgodnie z w/w przepisem stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót w pasie drogowym, w celu zajęcia pasa drogowego na prawach 
wyłączności oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa 
drogowego, a w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. 

Natomiast zgodnie z w/w przepisem roczne stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa 
drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 



drogowego nie mogą przekraczać 200 zł, a w doniesieniu obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej nie mogą przekroczyć 20 zł. 
W związku z faktem, że w obecnie obowiązującej uchwale Rady Gminy Szydłów 
stawki dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przekraczały kwoty 
0,20 zł za dzień zajęcia pasa drogowego oraz 20 zł dla stawek rocznych za 
umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, konieczna jest 
zmiana w/w stawek oraz podjęcie niniejszej uchwały. 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było i w zarządzonym przez 
Przewodniczącą głosowaniu jawnym uchwała została uchwalona jednogłośnie - 15 
głosów „za". 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzieliła pani A. Suchorowska -
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
i tak powiedziała: 
- sprawa przystanku w Solcu zostanie dopisana do listy wykonawczej i w ciągu 

miesiąca przystanek zostanie naprawiony, 
- sprawa wysypisk śmieci w Korytnicy - umówi się z radnym aby zobaczyć jak to 
wygląda, czy nie są one położone na działkach prywatnych, bo wówczas należałoby 
w inny sposób rozwiązać sprawę. Myśli, że z tabliczkami, o których mówił radny nie 
będzie problemu, 

- droga w Wolicy - UMiG dwukrotnie wysyłał do ZDP w Staszowie pisma w tej 
sprawie i otrzymaliśmy odpowiedź, że jest okres zimowy i do samochodów są 
podpięte pługi do odśnieżania dróg, co powoduje, że nie wykonują innych robót. 
Burmistrz dodał, że będzie jeszcze raz interweniował w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w tej sprawie, aby w trybie pilnym zabezpieczyli ten odcinek drogi. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
- radny Leszek Wójcik - zapytał Burmistrza o chodnik z Grabek Dużych do Wolicy bo 
widzi, że w miejscowości Glinka w gminę Gnojno chodnik przy tej drodze jest 
wykonywany, 

- radny Marcin Mazur - zgłosił aby na starym odcinku drogi wojewódzkiej od strony 
Kurozwęk i przy wjeździe z nowej drogi wojewódzkiej w tą starą drogę ustawione 
zostały znaki oznaczające miejscowość Jabłonica. Dodał także, że przy tej starej 
drodze wojewódzkiej rosną bardzo stare i kruche topole - w czasie silnego wiatru 
gałęzie spadają na drogę i jest niebezpiecznie, bo mogą trafić w pojazd. Część 
drzew rośnie przy drodze gminnej należącej do naszej gminy, a część przy drodze 
należącej do gminy Staszów. Wiadomo że gmina Staszów sama nie zainteresuję 
się tymi drzewami tylko Gmina Szydłów musi interweniować. 
Zapytał również Burmistrza UMiG czy podczas rozmów w ŚZDW poruszany był 
temat niebezpiecznego miejsca przy przystanku w Mokrem, bo jest tam bardzo 
niebezpiecznie dla pieszych. 

UCHWAŁA Nr XVIII/109/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 7. 

Ad. 8. 



Burmistrz odpowiedział, że problem drzew zna, bo również tam mieszka i będzie 
czynił starania aby te drzewa zostały usunięte. Będzie również rozmawiał w tej 
sprawie z Burmistrzem Staszowa. 
Natomiast w sprawie przystanku w Mokrem rozmawiał w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach i interweniował także jak był radnym RG w poprzedniej 
kadencji. ŚZDW chciałby aby gmina załatwiła tę sprawę sama. W tej sprawie 
ponownie jeszcze wyślemy pismo do ŚZDW w Kielcach. 
W związku z nieobecnością Burmistrza MiG na posiedzeniu Komisji RM, 
Przewodnicząca RM przekazała Burmistrzowi pytania dotyczące lekarzy i sytuacji 
w SPZOZ jakie zostały zgłoszone w trakcie tego posiedzenia 
Burmistrz MiG odpowiedział, że pełniącym obowiązki Dyrektora SPZOZ jest pan 
Tomasz Zych. Obsada lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie jest zabezpieczona, 
natomiast w Ośrodku Zdrowia w Potoku od 1 lutego br. lekarz powinien już 
przyjmować pacjentów. 
Skarg mieszkańców dotyczących pracy lekarzy na razie nie ma żadnych. 
Doktor Ewa Sala przyjmuje 5 razy w tygodniu, pacjentów przyjmuje również dr 
Grażyna Dulińska - Francuz. Codziennie, w godzinach popołudniowych też 
przyjmuje jakiś lekarz. 

Ad. 9. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że porządek obrad sesji został w pełni 
zrealizowany dokonała zamknięcia obrad XVIII sesji rady miejskiej w Szydłowie. 

Protokołowała 

Teresa Kaniszewska 


