
Protokół Nr XXIV 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 22 września 2020 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 0 0 , a zakończyły o godz. 10 5 9 . 
W obradach sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 
Nieobecność 1 radnego była usprawiedliwiona. Lista obecności radnych jest 
załącznikiem do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 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: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020- 2029 
-projekt Nr XXIV/142/2020, 

- zmian w budżecie gminy na 2020 r. - projekt Nr XXIV/143/ 2020, 
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szydłów - projekt 

Nr XXIV/144/2020, 
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłów - projekt Nr XXIV/145/ 2020, 
- przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii 

dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Szydłów -
projekt Nr XXIV/146/2020, 

- zmiany uchwały Rady Gminy Szydłów Nr VI11/38/2011 z dnia 18.04.2011 r. 
w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów" 
w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: 

„Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy", dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE - projekt 
Nr XXIV/147/2020, 

- zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr XXIV/148/ 2020, 
- rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr XXIV/ 

149/2020. 
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. 

Obrady XXIII sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy - Pana 
Andrzeja Tuza, Panią Skarbnik, radnych, kierowników referatów UMiG Szydłów oraz 
wszystkich obecnych na sesji. Wszyscy obecni radni w liczbie 14 zgłosili swoją 
obecność na obradach, przewodnicząca stwierdziła quorum i rozpoczęła obrady RM 
w Szydłowie. 



Ad. 2. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad 
XXIV sesji RM i zwróciła się o zgłaszanie wniosków lub uwag co do zmiany lub 
uzupełnienia porządku obrad. Takie uwagi oraz wnioski nie zostały zgłoszone. 
W związku z czym poddała pod głosowanie jawne proponowany porządek obrad 
i porządek ten został przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie 
wpłynęły wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu z poprzedniej, tj. sesji Nr 
XXIII z dnia 29 lipca 2020 r. i zwróciła się do radnych o zgłaszanie ustnych uwag do 
protokołu. Radni nie zgłosili takich wniosków i zastrzeżeń. W przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym, protokół z XXIII sesji RM został przyjęty jednogłośnie - 14 
głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie obrad XXIV sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Sebastian Gałązka - zgłosiła potrzebę podcięcia gałęzi na drodze przez 

Korytnicę w kierunku do Szydłowa, 
- radny Dawid Sobiegraj - podziękował w imieniu mieszkańców miejscowości 

Brzeziny za utwardzenie poboczy na drodze Brzeziny - Szydłów, poprosił 
o przycięcie gałęzi nad tą drogą oraz o koparkę, która miałaby usunąć z pasa 
drogowego w Brzezinach korzenie, które rozrosły się, 

- radny Zbigniew Głogowski - zasygnalizował, że teren przy byłej oczyszczali ścieków 
należy uporządkować, usunąć drzewa samosiejki oraz usytuować lampy, które 
oświetlą ten teren, 

- radny Łukasz Gondek - wyraził zadowolenie z faktu, iż zostały utwardzone pobocza 
z Szydłowa w kierunku Brzezin, poprosił również Burmistrza o wystosowanie pisma 
do Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie o utwardzenie poboczy na ul. 
Brzezińskiej w odcinku końcowym tej ulicy, gdzie jest wiele ostrych zakrętów, a po 
jednej stronie drogi są niebezpieczne urwiska. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów złożył 
sprawozdanie z prac jakie miały miejsce w okresie między sesjami RM. 
Na wstępie przywitał wysoką radę, Skarbnika oraz pracowników UMiG 
a następnie, przedstawił kolejno zakres prac pomiędzy sesjami: 
- Burmistrz Miasta i Gminy wraz z Panią Skarbnik podpisał u Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego umowę w sprawie dotacji na drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych, 

- w związku z plenerem malarskim, który odbył się w Szydłowie, Burmistrz 
uczestniczył w wernisażu poplenerowym na Sali Zamkowej, 

- brał udział w zjeździe członków Stowarzyszenia Miasta Króla Kazimierza Wielkiego 
w Kowalu, 

- uczestniczył w spotkaniu w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego 
w Staszowie, 

- Burmistrz poinformował, że został wyłoniony wykonawca I etapu termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie, którym będzie Spółdzielnia 
Rzemieślnicza z Buska - Zdroju, 

- 31 sierpnia zostały przeprowadzone testy na COVID-19 pracownikom placówek 
oświatowych z gminy Szydłów i wszystkie pobrane próbki dały wynik ujemny, 

- został złożony projekt do Starostwa Powiatowego w Staszowie o dokończenie 



chodnika wraz z wymianą przepustów i nawierzchni asfaltowej na ul. Kazimierza 
Wielkiego w Szydłowie, 

- uczestniczył w odebraniu inwestycji odcinka sieci wodociągowej przy nowo 
powstałej ul. Kotuszowskiej na wysokości nowo wybudowanego domu 
mieszkalnego, 

- uczestniczył w spotkaniu wspólników Ekologicznego Związku Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, gdzie rozmowy dotyczyły gospodarowania 
odpadami komunalnymi i wiążącymi się z tym przetargami oraz zmianą cen, które 
są nieuniknione dla wszystkich gmin 

- brał udział w spotkaniu z Panem Tomaszem Jamką, Członkiem Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie drogi wojewódzkiej nr 756 
Starachowice - Szydłów - Solec, której remont ruszy być może w przyszłym roku, 

- Burmistrz brał również udział w Pikniku Rodzinnym przygotowanym przez KGW 
w Brzezinach i Korytnicy, wyraził przy tym dumę i zadowolenie, że mieszkańcy 
poczynając od najmłodszego do najstarszego wspólnie integrują się i działają, 

- poinformował o przekazaniu budynku po byłym posterunku Policji w Szydłowie na 
rzecz Komendy Wojewódzkiej w Kielcach, która przeprowadzi remont budynku, 

- Burmistrz uczestniczył również w zebraniach sołeckich, gdzie mieszkańcy 
przedstawiali swoje pomysły i zachęcił do brania udziały w takich spotkaniach 
wszystkich, którzy chcą poprawiać dobrostan naszej gminy 

Ad. 6. 

Kolejny punkt porządku obrad omówiła i przedstawiła wszystkim zebranym na sesji 
Pani Skarbnik Gminy. Dotyczył on zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Szydłów na lata 2020 - 2029 i w budżecie Gminy na 2020 rok. Skarbnik Gminy 
przedstawiła proponowane zmiany jakie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029. Dochody gminy zwiększono o kwotę 
594.575,18 zł, z tego dochody majątkowe zwiększono o kwotę 816.051,18 zł i są to 
środki: 
- na dofinasowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych-619.716,00 zł, 
- na dofinasowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 

26.000,00 zł, 
- na remont drogi z Funduszu o ochronie gruntów rolnych - 39 300,00 zł, 
- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego -

27.996,15 zł, 
- ze sprzedaży samochodu „Żuk" - 3.039,03 zł, 
- środki z konkursu „Zdalna szkoła" -100.000,00 zł, 
natomiast dochody bieżące zmniejszono o 310.398,00 zł, z tego: 
- o środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 210.398,00 zł, 
- o środki z konkursu grantowego „Zdalna szkoła" zorganizowanego przez Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół 
podstawowych o 100.000,00 zł, 

a zwiększono o środki z dotacji na zadania bieżące i z wpływów podatków i opłat 
o 88 922,00 zł. 
Zmiany po stronie wydatków w 2020 roku są wynikiem zwiększenia dochodów 
budżetowych i po zmianach wynoszą 28.460.821,67 zł. 
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2029 wprowadza się 
następujące zmiany: 
- na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -

Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie" zwiększono wydatki 
o 267.908,45 zł. 



W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu budżetowego wynosi 
2.240.946,10 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano kredyt w wysokości 
1.700.000,00 zł, wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie -
500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach - 40 946,10 zł. 
Po przedstawieniu proponowanych zmian uchwała została poddana pod głosowanie 
i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym, uchwała w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029 w została uchwalona 
jednogłośnie - 1 4 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XXIV/142/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Pani Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2020 rok: 
- umowy nr OGR/64/2020 zawartej z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego na 

ochronę gruntów rolnych 39.300,00 zł, 
- umowy nr BSO.IV.633.11.23.2020 zawartej z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego 

na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 20.000,00 zł, 
- umowy SO-IV.5521.6.2020 zawartej ze Starostą Powiatu Staszowskiego na 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - 6.000,00 zł, 
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.1.3111.321.2020 na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - 74.926,41 zł, 
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.1.3111.522.2020 na pomoc materialną dla 

uczniów o charakterze socjalnym - 27.223,00 zł, 
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 619.716,00 zł, 
- ze sprzedaży samochodu „Żuk" - 3.039,03 zł, 
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 6.000,00 zł, 
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych - 6.000,00 zł, 
- z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 2.000,01 zł, 
- z tytułu kosztów upomnienia - 200,00 zł, 
- z tytułu zwrotu za zniszczone książki - 568,73 zł, 
- na podstawie umowy z konkursu grantowego „Zdalna szkoła" organizowanego 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego do 
uczniów szkół podstawowych, przeniesiono dochody z bieżących na majątkowe 
w kwocie 100.000,00 zł. 

Zmniejszono planowane dochody o środki z Funduszu Dróg Samorządowych -
o 210.398,00 zł. 
Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 26.219.875,57 zł. 
Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zwiększenia dochodów budżetowych i po 
zmianach wynoszą 28.460.821,67 zł: 
- dział 600 - Transport i łączność - zwiększono wydatki o 39.300,00 zł, na 

przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solec o długości 
320 m oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów o 2.709,24 zł - zmiana 
dotyczy Funduszu Sołeckiego, 

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dla jednostki 
OSP w Szydłowie na zakup samochodu bojowego środki własne w kwocie 
26.000,00 zł zastąpiono dotacją z Powiatu Staszowskiego w kwocie 6.000,00 zł 
i dotacją od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 20.000,00 zł 
- dotacja pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 380.000,00 zł. 



Zabezpieczono środki finansowe na dotację dla jednostek: OSP w Kotuszowie 
w kwocie 20.000,00 zł i OSP w Woli Żyznej - 6.550,00 zł. Dotacje są przeznaczone 
na dofinansowanie remontu strażnic i zakupu wyposażenia, 
- dział 758 - Różne rozliczenia - utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki 

inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł, 
- dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki na zakup książek 

o 568,73 zł. 
W wydatkach majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa dachu budynku sali 
gimnastycznej z częścią dydaktyczną", środki własne w kwocie 619.716,00 zł 
zastąpiono środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 619.716,00 zł. 
Przeniesiono wydatki za zakup laptopów do szkół podstawowych z konkursu 
grantowego „Zdalna Szkoła", z bieżących na majątkowe w kwocie 100.000,00 zł. 
Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -
Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie" zwiększono wydatki 
o 267.908,45 zł. 
Zwiększono wydatki na prowadzeniu punktu przedszkolnego w Potoku i przedszkola 
w Solcu przez Stowarzyszenie „Kraina uśmiechu" o 110.000,00 zł, 
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zabezpieczono środki na pomoc 

materialną dla uczniów w kwocie 30.248,00 zł, 
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono wydatki 
0 2.709,24 zł - zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XXIV/143/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad Rady Miejskiej w Szydłowie była uchwała dotycząca 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szydłów. Głos w tej sprawie 
zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała zebranych na sesji RM, że ostatnia 
Uchwała dotycząca procedur uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu była z 2010 roku 
i w świetle nowych przepisów Ustawy o finansach publicznych powinna być do niej 
dostosowana. 

Projekt uchwały budżetowej opracowywany jest w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Wnioski do projektu budżetu składa 
się do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Burmistrz projekt uchwały 
budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada Radzie 
Miejskiej w Szydłowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do 
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Zostały uregulowane kwestie jakie materiały informacyjne powinny się znaleźć przy 
projekcie uchwały budżetowej. Tak jak było to do tej pory, projekt budżetu będzie 
przedstawiony wraz z częścią opisową, która zawiera szczegółowy opis strony 
dochodów i wydatków. Dołączona jest również informacja na temat przyznanych 
kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych udziałów 
w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa, jak również sprawozdanie 
o wykonaniu budżetu za trzy kwartały i przewidywanym wykonaniu dochodów za cały 
rok. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz 
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi radnym Rady Miejskiej w Szydłowie 
nie później niż na 30 dni przed sesją budżetową. Stałe Komisje Rady Miejskiej 
w Szydłowie odbywają posiedzenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania 



projektu uchwały, nie później niż 14 dni przed sesją budżetową, na których formułują 
pisemne opinie o projekcie budżetu i przekazują je niezwłocznie do Komisji Rady 
właściwej do spraw budżetu. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy 
Szydłów po otrzymaniu wniosków i opinii od pozostałych Komisji, formułuje opinię 
0 projekcie budżetu i wraz z uzasadnieniem przekazuje je Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przekazuje wyżej wymienioną 
opinię i wnioski Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosków komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego rozpatruje zgłoszone wnioski w przypadku uwzględnienia 
któregokolwiek wprowadza go do projektu uchwały budżetowej głosowanej na sesji 
budżetowej. Burmistrz może również wprowadzić inne autopoprawki wraz 
z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej głosowanej na sesji. 
Zostały wykreślona informacja na temat prac przygotowawczych jakie mieli przynieść 
pracownicy, ponieważ było to już nieaktualne i niezgodne z ustawą. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 4 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XXIV/144/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

W tym punkcie porządku obrad XXIVsesji RM głos zabrała Pani Marta Ciosek, 
pracownik UMiG w Szydłowie, która omówiła sprawę nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Szydłów. 
Drodze w miejscowości Szydłów położonej w granicach działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 2497 w obrębie Szydłów gmina Szydłów, obejmującej część drogi 
powiatowej Nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów nadaje się nazwę: ulica 
Kotuszowska. 
Zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Szydłów, wynika z potrzeb adresowych dla istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy 
bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizacje nieruchomości m.in. dla 
służb ratowniczych, itp. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 4 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XXIV/145/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnie Przewodnicząca RM przedstawiła kolejny punkt porządku obrad dotyczący 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących 
zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Szydłów. 
Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Gminy Janusz Sowa, który powiedział, że aby 
takowe zmiany statutów sołectw zostały wprowadzone, należy przeprowadzić 
konsultacje z mieszkańcami Gminy Szydłów. Konsultacje te polegać będą na 
zwołaniu zebrania wiejskiego, omówieniu z mieszkańcami projektu zmiany statutu 
sołectwa, podjęcia stosownej uchwały. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 4 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XXIV/146/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 



Kolejnym punktem posiedzenia RM były zmiany uchwały Rady Gminy Szydłów 
Nr VIII/38/2011 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów" w miejscowości Rzędów 
(gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy 
wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy", dofinansowanego 
ze środków wspólnotowych UE. 
Ulega zmianie §1 ust. 3 Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 
kwietnia 2011 r., który otrzymuje następujące brzmienie:Powierzenie następuje na 
okres od dnia uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przez 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. do czasu zakończenia 
trwałości projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pod nazwą: „Modernizacja 
Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie" w ramach 
naboru nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 dla Działania 4.2 - „Gospodarka 
odpadami" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, nie dłużej jednak, niż do dnia 31 grudnia 2028 r." 

Ze względu na czas trwałości projektu wymagane jest aby okres, na jaki 
zawarto umowę o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, kończył się 
najwcześniej po upływie 5 lat od przewidywanej daty zakończenia realizacji projektu. 
W związku z tym, iż planowany okres zakończenia realizacji projektu przypada na 
2022 rok, koniecznym stało się przedłużenie powierzenia realizacji w/w zadania na 
okres trwałości projektu „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Rzędowie" nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2028 r. i zawarcie 
aneksu do umowy z dnia 14 września 2011 r. o świadczenie usług publicznych. Jak 
poinformowała Pani Marta Stachowicz - Hanczke, która omówiła zmiany do uchwały, 
wszystkie gminy, które brały udział w tym projekcie zobowiązane są do zmiany 
uchwały i zawarcia aneksu do umowy z Zakładem Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Rzędowie. 
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 XXIV/147/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Ostatnim punktem porządku obrad RM była uchwała w sprawie zmian Statutu Miasta 
i Gminy Szydłów. Sekretarz Gminy przedstawił informację czego dotyczą 
proponowane zmiany: 

1) § 53 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. O terminie, miejscu, porządku dziennym posiedzenia komisji 
przewodniczący komisji zawiadamia jej członków w formie elektronicznej 
nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że termin 
posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu". 

2) Dotychczasowa treść § 68 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 1 i dodaje się 
ustęp 2 o treści: 

„2. Jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzna, że Rada Miejska nie jest 
właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, 
niezwłocznie wskazuje właściwy organ, o czym powiadamia Radę Miejską." 



Przewodnicząca Katarzyna Skuza zapytała, czy radni mają jakieś pytania do 
przedstawionego projektu uchwały. Prośbę o ponowne przeczytanie projektu uchwały 
zgłosił radny Ireneusz Jastrząb, ponieważ wersja pierwotna projektu uchwały 
przedstawiona na komisjach zawierała również zmianę § 72 „Przewodniczący 
Komisji może zaprosić na posiedzenie osoby wnoszące skargi, wnioski i petycje oraz 
podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja, jeżeli uzna, że istnieje 
konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie". Przewodnicząca RM 
przeczytała cały pierwotny projekt Uchwały Nr XXIV/148/2020 i zaznaczyła, że pkt 3 
nie zostaje poddany pod głosowanie, ponieważ został odrzucony wcześniej przez 
komisje. Uchwała zawiera zatem zmianę Statutu Miasta i Gminy Szydłów w § 53 ust. 
2 i dodaje się w § 68 ust. 2, a § 72 pozostaje bez zmian i zostaje wykreślony 
z projektu omawianej uchwały. 
Swoje wątpliwości zgłosił radny Marek Skuza, wg którego § 72 pkt 3 nie powinien być 
wykreślony z projektu uchwały, a wszyscy radni podczas głosowania zagłosują 
„przeciw" przyjęciu uchwały. 
Pani Przewodnicząca raz jeszcze wyjaśniła, że protokół z XXIV sesji RM będzie 
zawierał informacje, że pkt 3 dotyczący zmiany § 72 statutu został wykreślony 
z projektu uchwały i zostaje on bez zmian. Zostało to również potwierdzone przez 
Sekretarza Miasta i Gminy Szydłów. Uchwała zamieszczona w dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego będzie zawierała zmiany Statutu Miasta i Gminy 
Szydłów tylko dotyczące § 53 ust. 2 i § 68 ust. 2. 
Pani Katarzyna Skuza udzieliła głosu radnemu Łukaszowi Gondkowi, który zgłosił 
wniosek, aby zaproszenia na komisje i sesje były wysyłane również w formie 
imiennej, pisemnej a nie tylko elektronicznej. Zaproszenia imienne są podstawą do 
udzielenia urlopu przez pracodawcę dla radnego, który uczestniczy w komisjach 
i sesji. 
Radni nie zgłosili więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XXIV/148/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad była skarga pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szydłów na 
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów. Jak wyjaśniła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Szydłowie, Rada Miejska nie jest organem kompetentnym do rozpatrywania takiej 
skargi. Takie stanowisko zajęła również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która 
wskazała, że skarżąca w takim przypadku może wnieść stosowne powództwo do 
sądu powszechnego celem rozpatrzenia sprawy i ostatecznego rozstrzygnięcia 
sporu. Rada Miejska w Szydłowie uznaje zatem za bezzasadną skargę z dnia 7 
września 2020 r. pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szydłów na Burmistrza Miasta 
i Gminy Szydłów. 
Radni nie zgłosili więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 4 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XXIV/149/ 2020 
(o treści jak w załączeniu) 



Ad. 7. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił pan Andrzej Tuz - Burmistrz 
Miasta i Gminy: 
- w odpowiedzi na pierwszą interpelację radnego z Korytnicy dotyczącą podcięcia 

gałęzi, Burmistrz zapewnił, że sprawa ta zostanie jak najszybciej załatwiona 
- interpelacja radnego z Brzezin również zostanie jak najszybciej i pozytywnie 

rozpatrzona, 
- w odpowiedzi na interpelację wiceprzewodniczącego RM, Burmistrz poinformował, 

że w związku z planowaną na przyszły rok rewitalizacją terenu przy byłej 
oczyszczalni, będzie on wtedy doprowadzony do należytego porządku, a jeżeli 
chodzi o mury i zakrzewienia to jesienią będzie wszystko sukcesywnie oczyszczane 

- w sprawie zgłoszonej interpelacji radnego Łukasza Gondka, Burmistrz zapewnił, że 
pismo do Zarządu Dróg Powiatowych zostanie wystosowane, na czas zimy pobocza 
zostaną poprawione, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców, a w przyszłym 
roku gmina postara się o remont aby wszystko funkcjonowało prawidłowo. 

Ad. 8. 

W przedostatnim punkcie obrad RM w Szydłowie swój wniosek i pytanie zgłosił radny 
Ireneusz Jastrząb. Poinformował on zebranych, że do kilku radnych zwróciło się 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, które organizuje w miesiącu 
październiku plener malarski. Jest on objęty patronatem Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego i Starosty Staszowskiego. Towarzystwo zwróciło się do Burmistrza 
z prośbą o możliwość wystawienia obrazów przez jedną niedzielę na sali zamkowej 
i możliwość malowania obrazów na terenie zabytków przez malarzy, którzy będą 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. Plener ten zdaniem radnego, organizowany jest 
przez Towarzystwo dla promocji Szydłowa a niestety odpowiedź gminy była 
negatywna, dlaczego? 
Burmistrz udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że kolidowało by to z ruchem turystycznym 
z którego gmina czerpie zyski i który jest dla gminy priorytetem oraz że, odmowna 
decyzja dotyczyła malowania na terenie zabytków a nie wystawy obrazów. 
Poinformował również, że plener malarski jaki organizuje Urząd i Gminne Centrum 
Kultury jest plenerem ogólnopolskim i jako organizator przywiązuje do niego bardzo 
dużą wagę, ponieważ jest on znaczący w promowaniu wizerunku Miasta Szydłowa 
i całej Gminy. Pisma, które wpływają ze strony Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej zawsze są składane do rozpatrzenia w ostatniej chwili, co wpływa 
bardzo często na brak możliwości pozytywnego rozpatrzenia ich, ze względów 
między innymi organizacyjnych. Towarzystwo posiada również środki, które dostaje 
od Gminy, posiada również swoją siedzibę, w której to może zorganizować 
poplenerową wystawę namalowanych obrazów. Gmina zawsze chce jak najlepiej 
współpracować z Towarzystwem do którego należą mieszkańcy Szydłowa, 
a najlepszym przykładem togo jest wspólnie organizowany Turniej Rycerski. 
Zdaniem Burmistrza należy również sprostować informacje, które pojawiały się 
wcześniej w mediach społecznościowych. Działka na której znajduje się cmentarz 
żydowski jest własnością gminy i to gmina co roku porządkuje ten teren przy 
niewielkim wkładzie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej a nie 
odwrotnie. 
Radny, Ireneusz Jastrząb ponownie zadał pytanie, czy odmowa dotyczy tylko 
samego malowanie obrazów a nie ich wystawy. Burmistrz w odpowiedzi zapewnił, że 
jeszcze raz przeanalizuje odpowiedź na pismo Towarzystwa, podkreślił jednak, że 



główny plener malarski to ten który organizuje Gmina Szydłów. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej ma szansę również włączyć się w wiele akcji 
organizowanych na terenie gminy, na przykład wesprzeć Gminny Klub Sportowy. 
Głos w tej sprawie zabrał również radny Łukasz Gondek, który poinformował, że 
widział odmowną odpowiedź na pismo Towarzystwa odnośnie zorganizowania 
w niedzielę wystawy obrazów poplenerowych. 
Następnie wiceprzewodniczący RM Zbigniew Głogowski poinformował, że podczas 
dyżuru, który pełnił dnia 06.08.2020 r. wpłynęło pismo od mieszkańców ul. Soleckiej. 
Zwracają się oni z prośbą w sprawie chodnika na ul. Soleckiej, którego nie ma. Ruch 
na tej ulicy jest duży, a osoby piesze nie mogą bezpiecznie chodzić. Mieszkańcy 
sygnalizują, że jeżeli UMiG Szydłów nie podejmie działań, sprawa ta zostanie 
nagłośniona do odpowiednich wyższych władz oraz mediów. Odpowiedź na pismo 
została udzielona pisemnie i ustnie z nadzieją, że zostanie ona przekazana 
mieszkańcom ul. Soleckiej do wglądu. Radny podkreślił również, że remontu 
potrzebuje również nawierzchnia asfaltowa na tej ulicy. Burmistrz wyjaśnił, że jak 
wcześniej mówił na sesji, był w tej sprawie u Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego aby środki na ten cel zostały przyznane. Ponieważ jest to droga 
wojewódzka, więc gmina może się tylko starać o fundusze na remont, co zawsze 
czyni. 

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

Protokołował 

Ad. 9. 


