
Protokół Nr XLIX 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 18 listopada 2022 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 9 3 2 , a zakończyły o godz. 10 4 8 . 
W obradach sesji udział wzięło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Lista 
obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

Ad. 1. 

Obrady XLIX sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom Pani Katarzyna Skuza -
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy - Pana 
Andrzeja Tuza, Zastępcę Skarbnika - Panią Annę Pytowską, radnych obecnych na 
sesji oraz pracowników UMiG. Wszyscy obecni radni w liczbie 13 zgłosili swoją 
obecność na obradach. Przewodnicząca stwierdziła quorum i rozpoczęła obrady RM 
w Szydłowie. 

Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym proponowany porządek obrad 
XLIX sesji RM: 

1. Otwarcie obrad 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/ 2022. 
7. Informacja Przewodniczącej RM o złożonych oświadczeniach majątkowych 

radnych za rok 2021 i Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów o złożonych 
oświadczeniach majątkowych pracowników UMiG za rok 2021. 

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 -

projekt Nr XLVII / XLIX/ 281/ 2022, 
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok - projekt Nr XLIX/282/ 2022, 
- przyjęcia na rok 2023 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projekt 
NrXLIX/ 283/2022, 

- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szydłów nieruchomości -
działek nr 2147 i nr 2148 położonych w Szydłowie - projekt Nr XLIX/ 284/ 2022, 

- pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2022 roku - projekt Nr XLIX/285/ 2022. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 



Po przedstawieniu porządku obrad Przewodnicząca RM zwróciła się do radnych 
0 zgłaszanie wniosków lub uwag co do zmiany lub uzupełnienia tegoż 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 - 1 3 głosów „za". 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że do chwili rozpoczęcia sesji nie 
wpłynęły wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołów z poprzednich, tj. sesji 
Nr XLVII z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz Nr XLVIII z dnia 29 września 2022 r. i zwróciła 
się do radnych o zgłaszanie ustnych uwag do protokołów. Radni nie zgłosili takich 
wniosków i zastrzeżeń. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, protokół z XLVII 
1 Nr XLIII sesji RM zostały przyjęte jednogłośnie - 1 3 głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie obrad XLIX sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Sebastian Gałązka - poprosił o uzupełnienie poboczy przy drogach gminnych 

miejscowości Jabłonica, 
- radny Ireneusz jastrząb - zgłosił problem uszkodzonych schodów przy Szkole 

Podstawowej w Potoku, 
- radny Łukasz Gondek - skierował pytanie do Burmistrza odnośnie drogi nad Górkami, 

czy skoro była uwzględniona w budżecie na 2022 rok to czy będzie zrealizowana 
w tym roku? 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów przywitał 
Przewodniczącą RM i szanowną Radę, a następnie złożył sprawozdanie z prac jakie 
miały miejsce w okresie między sesjami RM: 
- spotkał się z mieszkańcami m. Gacek z związku z budową kanalizacji w tej 

miejscowości, 
- odbył spotkanie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

- mgr Joanną Modras, podczas którego poruszone zostały tematy zabytków w naszej 
gminie, 

- w Busku Zdroju spotkał się z dyrektorem P G E w Busku Zdroju, 
-17 października brał udział w uroczystym oddaniu do użytku wyremontowanego 

ratusza w Daleszycach, 
- w Centrum Geoedukacji w Kielcach po raz 24. odbyły się Wojewódzkie Obchody 

Światowego Dnia Turystyki w 2022 r., podczas których Burmistrz odebrał statuetką 
S U P E R Wędrowiec Świętokrzyski za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki 
w regionie, 

- uczestniczył w uroczystym pasowaniu na przedszkolaka w Szydłowie, 
- odbył spotkanie z projektantami w sprawie programu funkcjonalno-użytkowego 

budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów, 
- 29 października br. w Ruszczy odbyło się uroczyste przekazanie promes dla ośmiu 



młodzieżowych drużyn z powiatu staszowskiego, pośród których znalazła się 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Potoka, 

-11 listopada odbyły się uroczyste obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
- brał udział w spotkaniu Rady LGD „Białe Ługi", 
- Gmina Szydłów zajęła 3 miejscem w woj. świętokrzyskim w rankingu liderów, gdzie 

wykonuje się najwięcej inwestycji z udziałem środków unijnych, w Polsce gmina 
zajęła 53 miejsce. 

Ad. 6. 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/ 2022 na 
terenie gminy Szydłów przedstawił kierownik Zespołu Obsługi Szkół - Pan Mariusz 
Misterkiewicz, która stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7. 

W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła 
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2021, natomiast 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów przedstawił informację o złożonych 
oświadczeniach majątkowych pracowników UMiG za rok 2021. Stanowią one 
załączniki do protokołu z sesji. 

Ad. 8. 

Kolejnym punktem obrad na sesji RM w Szydłowie było rozpatrzenie projektu 
oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Szydłów na lata 2022 - 2033. Projekt ten przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy 
Szydłów - Pani Anna Pytowska. 

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 
wprowadzone zostały następujące zmiany: 
Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.928.418,40 zł, a dochody majątkowe 
zostały zmniejszone o kwotę 265,47 zł. Zmiany dochodów bieżących wynikają ze 
zmian wprowadzonych na podstawie uchwały budżetowej oraz aktualizacji zmian 
wprowadzonych zarządzeniem. 
Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 265,47 zł. W zadaniu inwestycyjnym 
pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy 
ul. Szkolnej 12" zmniejszono dofinansowanie o kwotę 265,47 zł. Dochody ogółem 
wynoszą 41.260.386,68 zł. 
Po stronie wydatków zmiany są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów 
oraz dokonaniem przesunięć wewnątrz wydatków. Zmiany zostały wprowadzone po 
stronie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 
5.053.928,14 zł. Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 71.704,51 zł. 
Wydatki ogółem wynoszą - 48.484.332,68 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian, kwota deficytu budżetowego uległa zmianie i wynosi 
7.223.946,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
- z kredytów - 3.500.000,00 zł, 
- wolnymi środkami, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym 



budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 178.000,00 zł, 
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 3.545.946,00 zł. 

Przychody na rok 2022 wynoszą 8.023.946,00 zł, a rozchody 800.000,00 zł. 
W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2033 wprowadza się 
następujące zmiany: 
Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja3PGR/2021/3453/Polskil_ad zwiększono 
dochody o kwotę 784.000,00 zł. na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury 
wodnej w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica" (2023-2024). W roku 
2023 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 388.000,00 zł., wkład własny 24.000,00 
zł., natomiast na rok 2024 dofinansowanie 396.000,00 zł. 
Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja3PGR/2021/3491/Polski Ład zwiększono 
dochody o kwotę 1.666.000,00 zł. Na zadanie pn. „ Poprawa efektywności 
energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica" 
(2023-2024). W roku 2023 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 825.000,00 zł, 
wkład własny 50.000,00 zł, natomiast na rok 2024 dofinansowanie w kwocie 
841.000,00 zł. 
Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2PGR/2021/6939/PolskiLad zwiększono 
dochody o kwotę 2.700.000,00 zł. na zadanie Poprawa efektywności energetycznej 
budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów" (2023-2024). W roku 2023 
zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1.335.000,00 zł, wkład własny 330.000,00 zł, 
natomiast w roku 2024 dofinansowanie 1.365.000,00 zł. 
Na podstawie wstępnej promesy NR Edycja2/2021/6932/Polskil_ad zwiększono 
dochody o kwotę 7.225.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Szydłowie" 
(2023-2025). W roku 2023 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł - wkład własny, w roku 
2024 dofinansowanie 3.572.500,00 zł, wkład własny 1.205.000,00 zł, natomiast w roku 
2025 dofinansowanie 3.652.500,00 zł. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o szersze wyjaśnienie przez Burmistrza 
planowanych inwestycji w zakresie kanalizacji i termomodernizacji w miejscowościach: 
Kotuszów, Korytnica i Jabłonica. 
Burmistrz Andrzej Tuz poinformował, że środki na te inwestycje pochodzą z Polskiego 
Ładu dla gmin popegeerowskich. Pierwsze zadanie to termomodernizacja budynków 
OSP w Kotuszowie, Jabłonicy i Korytnicy, czyli między innymi wymiana okien 
i ocieplenie budynków. Drugie zadanie to modernizacja sieci wodociągowej na terenie 
tych miejscowości. Gmina jest obecnie na etapie przygotowywania projektów 
funkcjonalno-użytkowych, oraz prowadzony jest audyt budynków użyteczności 
publicznej. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona 
jednogłośnie - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLIX/ 281/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 



Następnym punktem obrad RM w Szydłowie było rozpatrzenie projektu 
i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok, który to 
projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy Szydłów Pani Anna 
Pytowska. 
Dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 6.613.272,58 zł, a zmniejsza się 
o kwotę 2.243.173,97 zł. Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany: 
W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy wojewódzkie - zwiększono 
dochody o kwotę 2.246,00 zł na podstawie pisma Znak: FN.1.3111.736.2022 z dnia 19 
października 2022 r. ŚUW w Kielcach na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, rozdziale Pozostała 
działalność zwiększono dochody o kwotę 97,40 zł tytułem nadania Nr P E S E L 
obywatelom Ukrainy. 
W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększono dochody o kwotę 
6.105,00 zł na podstawie pisma Znak: ST3.4752.9.2022.g z dnia 13 października 
2022 r. na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszono dochody o kwotę 265,47 zł z tytułu 
dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -
Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12". Zwiększono również dochody o kwotę 
1.000,00 zł na podstawie pisma Znak: FN.1.3111.655.2022 z dnia 14 października 
2022 r. ŚUW w Kielcach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. 
W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 
2.142.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych. 
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano 
zwiększenia dochodów o kwotę 3.060.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz 
zwiększenia o kwotę 2.142.000,00 zł tytułem przeniesienia środków zgodnie 
z klasyfikacją budżetową. Zwiększono również dochody o kwotę 273.902,68 zł na 
wypłatę dodatków na inne źródła paliwa dla gospodarstw domowych. 
W dziale 855 Rodzina zwiększono dochody o kwotę 13,00 zł na podstawie pisma 
Znak:FN.1.3111.820.2022 z dnia 7 listopada 2022 r. na realizację zadań związanych 
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano przeniesienia 
środków między paragrafami w kwocie 100.908,50 zł z tytułu refundacji wydatków 
z realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie 
gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców". W dziale tym 
dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 27.000,00 zł na podstawie porozumienia 
z WFOŚiGW w Kielcach na realizację Programu Czyste powietrze. Dokonano również 
zwiększenia dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego. 
Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 41.260.386,68 zł. 
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 6.947.852,24 zł, a zmniejszone 
o kwotę 2.523.682,93 zł. Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zmian 
wprowadzonych po stronie dochodów oraz dokonaniem przesunięć w wydatkach. 



W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 
w rozdziale - Dostarczanie wody - zwiększono wydatki o kwotę 21.439,04 zł na wydatki 
bieżące. 
W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale - Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych - zmniejszono wydatki inwestycyjne roczne o kwotę 100.000,00 zł ze 
względu na brak dofinansowania. 
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale - Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami - zwiększono wydatki o kwotę 265.000,00 zł na zakup 
nieruchomości położonych w Szydłowie - działki nr 2148 i nr 2147 wraz 
z zabudowaniami. 
W dziale 720 - Informatyka, w rozdziale - Pozostała działalność - dokonano 
przesunięcia środków między paragrafami w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowa 
Gmina". Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 941.50 zł oraz zmniejszenia 
wydatków o kwotę 941,50 zł. 
W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono wydatki o kwotę 2.343,40 zł oraz 
zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących. 
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o kwotę 57.105,00 zł celem 
zabezpieczenia wydatków bieżących szkół. Dokonano również zmniejszenia 
wydatków o kwotę 159.248,78 zł w wyniku rozliczenia zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. 
Szkolnej 12". 
Dokonano przeniesienia środków między rozdziałami w celu zwiększenia dotacji 
o kwotę 20.000,00 zł na prowadzenie przedszkola w Solcu, a zmniejszono o kwotę 
20.000,00 zł dotację na prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku. 
W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale - Pozostała działalność - dokonano 
zmniejszenia wydatków o kwotę 2.142.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych. 
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano 
zwiększenia wydatków o kwotę 3.060.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz 
dokonano zwiększenia o kwotę 2.142.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków 
zgodnie z klasyfikacja budżetową. W dziale tym dokonano również zwiększenia 
wydatków o kwotę 273.902,68 zł na wypłatę dodatków na inne źródła paliwa. 
W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale - Karta Dużej Rodziny - zwiększono wydatki 
o kwotę 13,00 zł na zakup materiałów. 
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale - gospodarka 
ściekowa i ochrona wód - zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii. 
W rozdziale - Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonano zwiększenia wydatków 
o kwotę 54.070,70 zł z tytułu pozostałości środków z roku ubiegłego na pokrycie 
wydatków związanych z gospodarką odpadami oraz dokonano przesunięcia środków 
o kwotę 4.036,92 zł. 
W rozdziale - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększono wydatki 
o kwotę 27.000,00 zł w wyniku realizacji programu Czyste powietrze. 
W rozdziale - Pozostała działalność - zwiększono wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł na 
dystrybucję węgla oraz dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 77.455,73 zł 
w wyniku zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Kompleksowa 



rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia 
wysokiej jakości życia mieszkańcom". 
Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 48.484.332,68 zł. 
Z-ca Skarbnika odpowiedziała również na pytanie radnego z posiedzenia komisji 
stałych RM odnośnie zaległości w zapłacie za odpady komunalne przez mieszkańców 
gminy Szydłów, które na dzień bieżący wynoszą 1.984,02 zł. 
Radny Ireneusz Jastrząb poprosiło wyjaśnienie dlaczego została przeniesiona dotacja 
z Punktu Przedszkolnego w Potoku do Przedszkola w Solcu. Pani z-ca Skarbnika 
odpowiedziała, że w związku z przeliczeniem kwoty dotacji na jedno dziecko 
uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy, zaszła koniczność 
przesunięcia środków. 
Radni nie zgłosili więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została uchwalona 
jednogłośnie - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLIX/ 282/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad na sesji RM w Szydłowie było rozpatrzenie projektu 
oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 programu współpracy Gminy 
Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu 
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, dlatego uchwalenie przedstawionej uchwały jest zasadne. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLIX/ 283/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Następnym punktem obrad na sesji Rady Miejskiej w Szydłowie było 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez 
Gminę Szydłów nieruchomości - działek nr 2147 i nr 2148 położonych w Szydłowie, 
który przedstawiła Pani Izabela Jaros - Palmąka - podinspektor ds. gospodarki 
nieruchomościami w UMiG Szydłów. 

Przedmiotowe działki nr 2148 i nr 2147 są własnością osoby fizycznej, jedna 
z nich zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, 
wyposażonym w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i wewnętrzną 
instalację gazu ziemnego. Działki sąsiadują z działką nr ewid. 2149, której 
właścicielem jest już Gmina Szydłów. Zakup działek przez Gminę Szydłów wpłynie na 
zwiększenie zasobów stanu mienia komunalnego gminy. 



Głos zabrał również Burmistrz Andrzej Tuz, który wyjaśnił, że okazja zakupu działek 
jest atrakcyjna pod względem ceny, i gdy gmina nie kupi tych działek to w przyszłości 
może powtórzyć się sytuacja jak w przypadku sprzedaż przez Gminną Spółdzielnię 
nieruchomości w Rynku, tzw. ratusza. Są to działki sąsiadujące ze strzelnicą 
w Szydłowie. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLIX/ 284/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad na sesji RM w Szydłowie było rozpatrzenie projektu 
oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku. Projekt uchwały przedstawiła 
kierownik ref. Gospodarki komunalnej - Pani Anna Suchorowska. 

Pani kierownik wyjaśniła, że w sytuacji wystąpienia różnicy pomiędzy 
dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina ma 
możliwość pokrycia części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w wysokości powstałej różnicy z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Radni nie zgłosili więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona jednogłośnie - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr XLIX/ 285/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Ad. 9. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Tuz: 
- pytanie, które zadał radney Ireneusz Jastrząb - problem schodów przy szkole 

Podstawowej w Potoku ciągnie się już spory czas, ponieważ firma która je uszkodziła 
nie poczuwa się aby je naprawić. Gmina wynajmie wykonawcę, który naprawi schody, 
a kosztami zostanie obciążona firma, która je uszkodziła, 

- pytanie radnego Sebastiana Gałązki - sprawa poboczy zostanie załatwiona, 
- pytanie radnego Łukasza Gondka - środków klęskowych w 2022 roku gmina nie 

otrzymała i dlatego droga nad Górkami nie została wykonana. Droga ta nie spełnia 
również odpowiednich parametrów aby została wykonana z innego programu. Jeżeli 
gmina otrzyma środki klęskowe, to droga ta jest na pierwszym miejscu do wykonania. 

Radny poprosił o zabezpieczenie środków na tę drogę w planowanym budżecie gminy 
na 2023 rok, zaznaczył także, że po ulewach kamień, który kupuje gmina i rozkłada na 
tej drodze spływa na działki sąsiednie. 
Burmistrz Andrzej Tuz odpowiedział, że w najbliższym czasie droga ta zostanie 
wytyczona, aby jak najszybciej jak to możliwe została wykonana. 



Ad. 10. 

W punkcie wolne wnioski i informacje jako pierwszy zabrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów przedstawił informacje o aktualnych wydarzeniach na terenie gminy 
Szydłów: 
- zakończona została droga do sadów od ulicy Kieleckiej w kierunku Jabłonicy, 
- droga od Sachalina do drogi w kierunku Szydłowa została uzupełniona tłuczniem, 
- inwestycja budowy kanalizacji w Gackach zbliża się ku końcowi, 
- droga powiatowa Gacki - Mokre również będzie za chwilę oddana i jest to najdłuższy 

odcinek drogi jaki został ostatnio zrobiony, 
- gmina Szydłów jest obecnie na etapie przyjmowania wniosków na dystrybucję węgla 

dla mieszkańców. Gmina podpisała umowę z PGG S.A., w ramach której węgiel 
pochodził będzie z trzech kopalni: Wesoła, Rachwałowice i Sośnica. Węgiel będzie 
składowany w sąsiedniej gminie Gnojno przez firmę „Usługi Transportowe Handel 
Materiałami Budowlanymi Sławomir Siejka" i stamtąd też będzie dostarczany do 
Mieszkańców gminy Szydłów. 

Następnie pytanie zadała sołtys Rudek odnośnie, kiedy zostanie rozwiązany problem 
dojazdu dzieci do szkół ponadpodstawowych w Chmielniku, oraz czy zostaną 
wstawione nowe drzwi do OSP w Rudkach. 
Burmistrz poinformował, że wielokrotnie prowadzone były rozmowy w tej sprawie m. 
in. Ze Starostą buskim i Burmistrzem Chmielnika. Dzieci uczęszczają do szkół na 
terenie gminy Chmielnik i tamtejsze władze powinny zadbać o ich dojazd do szkół. 
Prywatne firmy żądają wygórowanych dopłat jakie miałaby dołożyć gmina do 
dojazdów. Druga sprawa, dotycząca drzwi do OSP w Rudkach zostanie załatwiona. 
Radny Sebastian Gałązka zapytał, czy Burmistrz był na drodze powiatowej i widział 
jak wygląda sprawa zjazdów do posesji. 
Burmistrz wyjaśnił, że zjazdy będą w tych samych miejscach co były. Droga będzie 
wykonana od granicy naszej gminy do skrzyżowania do Kotuszowa. Do cmentarza 
w Kotuszowie wykonany zostanie chodnik. 

Ad. 11. 

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

Protokołowała 

Beata Nowińska 


