
Protokół Nr L 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 25 listopada 2022 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13 3 0 , a zakończyły o godz. 14 1 3. 
W obradach sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Lista 
obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

Ad. 1. 

Obrady L sesji RM otworzył i przewodniczył obradom Pan Zbigniew Głogowski -
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który przywitał Burmistrza Miasta i Gminy -
Pana Andrzeja Tuza, Skarbnik Miasta i Gminy Szydłów - Panią Alicję Kłonicką. 
Zastępcę Skarbnika - Panią Annę Pytowską, radnych obecnych na sesji, oraz 
pracowników UMiG. Wszyscy obecni radni w liczbie 14 zgłosili swoją obecność na 
obradach. Przewodniczący stwierdził quorum i rozpoczęła obrady RM w Szydłowie. 

Ad. 2. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił radnym proponowany porządek 
obrad L 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. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

- ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym 
podatku - projekt Nr L/286/2022, 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązują -
cych na terenie Gminy Szydłów - projekt Nr L/287/2022, 

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r. -
projekt Nr L/288/2022, 

- ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczu zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz 
rodziców oraz rodziców - projekt Nr L/289/2022, 

- odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr L/290/2022, 
- powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr L/191/2022. 

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

Po przedstawieniu porządku obrad Wiceprzewodniczący RM zwrócił się do 
radnych o zgłaszanie wniosków lub uwag co do zmiany lub uzupełnienia tegoż 
porządku obrad. Takie uwagi oraz wnioski nie zostały zgłoszone. W związku z czym 
poddał pod głosowanie jawne proponowany porządek obrad i porządek ten został 
przyjęty jednogłośnie -14 głosów „za". 



Ad. 3. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji 
nie wpłynęły wnioski lub zastrzeżenia, co do treści protokołu z poprzedniej, tj. sesji 
Nr XLIX z dnia 18 listopada 2022 r. i zwrócił się do radnych o zgłaszanie ustnych 
uwag do protokołu. Radni nie zgłosili takich wniosków i zastrzeżeń. 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, protokół z XLIX sesji RM zostały przyjęte 
jednogłośnie -14 głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie obrad L sesji radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
i uchwalania projektów uchwał objętych porządkiem obrad sesji nr L. 

Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Projekt uchwały 
przedstawiła i omówiła Pani Anna Pytowska - Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy 
Szydłów. Stwierdziła, że ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zmianami) nakłada 
obowiązek ustalania przez rady gmin stawek podatku od nieruchomości na dany rok 
budżetowy. Proponowane stawki podatku od nieruchomości w Gminie Szydłów 
wzrastają o 11,8 % w porównaniu do stawek obowiązujących obecnie. Zastosowano 
tu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do 
I półrocza 2021 r, który wyniósł 111,8 (wzrost o 11,8%). Wskaźnik ten został podany 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. 
i ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 18 lipca 2022 r. pod poz. 696. Zgodnie 
z tymi założeniami proponuje się stawki podatku od nieruchomości w Gminie 
Szydłów w wysokościach: 

1) od gruntów: 
a) od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków -1,03 zł, 

b) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,25 zł, 

c) od 1 m 2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 0,55 zł, 

d) od 1 m 2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka
niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obej-



mującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - 3,45 zł, 

e) od 1 m 2 powierzchni gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako „B", których powierzchnia nie przekracza 1 ha - 0,35 zł, 

2) od budynków lub ich części: 
a) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,87 zł, 
b) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 24,33 zł, 

c) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym -12,26 zł, 

d) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,34 zł, 

e) pozostałych: 
- od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,82 zł, 

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1, 
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 
poz. 1558). 

Pani Anna Pytowska wyjaśniła również, że projekt uchwały zakłada, że w Gminie 
Szydłów zwolnione od podatku od nieruchomości będą: 
1) budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni poniżej 350 m2, z wyjątkiem 

zajętych w części lub w całości na działalność gospodarczą, 
2) pozostałe budynki lub ich części o powierzchni poniżej 350 m2, z wyjątkiem 

zajętych w części lub w całości na działalność gospodarczą. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 

i w zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym, uchwała 
została uchwalona jednogłośnie -14 „za" 

UCHWAŁA Nr U 286/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Gminy Szydłów - projekt Nr U 287/2022. Projekt 
przestawiła Z-ca Skarbnika Pani Anna Pytowska, która wyjaśniła, że stawki podatku 
od środków transportowych proponowane w uchwale mieszczą się w granicach 
obwarowanych kwotami określonymi jako minimalne dla pojazdów o których mowa 



w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie 
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie 
minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. 
(M. P. poz. 1001). Stawki te, w odniesieniu do pojazdów podlegających 
opodatkowaniu tym podatkiem, mieszczą się też w granicach kwot podanych 
w obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. poz. 731). 

Proponowane w uchwale stawki podatku od jednego środka transportowego 
będą wynosić rocznie: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 812,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 870,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.042,00 zł, 
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton, w zależności od liczby osi pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
określa załącznik Nr 1 do uchwały, 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi - 1.854,00 zł, 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa 
załącznik Nr 2 do uchwały, 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -
1.042,00 zł, 
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 
3 do uchwały, 
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.118,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.124,00 zł. 

Proponowane stawki podatku od środków transportowych w Gminie Szydłów 
wzrastają również o 11,8 %, tj. o wskaźnik inflacji, w porównaniu do stawek 
obowiązujących obecnie. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego RM głosowaniu jawnym, uchwała 
została uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr U 287/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 



Kolejny projekt Uchwały - Nr U 288/ 2022, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r. przedstawiła Pani Anna Pytowska -
Zastępca Skarbnika, która wyjaśniła, że w uchwale proponuje się obniżenie ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w Gminie Szydłów na rok podatkowy 
2023, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 
995) z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt. 

Proponowana do wymiaru podatku rolnego w Gminie Szydłów na 2023 r. 
średnia cena skupu żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt odzwierciedla średnią cenę 
rynkową żyta, która utrzymuje się na miejscowym rynku handlu zbożem przez cały 
bieżący rok i jest bardziej adekwatna do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2023 
rok. Propozycję obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2023 rok 
pozytywnie zaopiniowała Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego RM głosowaniu jawnym, uchwała 
została uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr U 288/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Następny projekt uchwały objęty porządkiem obrad sesji, w sprawie ustalenia 
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców 
przedstawił kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Szydłowie - Pan Mariusz 
Misterkiewicz, który zabierając głos powiedział, że do zadań własnych Gminy należy 
zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz uczniom dowozu i opieki 
do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. Obowiązek ten może być realizowany przez gminę 
poprzez zapewnienie bezpłatnego środka transportu lub zwrot kosztów rodzicom 
dowożącym dziecko niepełnosprawne we własnym zakresie - na podstawie umowy 
zawartej między Burmistrzem a rodzicami lub opiekunami prawnymi. 
Z dniem 27 października 2022 r., za sprawą ustawy z 15 września 2022 r. 
0 zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, zmodyfikowano zasady ustalania zwrotu kosztów dowozu dzieci 
1 uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zmianie uległ 
sposób obliczania kosztów zwrotu przysługującego rodzicom. W świetle nowych 
regulacji kompetencją Rady Miejskiej jest ustalenie stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach 
wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym, które wynoszą: 
1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,5214 zł, 
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 0,8358 zł, 



2) dla motocykla - 0,2302 zł, 
3) dla motoroweru - 0,1382 zł. 

Proponowana uchwała określa stawki w wysokości równej stawkom, 
określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002, Nr 27, poz. 271 ze zm.). 

Na podstawie art. 3 ustawy zmieniającej ustawę - Prawo oświatowe, strony 
umowy, zawartej w celu zwrotu kosztów dowozu muszą dostosować postanowienia 
umowy do znowelizowanych przepisów, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy zmieniającej - tj. do 26 grudnia 2022 r. Wobec powyższego podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego RM głosowaniu jawnym, uchwała 
została uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr U 289/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały - Nr L/290/2022 - Rady Miejskiej w Szydłowie w sprawie 
odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów, przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej - Pan Zbigniew Głogowski. 
Dalej wyjaśnił, że zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
0 samorządzie gminnym powołanie i odwołanie skarbnika gminy należy do 
kompetencji rad gmin i dokonywane jest na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). 

W dniu 14 października 2022 r. Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Miasta 
1 Gminy Szydłów złożyła do Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów wniosek 
0 rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 27 listopada 2022 r. 
w związku z przejściem na emeryturę. 

Burmistrz wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z powołania z Panią 
Alicją Kłonicką z dniem 27 listopada 2022 r. 

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, realizując treść art. 18 ust. 2 
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym złożył do Rady 
Miejskiej w Szydłowie wniosek o odwołanie Pani Alicji Kłonickiej ze stanowiska 
Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów z dniem 27 listopada 2022 r. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez przewodniczącego obrad sesji głosowaniu jawnym, uchwała 
została uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr U 290/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Po podjęciu powyższej uchwały, zabrał głos Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów - Pan 
Andrzej Tuz, który w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował Pani Alicji Kłonickiej 



za jej pracę na stanowisku Skarbnika Gminy od 2009 r. Dzięki jej wiedzy fachowej 
i zaangażowaniu możliwe było prawidłowe realizowanie budżetu gminy w tym 
okresie, a także realizacja wielu znaczących dla całej gminy inwestycji oraz 
pozyskiwanie środków finansowych na te cele. Życzył również wszelkiej pomyślności, 
zdrowia oraz realizacji planów i zamierzeń na nowym etapie życia. Na koniec 
swojego wystąpienia Burmistrz wręczył Pani Alicji Kłonickiej pamiątkowy grawerton 
i bukiet kwiatów. Do życzeń przyłączyli się także obecni na sesji radni, sołtysi 
i pracownicy UMiG Szydłów. 

Przystępując do dalszej części obrad sesji nr L, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Szydłowie - Pan Zbigniew Głogowski przedstawił ostatni projekt uchwały 
przygotowanej na sesję RM - Uchwałę Nr U 291/ 2022 w sprawie powołania 
Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów. Na wstępie wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest 
uzasadnione powstaniem wakatu na stanowisku Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów 
w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szydłowie uchwały o odwołaniu 
dotychczasowego Skarbnika Miasta i Gminy. Stosunek pracy skarbnika gminy 
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych nawiązuje się na 
podstawie powołania. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
0 samorządzie gminnym powoływanie Skarbnika dokonywane jest na wniosek 
Burmistrza i należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów złożył wniosek do 
Rady Miejskiej w Szydłowie o powołanie na ww. stanowisko Pani Anny Pytowskiej, 
z uzasadnieniem, iż posiada ona kwalifikacje i doświadczenie na to stanowisko 
wymagane art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Rekomendowana na stanowisko Skarbnika w 2015 r. ukończyła studia wyższe -
magisterskie na kierunku: ekonomia oraz posiada 34 - letnie doświadczenie w pracy 
w Referacie Finansowym UMiG Szydłów, a od 01.01.2011 r. pełni funkcję zastępcy 
Skarbnika Gminy. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego RM głosowaniu jawnym, uchwała 
została uchwalona jednogłośnie -14 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr U 291/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Po podjęciu ww. uchwały, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy, który 
pogratulował Pani Annie Pytowskiej powołania na funkcję Skarbnika Gminy i złożył 
jej życzenia zadowolenia i spełniania się na nowym stanowisku pracy. 

Następnie o głos poprosiła Pani Anna Pytowska, i po udzieleniu głosu, 
podziękowała ona serdecznie za wybranie jej na funkcję Skarbnika Gminy Szydłów 
oraz w kilku zdaniach przedstawiła zadania Skarbnika Miasta i Gminy w systemie 
finansów publicznych funkcjonującym w Polsce. Na zakończenie wystąpienia, Pani 
Anna Pytowska dodała, że dołoży wszelkich starań i wykorzysta swoje 
doświadczenie zawodowe i wiedzę fachową w prawidłowej realizacji budżetu gminy 
i zadań nim objętych. 



Ad. 6. 

W punkcie tym nie udzielono odpowiedzi na zapytania i interpelacje z uwagi na ich 
brak. 

Ad. 7. 

W punkcie porządku obrad pn. „Wolne wnioski i zapytania", głos zabrał Burmistrz, 
który poinformował Radę, iż Gmina oczekuje na podpisanie umowy z Polską Grupą 
Górniczą. Po podpisaniu umowy, gmina będzie mogła odbierać węgiel z PGG, 
i dystrybuować go wśród mieszkańców. 

Ad. 8. 

Przewodniczący obrad sesji Nr L Rady Miejskiej w Szydłowie stwierdził, że porządek 
obrad został w pełni zrealizowany i dokonał zamknięcia obrad L sesji Rady Miejskiej 
w Szydłowie. 

Protokołowała , 

Beata Nowińska 


