
Protokół Nr LI 
sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2022 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 12 3 0 , a zakończyły o godz. 13 1 3 . 
W obradach sesji udział wzięło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Lista 
obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

Ad. 1. 
Obrady LI sesji RM otworzyła i przewodniczyła obradom Pani Katarzyna 

Skuza - Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy -
Pana Andrzeja Tuza, Panią Skarbnik Annę Pytowską, radnych obecnych na sesji 
i pracowników UMiG. Wszyscy obecni radni w liczbie 13 zgłosili swoją obecność na 
obradach. Przewodnicząca stwierdziła quorum i rozpoczęła obrady sesji nr LI RM 
w Szydłowie. 

Ad. 2. 

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

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 2022 -
2033 - projekt Nr LI / 292/ 2022, 

- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok - projekt Nr L I / 293/ 2022, 
- przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2022-
2025 z perspektywą do 2029 roku" - projekt Nr LI / 294/ 2022, 

- zmiany Uchwały Nr XXXIV /171 / 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 
kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków 
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki 
ich przyznawania - projekt Nr LI / 295/ 2022, 

- wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Szydłów z Wiślańskiego Klastra 
Energii - projekt Nr LI / 296/ 2022. 

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



Po przedstawieniu porządku obrad sesji Nr LI, Przewodnicząca RM zwróciła 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 
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 protokołu z poprzedniej, tj. sesji 
Nr L z dnia 25 listopada 2022 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 L sesji RM został przyjęty 
jednogłośnie - 1 3 głosów „za". 

Ad. 4. 

W trakcie obrad LI sesji radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
- radny Dawid Sobiegraj - zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 
0 interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, i odśnieżenie drogi 
powiatowej Grabki Duże - Brzeziny. 

Ad. 5. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów powitał 
Przewodniczącą RM i szanowną Radę, a następnie złożył sprawozdanie z prac jakie 
miały miejsce w okresie między sesjami RM: 
- uczestniczył w spotkaniu LGD Białe Ługi podsumowującej projekt „Ekowarsztaty", 
- uczestniczył w uroczystości pasowania na przedszkolaka w przedszkolu w Solcu, 
- odbył spotkanie w Połańcu, które dotyczyło „Wiślańskiego Klastra Energii", 
- uczestniczył w spotkaniu ZGOK w Rzędowie, spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji 
firmy i współpracy z samorządami. 

Ad. 6. 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska przystąpiła do rozpatrywania 
1 uchwalania projektów uchwał objętych porządkiem obrad sesji nr LI . 
Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały dotyczył zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033, który to projekt przedstawiła i 
omówiła Skarbnik Gminy Szydłów - Pani Anna Pytowska: 
W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 
wprowadza się następujące zmiany: 

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.883.495,12 zł, a dochody 
majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 99.003,82 zł. 



Zmiany dochodów bieżących wynikają ze zmian wprowadzonych na 
podstawie uchwały budżetowej oraz aktualizacji zmian wprowadzonych 
zarządzeniem. 
Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 99.003,82 zł z tytułu sprzedaży 
mienia. 

Dochody ogółem wynoszą 44.044.877,98 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 756.991,30 zł. Wydatki majątkowe zwiększone 
zostały o kwotę 27.500,00 zł. 

Wydatki ogółem wynoszą - 49.268.823,98 zł. 
W wyniku wprowadzonych zmian, kwota deficytu budżetowego uległa zmianie 

i wynosi 5.223.946,00 zł. 
Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
- z kredytów - 1.500.000,00 zł, 
- wolnymi środkami, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 182.637,98 zł, 
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 3.541.308,02 zł. 

Przychody na rok 2022 wynoszą 6.023.946,00 zł, a rozchody 800.000,00 zł. 
W załączniku Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć dokonano zmiany limitu 

zobowiązań. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 

i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr LI/ 292/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad RM w Szydłowie było rozpatrzenie projektu 
i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok. Projekt 
ten przedstawiła Skarbnik Gminy Szydłów - Pani Anna Pytowska. 
Dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 2.965.156,12 zł, a zmniejsza się 
o kwotę 297.003,82 zł. 
Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany: 
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono dochody o kwotę 198.000,00 zł 
z powodu braku wpływu środków za przyłącza kanalizacyjne. Zmniejszono również 
dochody o kwotę 99.003,82 zł z tytułu sprzedaży mienia. 
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność - zwiększono 
dochody o kwotę 13,55 zł tytułem nadania Nr P E S E L obywatelom Ukrainy. 
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -



zwiększono dochody o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 
W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe - zwiększono dochody o kwotę 9.658,00 zł 
na podstawie pisma Znak: ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r. oraz 
pisma Znak: ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r. na realizację 
dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem 
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono również 
dochody o kwotę 21.137,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 
4.000,00 zł tytułem wpłat rodziców za wyżywienie. 
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano 
zwiększenia dochodów o kwotę 41.820,00 zł na wypłatę dodatków na inne źródła 
paliwa dla gospodarstw domowych. 
W dziale 855 Rodzina - dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 109,00 zł na 
realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 
Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 44.044.877,98 zł. 
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 696.766,52 zł, a zmniejszone 
0 kwotę 28.614,22 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, 
rozdziale Dostarczanie wody - zwiększono wydatki o kwotę 60.000,00 zł na wydatki 
bieżące. 
W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne gminne - zwiększono 
wydatki o kwotę 14.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 22.114,22 zł. 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami 
1 nieruchomościami - zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł oraz w rozdziale 
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększono wydatki o kwotę 
10.000,00 zł na zakup energii. 
W dziale 750 Administracja publiczna - zwiększono wydatki o kwotę 256.527,07 zł na 
zabezpieczenie wydatków bieżących. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 
ochotnicze straże publiczne - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 43.114,22 zł 
na zakup paliwa, wyposażenia i energii. 
W dziale 757 Obsługa długu publicznego - zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł 
na spłatę odsetek o zaciągniętego kredytu. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o kwotę 71.295,00 zł, 
a zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących szkół. 
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano 
zwiększenia wydatków o kwotę 41.820,00 zł na wypłatę dodatków na inne źródła 
paliwa. 
W dziale 855 Rodzina - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 109,00 zł na 
wydatki bieżące. 



W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale gospodarka 
ściekowa i ochrona wód - zwiększono wydatki o kwotę 29.135,00 zł na wydatki 
bieżące. 
W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonano zwiększenia wydatków 
0 kwotę 15.766,23 zł. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono 
wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zakup energii. W rozdziale Pozostała działalność -
zwiększono wydatki o kwotę 35.000,00 zł na wydatki bieżące. 
Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 49.268.823,98 zł. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr LI/ 293/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejny projekt uchwały, rozpatrywany w tym punkcie porządku obrad LI sesji 
RM dotyczył przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 
z perspektywą do 2029 roku. Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Pani Marta Stachowicz -
Hanczke: 
Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 
roku, został opracowany zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami).Jest on 
podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska 
na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które gmina powinna realizować w celu 
ochrony środowiska. 
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest 
realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska 
spójnych z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych 
i programowych. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 
ze zm.) projekt Programu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 
odziaływania na środowisko. Jednostkami odpowiedzialnymi za określenie wymogu 
sporządzenia prognozy odziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony 
Środowiska oraz za jego zaopiniowanie są: Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. 
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 
z perspektywą do 2029 roku oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla 



EZGOK w Rzędowie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku, zostały 
zaopiniowane pozytywnie przez oba w/w organy. 
Projekt POŚ uzyskał także pozytywną opinię Zarządu Powiatu Staszowskiego 
(Uchwała Nr 112/22 z dnia 21.11 2022 r.). 

Zgodnie z art. 30, 39 i art. 40 ww. ustawy zapewniono możliwość udziału 
społeczeństwa w opracowywaniu POŚ i prognozy oddziaływania na środowisko. 
W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia 
0 opracowaniu i wyłożeniu do publicznej wiadomości przedmiotowych dokumentów 
nie wniesiono uwag i wniosków do projektów POŚ i prognozy. 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr LI/ 294/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad obecnej sesji RM w Szydłowie było rozpatrzenie 
projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 171/ 2009 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 
szczegółowe warunki ich przyznawania. Projekt uchwały przedstawił Kierownik ZOS 
w Szydłowie - Pan Mariusz Misterkiewicz, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1762 ze zmianami) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 
nauczycieli, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 
1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 
33-34a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli (art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela). Natomiast zgodnie z § 5 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. 
poz. 416 ze zmianami) do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są 
nauczyciele, którym powierzono: 

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej 
jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, zwanej 
dalej "szkołą", albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły; 

2) sprawowanie funkcji: 
a) wychowawcy klasy, 
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, 
c) opiekuna stażu, 
d) mentora, 



e) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. 
Przedstawiony projekt uchwały wprowadza dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy 
w wysokości 300,00 zł oraz dodatek dla nauczyciela któremu powierzono funkcję 
mentora w wysokości 50,00 zł. Proponuje się również podniesienie stawek dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze w wysokości: 
od 800,00 zł do 2 000,00 zł i dodatku funkcyjnego dla nauczyciela opiekującego się 
oddziałem przedszkolnym do wysokości 150,00 zł. 
Zmiany regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. 
Mając na względzie ww. regulacje prawne konieczne jest podjęcie uchwały 
w tym zakresie. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
i w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr LI/ 295/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 

Kolejnym punktem obrad RM w Szydłowie było rozpatrzenie projektu 
i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Szydłów 
z Wiślańskiego Klastra Energii, uchwałę przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej - Pan Sebastian Kiciński, który wyjaśnił, że Rada Miejska 
w Szydłowie w dniu 12 maja 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIV/ 258/ 2022, w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Szydłów do Wiślańskiego 
Klastra Energii. Na mocy przedmiotowej uchwały w dniu 05.07.2022 r., zostało 
zawarte w Połańcu porozumienie cywilnoprawne o ustanowieniu klastra energii, 
pomiędzy Gminami: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Szydłów oraz 
firmą DOEKO GROUP Sp. z o. o., która pełniła rolę koordynatora Klastra. Zawiązane 
porozumienie, dzięki sprzyjającym zmianom w legislacji oraz pojawiającymi się 
możliwościami pozyskania dofinansowania dedykowanego dla Klastrów Energii, 
stworzyć miało możliwość wnioskowania o dofinansowanie oraz zwiększyć szanse 
na pozyskanie środków zewnętrznych. 

Powodem wystąpienia Gminy Szydłów z Wiślańskiego Klastra Energii jest 
brak perspektywy na realizację wspólnych działań pozwalających osiągnąć 
zamierzone cele Klastra. Na podstawie § 3 ust. 7 Porozumienia o ustanowieniu 
klastra energii, każdy z członków Klastra może w dowolnym momencie wypowiedzieć 
porozumienie na piśmie pod rygorem nieważności, za miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca. Oświadczenie 
0 wypowiedzeniu składa się wszystkim pozostałym członkom Klastra. 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
1 w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym, uchwała została 
uchwalona - 1 3 głosów „za". 

UCHWAŁA Nr LI/ 296/ 2022 
(o treści jak w załączeniu) 



Ad. 7. 

W odpowiedzi na prośbę radnego Dawida Sobiegraja, Burmistrz odpowiedział, że 
w obecnej sytuacji - dużych opadów śniegu - jest w stałym kontakcie z dyrektorem 
ZDP w Staszowie, i będzie interweniował o odśnieżanie dróg powiatowych na terenie 
Gminy Szydłów, w tym drogi Grabki Duże - Brzeziny. Poinformował również, iż 
w związku z zaistniałą sytuacją służby miasta i gminy są w ciągłej gotowości 
i odśnieżają drogi gminne i chodniki, natomiast chodniki przy posesjach powinny być 
obligatoryjnie odśnieżane przez właściciela posesji. Odśnieżanie dróg gminnych 
wykonują także samochody OSP Szydłów i Kotuszów. Zaśnieżone chodniki przy 
drogach wojewódzki są zgłaszane do ŚZDW w Staszowie. W chwili obecnej drogi 
wojewódzkie, powiatowe i gminne są przejezdne 

W tym punkcie porządku obrad LI sesji, Przewodnicząca RM w Szydłowie - Pani 
Katarzyna Skuza złożyła najserdeczniejsze życzenia zdrowych, szczęśliwych oraz 
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców Gminy. 
Głos zabrał również Burmistrz, który także życzył wszystkim mieszkańcom gminy 
zdrowych, pogodnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. 
Burmistrz przekazał także informację dotyczącą mieszkańców Gminy dotyczącą 
dystrybucji węgla, która trwa, węgiel będzie dystrybuowany w kolejności 
dokonywania wpłat, dużą cześć węgla uda się rozwieźć jeszcze w tym roku. 
Natomiast w sprawie odbioru śmieci powiedział, że obecnie wykonująca to firma 
PHU Zieliński ma obowiązek odbioru śmieci do końca tego roku, a gmina jest 
w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów w 2023 r., harmonogram 
odbioru śmieci zostanie podany do publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu 
przetargu. 
Głos zabrał również radny Łukasz Gondek, który zwrócił się z prośbą do Burmistrza 
o rozwiązanie problemu parkowania przez mieszkańców samochodów obok wejścia 
na cmentarz przy ul. Cmentarnej w Szydłowie. 

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

P roto koło w a l 

Ad. 8. 

Ad. 9. 


