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Pan 
Marek Artur Koniarczyk 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Szydłowcu  

 
 
 
 

Odpowiedzi na interpelacje złożone w dniu 28.11.2018 r. 
 
 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 

W imieniu mieszkańców ,,Osiedla nad Zalewem” i własnym proszę o podłączenie 
oświetlenia nowo wybudowanej kapliczki Matki Bożej przy posesji  
p. Bańkowskich do gminnej sieci elektrycznej. 

 
ODPOWIEDŹ: 

W odpowiedzi na interpelację,  informuję, że Gmina Szydłowiec przeanalizuje 
możliwość podłączenia oświetlenia kapliczki po 01.01.2019 r. 

 
TREŚĆ INTERPELACJI: 

W związku ze zdarzeniem zrzutu ścieków pochodzenia przemysłowego do 
kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w dniu 26 lutego 2018 r. wnoszę  
o przekazanie informacji w/w sprawie m. in. czy znalazła swój finał poprzez 
ukaranie winnego zanieczyszczenia środowiska? 

 
ODPOWIEDŹ: 

W związku ze zrzutem ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej  
w ul. Kościuszki w dniu 26 lutego 2018 przez Firmę PPUH "KEMAX", Spółka 
Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu dokonała poboru prób zrzuconych ścieków 
w celu dokonania analizy składu chemicznego. W związku z interwencją Spółka 
obciążenia Firmy PPUH "KEMAX", która dokonała zrzutu ścieków, kwotą 1768,74 
zł. Jednocześnie o sprawie powiadomiony został Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Radomiu w celu wszczęcia przeciwko w/w firmie postępowania.    

 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 

Na jakim etapie realizacji jest Uchwała Nr 167/XXV/16 z dnia 28 października 
2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w kontekście działalności Stowarzyszenia 



Gmin i Powiatu Szydłowieckiego? Czy w ogóle rozpocznie działalności powyższe 
Stowarzyszenie? 

 
ODPOWIEDŹ: 

Sprawa utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego 
koordynowana jest przez Powiat Szydłowiecki. W najbliższym czasie odbędzie się 
spotkanie Starosty Szydłowieckiego z Burmistrzem Szydłowca i Wójtami Gmin 
Powiatu Szydłowieckiego w sprawie podtrzymania złożonych wcześniej 
deklaracji utworzenia Stowarzyszenia i podjęcia decyzji, co do dalszych działań  
w tej sprawie. 

 
TREŚĆ INTERPELACJI: 

Wnoszę o rozpoczęcie prac nad nowelizacją uchwał: 
a) Nr 268/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014 r. 

tj. § 2 ust.2 (wydłużenie terminu do 21 dni) oraz zmiany podstawy prawnej 
ww. uchwale, 

b) Nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 czerwca 2017 r. tj. § 4 
ust. 1 pkt 3 (obniżenie opłaty do kwoty 0,15 zł i wprowadzenie terminów 
stanowisko postojowe oraz parking, wykreślenie tzw. kopert poprzez 
stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają 
wyłącznie osoby niepełnosprawne z odpowiednim oznaczeniem) oraz zmiany 
podstawy prawnej w ww. uchwale.  

 
ODPOWIEDŹ: 

Odnośnie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 268/XLIV/14 Rady Miejskiej  
w Szydłowcu z dnia 30 października 2014 r. informuję, że w I kwartale 2019 r. 
zostaną przeprowadzone analizy zapisów w/w uchwały. Po przeprowadzonych 
analizach zweryfikowany projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady 
Radzie Miejskiej w Szydłowcu. 
Informuję jednocześnie, że obecnie przygotowywany jest projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia  
12 czerwca 2017 r.  w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  
i ochroną dróg. Po zakończeniu prac projekt uchwały zostanie przedłożony 
Radzie Miejskiej w Szydłowcu.  

 
 

 
Z poważaniem 
 
 

Z up. Burmistrza  
Sekretarz Gminy 
(-) Dorota Kubiś 


