BRM.0002.6.2018
Protokół Nr XLVIII/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 14 radnych: radna Dorota Pęksyk – nieobecność usprawiedliwiona.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, sekretarz Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota,
radca prawny Tomasz Kęsik oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad

stwierdził

prawomocność

obrad na podstawie listy obecności.

Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1) Otwarcie obrad.
2) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sadek,
b) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Szydłowiec,
c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego,
d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego,
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowo- zachodniej części miasta Szydłowca, część I.
3) Zamknięcie obrad.
Wniosek
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca zawnioskowała
o rozszerzenie porządku obrad sesji o pkt 2f, tj. projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 oraz pkt 2g, tj. projekt uchwały
w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu
Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą
zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu:
„Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.
Wniosek poddano pod głosowanie:
za – 8 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się - 6 głosów.
Ad 2a.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysa w sołectwie Sadek wraz z uzasadnieniem. W dniu 6 sierpnia 2018 r. Sołtys
sołectwa Sadek, Pan Zygmunt Matla złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa. W myśl
§ 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Sadek, w przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa bądź
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członka rady sołeckiej przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające
w trybie § 10 – § 14 Statutu. Zgodnie z § 10 Statutu Sołectwa wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska w Szydłowcu. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest w pełni
uzasadnione.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 2b.
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej Maria Głogowska przedstawiła
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec, polegającej na dodaniu w § 3 pkt 2 po
wyrazie ,,do” wyrazu ,,głównych”.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Szydłowiec wraz z uzasadnieniem. W dniu 9 marca 2018 r. weszła
w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
poz. 310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży. Do tej pory limitowana była liczba punktów
sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.
Po zmianie ustawy limitowana jest liczba zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, a także na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu i powyżej 18%
zawartości alkoholu. Dotychczasowy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosił 65 punktów, natomiast limit
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
wynosił 25 punktów. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się liczbę po 55
zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży proponuje się pozostawienie dotychczasowego limitu, tj. po 25 zezwoleń
na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Proponowane limity są
optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów
wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które zamierzają tę działalność podjąć
w przyszłości. Analizy wymagały również zapisy § 2 dotychczasowej uchwały Nr 44/XII/07,
dotyczące zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, dlatego też dostosowano się do licznego orzecznictwa sądowego
precyzującego definicję sposobu mierzenia odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych od obiektów chronionych. Wskazane były również zmiany porządkujące.
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu
prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. do 8 września 2018 r.
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Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 2c.
Kierownik Referatu Zarządu Dróg Jerzy Kucfir przedstawił autopoprawkę do projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego polegającą na
zastąpieniu w § 1 ust. 2 wyrazów ,,Koszt robocizny i pracy sprzętu – ok. 5000 zł” wyrazami
,,Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy
Szydłowiec na rok 2018, w kwocie nie wyższej niż 5000 zł, obejmującej koszty robocizny
i koszty pracy sprzętu”.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Szydłowieckiego wraz z uzasadnieniem. W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy
Gminą Szydłowiec a Powiatem Szydłowieckim na realizacje zadania, którego przedmiotem
jest „Budowa zatoki postojowej w Krzcięcinie” - Gmina Szydłowiec przyjęła na siebie
obowiązek realizacji zadania w zakresie robocizny i pracy sprzętu tj. pracy koparki,
samochodu ciężarowego „Jelcz”, wózka widłowego.
Powiat Szydłowiecki przyjął na siebie obowiązek zakupu materiałów tj. m. in.:
 krawężniki drogowe betonowe,
 obrzeża betonowe,
 beton,
 stabilizacja betonowa,
 kostka betonowa brukowa.
Stosownie do brzmienia art. 220 ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia
pomocy jest zawarcie umowy.
W związku z powyższym, by móc zrealizować zadanie, zasadnym jest podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 2d.
Kierownik Referatu Zarządu Dróg Jerzy Kucfir przedstawił autopoprawkę do projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego polegającą
na:
1. Zastąpieniu w § 1 ust. 1 wyrazów ,,długości ok. 170 m” wyrazami ,,długości 170 m”.
2. Zastąpieniu w § 1 ust. 2 wyrazów ,,Koszt robocizny o wartości ok. 16900 zł, koszt
pracy i sprzętu to wartość ok. 7050 zł. Razem 23950 zł.” wyrazami ,,Pomoc rzeczowa,
o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Szydłowiec na
rok 2018, w kwocie nie wyższej niż 23950 zł, obejmującej koszty robocizny i koszty
pracy sprzętu.”
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3. Zastąpieniu w § 1 ust. 3 wyrazów ,,Gminę Szydłowiec” wyrazami ,,Urząd Miejski
w Szydłowcu”.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Szydłowieckiego wraz z uzasadnieniem. W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy
Gminą Szydłowiec a Powiatem Szydłowieckim na realizacje zadania, którego przedmiotem
jest „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podgórze w Szydłowcu, nr drogi
4018W „ długości 170mb, Gmina Szydłowiec przyjęła na siebie obowiązek realizacji zadania
w zakresie robocizny i pracy sprzętu tj. koparka, samochód ciężarowy „Jelcz”, wózek
widłowy. Powiat Szydłowiecki przyjął na siebie obowiązek zakupu materiałów tj.:
 krawężniki drogowe betonowe 15x30x100 cm,
 obrzeża betonowe 8 x30x100 cm,
 beton C8/10,
 stabilizacja betonowa 2.5 Mpa,
 kostka betonowa brukowa gr. 6 cm.
Stosownie do brzmienia art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia
pomocy jest zawarcie umowy. W związku z powyższym, by móc zrealizować zadanie,
zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Szydłowieckiego.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 2e.
Inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Albert Krzewiński
przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I wraz
z uzasadnieniem
i
uwagami.
Do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie uchwały Nr 127/XX/16 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części
miasta Szydłowca, część I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/XXI/12 z dnia
29 października 2012 r.
W wyniku przeprowadzonej procedury, zgodnej z art. 17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566 oraz Dz. U. z 2018 r.
poz. 1496, 1544), stworzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który przedstawiony został Radzie Miejskiej do uchwalenia. Przedmiotowy plan miejscowy
uchwala się dla obszaru określonego w uchwale intencyjnej.
Projekt planu ma na celu umożliwienie realizacji przedsięwzięć publicznych oraz
skonkretyzowanych prywatnych zamierzeń inwestycyjnych wynikających z wniosków, jakie
zostały złożone do planu przez mieszkańców. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, będący przedmiotem niniejszej uchwały, uwzględnia aktualne
uwarunkowania rozwoju przestrzennego, zarówno społeczno-ekonomiczne, jak
i środowiskowe.
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Plan określa zasady i warunki zagospodarowania, których realizacja przyczyni się do
zachowania i kształtowania ładu przestrzennego.
A. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do sposobu
realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wymogi art. 1 ust. 2 w niniejszej uchwale uwzględniono w następujący sposób:
a. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury –
w przedmiotowym planie miejscowym nieznacznej modyfikacji ulegają
parametry i wskaźniki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu;
przeznacza się pod zabudowę tereny mogące przyczynić się do uzupełnienia
tkanki miejskiej, atrakcyjne pod kątem projektowanej funkcji, w większości
wyposażone w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej i dostęp do
dróg publicznych. Realizacja zabudowy w dopuszczonych przez plan
parametrach i regulacjach, wynikających zarówno z części tekstowej jak
i graficznej planu, nie spowoduje kolizji urbanistyczno-architektonicznej;
b. walory architektoniczne i krajobrazowe – ustalenia dotyczące maksymalnej
dopuszczalnej wysokości budynków oraz ich formy architektonicznej w pełni
chronią walory krajobrazowe, jakimi odznacza się obszar opracowania.
Parametry dotyczące formy architektonicznej nie odbiegają od istniejącej
zabudowy i wpisują się w krajobraz kulturowy południowo-zachodniej części
Szydłowca;
c. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony
gruntów rolnych i leśnych – w celu wymagań ochrony środowiska plan ustala
m.in. zakazy dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii; na terenie objętym opracowaniem nie znajdują
się grunty rolne i leśne wymagające zgody na zmianę przeznaczenia zgodnie
z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
d. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – na obszarze opracowania występują stanowiska archeologiczne
wraz ze strefami ochrony archeologicznej, obiekt zabytkowy objęty wpisem do
wojewódzkiego rejestru zabytków oraz obiekty zabytkowe objęte wpisem do
gminnej ewidencji zabytków, dla których ustala się obowiązek ochrony oraz
zakaz takiego zagospodarowania, które mogłoby powodować ich degradację;
na terenie objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej;
e. wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także
potrzeby osób niepełnosprawnych – plan ustala obowiązki związane z ochroną
środowiska (w tym przed uciążliwością akustyczną), mające bezpośredni
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo; ustala także warunki wyznaczania miejsc
postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz obowiązek
kształtowania nawierzchni dróg i chodników w sposób umożliwiający
korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym;
f. walory ekonomiczne przestrzeni – uchwalenie planu wpłynie pozytywnie na
wartość nieruchomości położonych w jego zasięgu przy jednoczesnym
zachowaniu obecnej, sprawnej struktury funkcjonalno-przestrzennej;
g. prawo własności – ustalone w planie linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zostały ustalone
z poszanowaniem i uwzględnieniem istniejących podziałów geodezyjnych
i własności;
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h. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – plan miejscowy z uwagi na
jego charakter nie wpłynie negatywnie na zagadnienia związane z potrzebami
obronności i bezpieczeństwa państwa;
i. potrzeby interesu publicznego – niniejsza uchwała zabezpiecza potrzeby
interesu publicznego poprzez zapis umożliwiający lokalizowanie na obszarze
objętym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, a także
obiektów towarzyszących przestrzeniom publicznym takich jak m.in. zieleń
urządzona i izolacyjna, obiekty małej architektury;
j. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych – plan miejscowy dopuszcza lokalizowanie na obszarze
objętym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;
k. zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej – w trakcie realizacji procedury planistycznej dotyczącej
niniejszego planu miejscowego, zapewniony był udział społeczeństwa
w pracach nad projektem, m.in. poprzez możliwość składania wniosków oraz
uwag do projektu planu;
l. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – procedura
charakteryzowała się pełną jawnością i przejrzystością, a także dokładnością
w sporządzaniu dokumentacji planistycznej;
m. potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów
zaopatrzenia ludności – plan ustala zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci
wodociągowej oraz rozbudowę, modernizację sieci zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2. Wymogi art. 1 ust. 3
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane
w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania
terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne.
w przedmiotowej uchwale uwzględniono w następujący sposób:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została
przygotowana z poszanowaniem prawa własności oraz uwarunkowań ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych zgłaszanych w postaci wniosków i uwag do projektu
przedmiotowego planu. Na jej potrzeby opracowano prognozę skutków finansowych
uchwalenia planu, która określa i ocenia wpływ jego przyjęcia na dochody i wydatki gminy.
Została również opracowana prognoza oddziaływania na środowisko, której zakres regulują
przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska.
Zarówno projekt planu, jak i prognoza oddziaływana na środowisko, zostały poddane
weryfikacji w trakcie ich wyłożenia do publicznego wglądu.
3. Wymogi art. 1 ust. 4
W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego,
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni
następuje poprzez:
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania
transportochłonności układu przestrzennego;
2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom
maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka
transportu;

6

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów;
4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:
a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141),
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie
w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy
położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się
obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym
stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe,
ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej,
planowanej zabudowy.
w przedmiotowej uchwale uwzględniono w następujący sposób:
Tereny przeznaczone pod zabudowę znajdują się na obszarze w pełni do tego
przystosowanym, wyposażonym w infrastrukturę dróg publicznych i techniczną, i stanowią
integralną część jednostki osadniczej miasta Szydłowiec.
Projektowane tereny wykorzystywać będą istniejącą siatkę układu komunikacyjnego, nie
powodując konfliktów przestrzennych.
B. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a jego zgodność
z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Sporządzona przez Burmistrza Szydłowca Ocena aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Szydłowiec wykazała bezsprzeczną konieczność zmiany
obecnie obowiązującego planu miejscowego, obejmującego południowo-zachodnią część
miasta Szydłowca, ze względu na dużą liczbę wniosków mieszkańców dotyczących tego
terenu oraz jego nieaktualność. Wytyczne do wieloletniego programu sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dodatkowo wskazują na możliwość
dokonywania korekt obecnie obowiązujących planów miejscowych w zakresie złożonych
wniosków.
W związku z powyższym uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego realizuje wyniki sporządzonej Oceny aktualności.
C. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego wpływ na finanse
publiczne, w tym budżet gminy
Zgodnie z prognozą skutków finansowych wykonaną do przedmiotowego planu, jego
realizacja wpłynie w sposób korzystny na dochody gminy z tytułu wzrostu wpływów
z podatku od nieruchomości oraz w związku z możliwością zbycia nieruchomości
stanowiących własność gminy. Uchwalenie planu miejscowego poniesie za sobą dodatkowe
koszty związane z koniecznością realizacji inwestycji drogowych i infrastrukturalnych na
terenach przeznaczonych pod zabudowę.
Uwaga Nr 1
Przesunięcie terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem 53MN do granicy
działek 2546; 2541/1; 2544/2; 2544/3. Powiększenie terenu do tej granicy umożliwi nam
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odpowiednie zagospodarowanie pod zabudowę mieszkaniową, gdyż w chwili obecnej
działki są zbyt wąskie i uniemożliwia nam to dokonanie prawidłowego
zagospodarowania. Gdyby nie było możliwości zmiany powiększenia zabudowy terenu
oznaczonej symbolem 53MN, prosimy o przekwalifikowanie tego terenu na tereny
przeznaczone pod zabudowę zagrodową.
Uwaga nieuwzględniona. Teren 53MN został w opracowywanym projekcie planu
poszerzony do granic wynikających z zasięgu terenów mieszkaniowych w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowiec (zwane
dalej studium). Dalsze poszerzenie terenów budowlanych naruszałoby więc ustalenia
studium. Z kolei realizacja zabudowy zagrodowej na zapleczu zabudowy mieszkaniowej
nie jest zasadna ekonomicznie ze względu na odległość od urządzonych dróg oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, a także ze względu na zasady ładu przestrzennego.
Uwagę poddano pod głosowanie:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się - 3 głosy.
Uwaga Nr 2
Przeznaczenie działek nr 3325 i 3326 jako zabudowy zagrodowej dającej możliwość
prowadzenia hodowli – obecne przeznaczenie DZL i ZL uniemożliwia mi planowane
zagospodarowanie tych działek. To są jedyne moje działki do tego celu.
Uwaga nieuwzględniona. Wnioskowana zmiana przeznaczenia jest niezgodna ze
studium gminy Szydłowiec, w związku z czym uwaga nie może zostać uwzględniona.
Uwagę poddano pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Wiceprzewodniczący RM Józef Jarosiński zapytał czy Załącznik Nr 3 ,,Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Szydłowcu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do projektu uchwały nie powinien zostać przegłosowany przez Radę Miejską.
Projektant planu Krzysztof Parszewski poinformował, że załącznik Nr 3 do projektu
uchwały powinien zostać przegłosowany z całym projektem uchwały.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 2f.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018.
Radny Maciej Kapturski stwierdził, że sprawa jest jasna i opisana w uzasadnieniu, ale
chciałby się dowiedzieć jaki jest cel pożyczenia środków w takiej zacnej kwocie jak ok.
250.000 zł. Co wchodzi w organizację tych przeglądów folklorystycznych, że aż tak duża
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kwota jest na nie przeznaczona. Osobiście nie pamięta imprezy przez lata organizowanej
w Szydłowcu, która by kosztowały aż tak duże pieniądze.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota odpowiedziała, że kwota 252.117 zł jest sumą
planowanych do udzielenia krótkoterminowych pożyczek w roku budżetowym 2018. Na tę
kwotę składa się 186.817 zł dla Stowarzyszenia OSP Jankowice, 25.000 zł na wydawnictwo
PSG, 25.000 zł na działania w Parku Radziwiłłowskim i 15.300 zł jest kwotą, o którą na
obecnej sesji będzie zwiększona ta poprzednia kwota maksymalna na jaką Burmistrz może
podpisać umowę i udzielić pożyczek.
Radny Paweł Bloch zapytał czy kwota 15.300 zł jest na zadanie pn. ,,Spotkanie z folklorem”
oraz jakie stowarzyszanie otrzymuje kwotę 25.000 zł na działania w Parku Radziwiłłowskim.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota poinformowała, że w uchwale budżetowej na 2018 rok
Rada na stronie 24 przyjmowała dwie pożyczki tj. 50.000 zł na dotację z Lokalnej Grupy
Działania dla Stowarzyszenia PSG na zadanie ,,Powrót do tradycji, zachowanie dziedzictwa
kulturowego poprzez wykorzystanie zasobów obszaru do promocji” oraz budowę siłowni
plenerowej w Parku Radziwiłłowskim na działce przy ul. Zamkowej.
Wiceprzewodniczący RM Józef Jarosiński stwierdził, że chciałby skonfrontować
uzasadnienie do projektu uchwały z tym co przedstawiła Skarbnik Gminy, w którym jest
napisane że Gmina ma udzielić pożyczki w wysokości 256.000 zł dla Porozumienia
Samorządowo-Gospodarczego. Jak się ma ten zapis do różnych imprez, które będą
organizowane. Zapytał czy Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze będzie realizowało te
imprezy, czy Gmina Szydłowiec. Jeżeli Porozumienie, to w jakim zakresie i na jaką kwotę,
a jeżeli Gmina - to które imprezy. Radny uważa, że niejasne są w tym temacie
sformułowania. Najprościej jest sięgać po środki z budżetu Gminy.
Bardzo go zastanawia czy stowarzyszenia, które działają na terenie Gminy Szydłowiec piszą
wnioski i sięgają po środki zewnętrzne. Do dnia sesji był nabór wniosków, które prowadziło
Narodowe Centrum Kultury do programu ,,EtnoPolska”, dzięki któremu można było
pozyskać od 10.000 zł do 200.000 zł. Było to finansowanie nawet do 100 %. Był także
program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tzw. ASOS, który istnieje już od kilu lat
i na daną chwilę tylko dwa stowarzyszenia sięgnęły tam po środki. Inne stowarzyszenia nie
chcą tego robić, ponieważ najwygodniej jest sięgać po środki z budżetu Gminy.
W wieloletniej praktyce samorządowej nie spotykał się nigdy aby jakieś imprezy były
finansowane z budżetu Gminy.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota oznajmiła, że w uchwale budżetowej oraz zmianach do
budżetu w miesiącu marcu, Rada zwiększała limit, do którego Rada upoważnia Burmistrza do
udzielenia pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2018 r. Do dnia sesji
występowała kwota 236.817 zł, i dodając tą kwotę 15.300 zł wynosi kwota 252.117 zł.
W uzasadnieniu do projektu uchwały nie pisze się nigdzie o kwocie 252.117 zł, ponieważ to
się zwiększa limit, który już występuje. Jedynie dokładana jest kwota 15.300 zł. Zadanie,
które będzie realizowane, czyli to spotkanie z folklorem, realizowane jest wspólnie z Gminą
Szydłowiec. Stowarzyszenie PSG otrzymało dofinansowanie w kwocie 15.300 zł, ze swoim
wkładem własnym 806 zł, czyli 95 % dofinansowania.
Radna Dorota Jakubczyk stwierdziła, że chciałaby się pokrótce odnieść do zapytania
radnego J. Jarosińskiego. Uważa, że bardzo dobrze, że stowarzyszenia działają na terenie
gminy Szydłowiec oraz posiadają zdolność i wiedzę, aby sięgnąć po środki zewnętrzne tak
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jak np. do Lokalnej Grupy Działania na Piaskowcu. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej
i to nie jest na takiej zasadzie, że stowarzyszenia sięgają do budżetu gminy. Wyraźnie jest tu
napisane, że to jest pożyczka krótkoterminowa. Ustawa o finansach publicznych zezwala na
udzielenie takich pożyczek oraz zezwala na takie działania Regionalna Izba Obrachunkowa,
z którą konsultowane są takie działania. Tak jak już powiedziała Skarbnik Gminy w dofinansowaniu 95 % ze środków Unii Europejskiej. Należy się tylko cieszyć z tego
względu. Ponadto w ślad za stosownymi zapisami w uchwale budżetowej są zawierane
umowy ze stowarzyszeniami, w których określone są obwarowania i zapisy bardzo
rygorystyczne na jakich zasadach, i na jaki cel. Występuje również tam zapis, że niezwłocznie
po otrzymaniu dofinansowania takie środki są zwracane do budżetu gminy. Stowarzyszenia
przeważnie nie prowadzą działalności gospodarczej i rzadko się to zdarza, aby jakieś
stowarzyszenie prowadziło taką działalność i posiadło na swoim koncie tyle środków, aby
zabezpieczyć wnioski, na które złożyło dofinansowanie, a to są małe pieniądze - w związku
z tym sięga się po takie instrumenty i jest to zgodne z prawem.
Burmistrz Artur Ludew wyjaśniając całą sytuację stwierdził, że kwoty przedstawione
wynikają ze złożonych wniosków do Lokalnej Grupy Działania na Piaskowcu, akurat tak to
się ma, że Gmina realizując konkretne zadanie ma dofinansowanie 63 % wartości inwestycji,
natomiast stowarzyszenie 95 %. Opłacalnym jest to, aby stowarzyszenia aplikowały o te
środki na te zadania, które i tak są niezbędne do wykonania. Z racji tego, że inne
stowarzyszenia nie składały wniosków na to zadanie, stowarzyszenie PSG wystąpiło
o realizację tych zadań tj. ,,Spotkania z folklorem” oraz siłownie plenerowe w Parku
Radziwiłłowskim, na które Gmina wykonała dokumentację w 2016 roku. W ten właśnie
sposób realizowane są zadania przez stowarzyszenie, które i tak Gmina w pewnym sensie
musiałaby wykonać własnymi kosztami. W tym przypadku nie będzie kosztowało to Gminę
nic, ponieważ stowarzyszenie po rozliczeniu projektu odda Gminie te pieniądze. Podobna
sytuacja występuje w OSP Jankowice, gdzie występował twardy grand w postaci remontu
i modernizacji remizy OSP. Stowarzyszenie także wystąpiło i realizuje to zadanie. Jest to
bardzo dobra i potrzebna dla mieszkańców inwestycja, odciążając w ten sposób budżet
Gminy.
Przewod. RM Marek Artur Koniarczyk dodał w temacie stowarzyszeń, które wystąpiły
o zewnętrzne środki, że było tych stowarzyszeń, aż 16 w tym 3 podmioty z Szydłowca.
Wszystkie otrzymały tą samą kwotę 15.300 zł.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
za – 8 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się - 6 głosów.
Ad 2g.
Inspektor Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju Monika Zyzman –
Wiśnios przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie lokalnego programu
pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden
z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie
Gminy Szydłowiec” polegającą na zmianie dat w § 6 ust. 2 pkt 1 oraz § 9 ust. 3 pkt 2 dat
z 01.01.2019 -31.12.2021 na 01.01.2017 – 31.12.2020.

10

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci
Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu
związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach
projektu: „ Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” wraz
z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy
podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Gmina Szydłowiec zamierza aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń
powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”,
wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 na realizację projektu
pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. Projekt dotyczy
dofinansowania dla mieszkańców na wymianę starych kotłów wykorzystujących paliwa stałe
na źródła ciepła spalające biomasę lub paliwa gazowe.
Celem niniejszego programu jest wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących
zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania w wyniku
realizacji projektu.
Ponadto zgodnie z regulaminem naboru przyjęcie do realizacji programu osłonowego
pozwoli Gminie na uzyskanie dodatkowych punktów za posiadanie programu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa zapytał o autopoprawkę do projektu uchwały
w której zmianie ulega data początku obowiązywania uchwały jako 1.01.2017 r. czy to jest na
pewno przemyślana zmiana.
Zapytał także o § 4 występuje tam zapis: ,, Realizację Programu ustala się do 31 grudnia 2021
roku.”, jak ma się ten zapis w związku z autopoprawką, gdzie mowa jest o roku 2020.
Inspektor Monika Zyzman – Wiśnios odpowiedziała, że jeżeli nastąpi dofinansowanie,
będą potrzebne od odbiorców rachunki wstecz za dwa poprzednie lata.
Uchwała dotyczy odbiorców programu w ramach zadania tj. ,,Wymiana urządzeń grzewczych
na terenie Gminy Szydłowiec”. Obecnie Gmina jest na etapie przygotowania dokumentów
aplikacyjnych a realizacja nastąpi w 2019 roku. Regulamin zakłada realizację tego programu
do 31 grudnia 2021 roku, dotyczy to konkretnie tego wniosku. Jeżeli okaże się, że ktoś
poniesie zwiększone koszty ogrzewania to Gmina będzie wymagała przedstawienia faktur
z poprzednich dwóch lat, aby udowodnić jakie wcześniej ponosili koszty ogrzewania.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 3.
Na tym porządek LXV sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam LXVIII sesję Rady
Miejskiej w Szydłowcu” zamknął LXVIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
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Czas trwania sesji od godz. 1300 do godz. 1420
Rada podjęła uchwały: XLVIII/323/18, XLVIII/324/18, XLVIII/325/18, XLVIII/326/18,
XLVIII/327/18, XLVIII/328/18, XLVIII/329/18.
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołował:
Łukasz Stasiak

Przewodniczący obrad
Marek Artur Koniarczyk
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