BRM.0002.9.2018
Protokół Nr LI/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 17 października 2018 r.
Sesja nadzwyczajna odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek
ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 14 radnych: radny Leszek Jakubowski - nieobecny usprawiedliwiony.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, sekretarz Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota,
radca prawny Bogdan Królikowski, sołtysi oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący RM Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał zebranych
i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności oraz
przedstawił porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
2018 – 2030,
b) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
14 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso,
d) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz
utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania
jej statutu.
3) Podsumowanie kadencji Burmistrza Szydłowca i Rady Miejskiej w Szydłowcu
w latach 2014 – 2018.
4) Zamknięcie obrad.

Ad 2a.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030 wraz
z objaśnieniami.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
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Ad 2b.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 2c.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Barbara Majewska przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od
osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso wraz z uzasadnieniem. Rada Miejska w podjętej uchwale Nr 109/XVIII/16 z dnia 14
marca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso, oprócz wprowadzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wskazuje osobę
inkasenta, przedstawiając indywidualizujące cechy np. (obszar działania), w sposób tak
precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek pobierania należności w drodze
inkasa został nałożony. Wskazanie osoby inkasenta ma charakter personalny, co oznacza, że
Rada Miejska w uchwale lub załączniku do uchwały podaje imię i nazwisko inkasenta
pobierającego podatki. W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa na terenie sołectwa Sadek
p. Zygmunta Matli, oraz wyborem na sołtysa p. Magdaleny Limanin zaszła konieczność
wskazania w uchwale określającej inkasentów, sołtysa-inkasenta, przejmującego obowiązki
na terenie sołectwa Sadek. W pisemnym oświadczeniu, Pani Magdalena Limanin wyraziła
zgodę na pełnienie funkcji inkasenta na terenie sołectwa Sadek. W związku z powyższym
w załączniku do uchwały wprowadza się przedmiotową zmianę.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 2d.
Dyrektor ZEiFO Aneta Furmańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji
jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej
Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
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Wniosek Komisji Edukacji
Komisja wnioskuje o zmianę zapisów w załączniku Nr 1 do Statutu Żłobka Miejskiego
Nr 1 oraz w załączniku Nr 1 do Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2:
- w punkcie 1 w tabeli pn. „Dokument potwierdzający spełnianie kryterium” na zapis
„Zaświadczenie o zatrudnieniu, kształceniu w systemie dziennym lub oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej”;
- w punkcie 2 w tabeli pn. „Dokument potwierdzający spełnianie kryterium” zmiana
zapisu na „Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej”;
- w punkcie 9 w tabeli pn. „Kryterium” zmiana zapisu na „Jeden rodzic pracuje lub
uczy się w systemie dziennym” oraz w tabeli pn. „Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium” zmiana zapisu na „Zaświadczenie o zatrudnieniu, kształceniu w systemie
dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej”;
- w załączniku Nr 2 do Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 do
Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w punkcie IV pn. „Kryteria przyjęcia” w podpunkcie 9
w tabeli pn. „Kryterium” zmiana zapisu na „Jeden rodzic pracuje lub uczy się
w systemie dziennym”.
Wniosek poddano pod głosowanie:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały z wnioskiem:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 3.
Przewodniczący RM Marek Artur Koniarczyk przedstawił krótką charakterystykę pracy
Rady Miejskiej w mijającej VII kadencji samorządowej. Były to lata 2014-2018. Włącznie
z dzisiejszą sesją odbyło się 51 posiedzeń, podczas których przyjęto 367 uchwał oraz szereg
sprawozdań, raportów, programów, regulaminów i niewielką ilość skarg. Dla porównania
w poprzedniej kadencji odbyło się 45 sesji i przyjęto 274 uchwały czyli ta kadencja
samorządowa była najbardziej pracowitą pod kątem ilości przyjętych uchwał w historii
szydłowieckiego samorządu. Przyjęte uchwały dotyczyły spraw ważnych dla mieszkańców
Gminy Szydłowiec, które przyczyniły się m. in. do poprawy jakości życia naszych
mieszkańców.
Oto niektóre z uchwał, które procedowano w VII kadencji samorządowej m. in.:
2014
 wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miejskiej;
 wybór przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady
Miejskiej w Szydłowcu;
2015
 przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025;
 utworzenie jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski
w Szydłowcu oraz nadania jej statutu;
 wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec;
 zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de
minimis;
 uchwalenie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją”;
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 zawarcie przez Gminę Szydłowiec umowy partnerskiej o nawiązaniu stosunków
bliźniaczych z miastem Beynes we Francji;
 powołanie Szydłowieckiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej;
 ustanowienie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
2016
 przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szydłowiec na lata
2017 - 2019;
 uchwalenie Statutu Gminy Szydłowiec;
 przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 - 2023;
 przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec;
 przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2016-2019
z perspektywą do roku 2023;
 wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Szydłowiec na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016
- 2023;
 przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec;
 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec, część
nr 1.
2017
 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec
dla obszaru osiedla „Wschód”;
 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 określenie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Szydłowiec.
2018
 uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Szydłowiec na lata 2018-2022;
 ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach
„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”;
 przyjęcie 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";
 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowozachodniej części miasta Szydłowca, część I;
 wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej;
 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szydłowiec;
 uchwalenie Statutów wszystkich 22 sołectw Gminy Szydłowiec;
 uchwalenie Statutu Gminy Szydłowiec.
Oprócz tych uchwał, które wymienił procedowano wiele uchwał dotyczących zmian
w uchwale budżetowej na dany rok czy zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na poszczególne lata. Bardzo duża liczba inwestycji
w mieście, czy na sołectwach oraz zadań własnych, włącznie z realizacją potrzeb bieżących
mieszkańców spowodowały, że coroczny budżet Gminy wraz z Wieloletnią Prognozą
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Finansową był bezsprzecznie najważniejszym zadaniem, który udało się zrealizować przy
pozytywnych opiniach organu kontrolnego, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie. Stało się to dobrą praktyką i wierzy, że dalej będzie tak przestrzegane.
Przyjęto wiele uchwał corocznych, jak Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii, czy określające program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegające bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec.
Podczas sesji lub w okresie pomiędzy sesjami Radni składali interpelacje i zapytania, które
dotyczyły wielu dziedzin i aspektów naszej gminy. Wiele z nich przyczyniło się m. in. do
poprawy bezpieczeństwa, poprawy infrastruktury czy codziennych problemów naszych
mieszkańców za co serdecznie dziękuję.
W trakcie kadencji zwoływane były komisje stałe Rady tj. Budżetu, Infrastruktury,
Rewizyjna, Oświaty i doraźne, które opiniowały powyższe uchwały, ale też zajmowały się
wieloma zagadnieniami związanymi z bieżącymi problemami naszych mieszkańców czy
jednostek gminnych.
Ilość odbytych Komisji stałych Rady była także zdecydowanie większa w tej kadencji niż
w poprzednich.
Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu wielokrotnie reprezentował aktywnie
(poprzez publiczne wystąpienia) naszą Gminę m. in. na zjazdach Związku Miast Polskich,
Związku Gmin Wiejskich czy Zjazdach Przewodniczących Rad Gmin z całego Mazowsza
oraz spotkaniach z przedstawicielami Parlamentu Polskiego i Sejmiku Województwa
Mazowieckiego. Wraz z innymi radnymi uczestniczyli w uroczystościach lokalnych,
kościelnych i państwowych oraz imprezach patriotycznych, kulturalnych i sportowych.
Przede wszystkim starali się rozwiązywać wszelkie problemy naszych mieszkańców nikomu
nie odmawiając porady, pomocy czy wsparcia podczas kończącej się obecnie kadencji.
Osobiście odbył ponad 70 oficjalnych takich spotkań podczas dyżurów radnych w biurze
Rady. Dodatkowo radni także podczas dyżurów w biurze Rady przeprowadzili indywidualne
rozmowy o bardzo zróżnicowanym zakresie tematycznym z naszymi mieszkańcami.
Aktywni radni byli obecni w przestrzeni publicznej i życiu mieszkańców Gminy.
Dobrze ocenia współpracę z organem wykonawczym tj. z obecnym Burmistrzem pomimo
czasami różnic między nami. Ale taka jest specyfika samorządu. Najważniejszy jest dialog
i zrozumienie oraz stosowanie kompromisów. To też są pożądane elementy sprawnie
funkcjonującego samorządu lokalnego. Postawili sobie duże cele do osiągnięcia i tylko dobra
współpraca, a czasem elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji między Radą Miejską
a Burmistrzem, pozwalała sprawnie zarządzać Gminą i realizować postawione wspólnie cele.
Takiej współpracy z Burmistrzem opartej na dialogu życzył przyszłej Radzie.
Można różnić się oczywiście co do pewnych rozstrzygnięć i pewnych rozwiązań lecz
wszystko powinno sprowadzać się do pozytywnych efektów dla naszej Gminy i jej
mieszkańców.
Samorząd to praca dla społeczeństwa. Bezpośredni kontakt z ludźmi jest najlepszym źródłem
wiedzy dla samorządowców.
Nigdy tak nie jest, że można zrealizować wszystkie plany i zamierzenia, zwłaszcza wtedy,
jeśli dysponuje się tak szczupłym budżetem, jak nasz, aczkolwiek udało nam się w tej
kadencji znaleźć dużo większe środki finansowe i zagospodarować je w sposób należyty.
Czasami nie uniknie się potknięć, ale nie popełnia błędów ten co nic nie robi. Najpierw jest
Strategia rozwoju Gminy, a potem radni przyjmują uchwały, które pozwalają sukcesywnie
Strategię realizować. Sukces jest wtedy, gdy udaje się w dużym stopniu zrealizować jej
założenia. Nam udało pozyskać pieniądze i realizować kilka dużych projektów dotyczących
Zalewu, stadionu Szydłowianki, budowy Żłobków, dróg, parkingów, chodników, kanalizacji,
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wodociągów, placów zabaw, siłowni, modernizacji szkół czy nie mniej ważne inwestycje
z budżetu obywatelskiego i wiele innych w mieście i na sołectwach. To dobro, którego nikt
nam nie zabierze i będzie służyć przez wiele lat. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców, to oprócz inwestowania strategicznego, realizacja spraw bieżących. Obywatele
naszego miasta i gminy czują się bardziej bezpieczni i musimy zachęcać, aby w tym mieście
i gminie zostawali i tu żyli. Codziennie przybywa wiele zadań zleconych przez rząd, które
jesteśmy zobligowani wykonywać oprócz tych własnych zadań realizowanych przez cały rok
budżetowy. Każdy samorząd ma własne potrzeby i zadania do wykonania. Nam udało się
zrealizować bardzo wiele, co zaznacza przy racjonalnej polityce finansowej
i zrównoważonym rozwoju Gminy Szydłowiec. Wykonali jako Gmina bardzo duży krok
w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o dobre fundamenty. Tym
fundamentem i nadrzędną wartością są także nasi mieszkańcy, bo tkwi w nich potencjał, ale
też nasze inwestycje w szeroko rozumianą infrastrukturę poprzez zwiększenie także
dostępności dla obecnych i przyszłych inwestorów. Musimy dalej podnosić rangę naszych
walorów turystycznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Naszym wspólnym
celem powinna być kontynuacja promocji Ziemi Szydłowieckiej, jako regionu przyjaznego
dla rozwoju gospodarczego Szydłowca, jako Gminy dobrze wykorzystującej swoje wszystkie
walory, stwarzającej warunki do aktywnego spędzania czasu i czystej okolicy. Szydłowca
jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i inwestorom, zapewniającym miejsca pracy
i wpływy do budżetu Gminy.
Taką wizję ma pewnie większość z nas i to nas powinno łączyć zawsze w działaniach. Uważa,
że taka wizja jest możliwa i realna, jeśli utrzyma się dotychczasowe podejście do planowania
wieloletniego i konsekwentnej realizacji zaplanowanych działań. Aby to zrealizować trud
tego zadania muszą podjąć wszyscy niezależnie od poglądów i sympatii, szczególnie
politycznych. Po prostu powinno się łączyć, a nie dzielić dla dobra naszej Gminy i jej
mieszkańców.
Jako radny, jako obywatel chciałby, aby wizerunek miasta był coraz lepiej postrzegany.
Zadania, które były i są realizowane w tej kadencji już zmieniły obraz Gminy, co ma
nadzieję, że po tegorocznych wyborach samorządowych, nowa Rada i nowi radni, będą
kontynuować. Powinniśmy wypracować dla Szydłowca markę, zmieniać pozytywnie
wizerunek miasta, przygotować odpowiednią strategię marketingową.
Każda obywatelska aktywność i zaangażowanie są cenne. Cieszy się z coraz większej
aktywności naszych mieszkańców. Od początku naszej działalności chcieli zbliżyć samorząd
i mieszkańców. Stąd powołanie wspomnianych wcześniej Rady Seniorów, Młodzieżowej
Rady Miejskiej czy Społecznej Rady Gospodarczej. Coraz szersze konsultacje społeczne,
wprowadzony przez nas coroczny budżet obywatelski, wprowadzenie inicjatywy
obywatelskiej, zwiększanie budżetu przeznaczonego na zlecanie zadań organizacjom
pozarządowym, czy też oddawanie mieszkańcom decyzji w różnych sprawach, jak choćby
w wyborze zespołów na Szydłowieckie Zygmunty. Wszystko to służyć ma pokazaniu, że
aktywność ma sens i jest zjawiskiem bardzo pozytywnym i powinno być pielęgnowanie
i kontynuowane.
Przytoczył słowa naszego wielkiego rodaka, papieża świętego Jana Pawła II, określające
życiową postawę, która powinna być zapamiętana przez kolejnych radnych "Człowiek jest
tyle wart ile może dać drugiemu". Pamiętajmy o tym.
Rozpoczynając kończącą się kadencję tj. przyjmując obowiązki wykonywania mandatu
radnego złożyliśmy ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.
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Ta Rota przyświecała mu przez cały czas kadencji i będzie w przyszłości także
wyznacznikiem i uważa, że powinna być drogowskazem każdego z przyszłych Radnych,
pełniących tak odpowiedzialną funkcję.
Na koniec chciałby podziękować wszystkim za współpracę: mieszkańcom, Burmistrzowi,
radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego na czele z Panią skarbnik i sekretarz,
dyrektorom, prezesom, naczelnikom, kierownikom naszych jednostek, Radzie Seniorów,
Radzie Młodzieżowej, Radzie Sportu, Społecznej Radzie Gospodarczej, organizacjom
pozarządowym, radcom prawnym Urzędu, mediom, pracownikom biura Rady
i Zamku i wszystkim pozostałym osobom i instytucjom, które przyczyniły się do bardzo
widocznego postępu i rozwoju naszej Gminy, dobrego przekazu oraz pozytywnych zmian,
które już służą i są odczuwalne dla naszych mieszkańców.
Burmistrz Artur Ludew podziękował wszystkim mieszkańcom za to że dali mu możliwość
pracy na rzecz samorządu gminnego. Podziękował wszystkim pracownikom,
współpracownikom, radnym, sołtysom, wszystkim gremiom, które przed chwilą wymienił
Przewodniczący RM. Podziękował za mandant zaufania, który otrzymał cztery lata temu,
również starał się ze wszelkich sił wywiązać się z niego jak najlepiej. Odnosząc się do
mijającej kadencji można powiedzieć, że dużo się w niej działo, ale przede wszystkim działo
się dużo pozytywnych zmian. To wszystko co zostało wykonane, świadczy o tym, że
wykonano pracę i zostało zrealizowane wiele potrzebnych, wyczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji, wiele spraw obywatelskich zostało podniesionych. Wykonano dużą
pracę, po to, aby zmieniać gminę Szydłowiec. Oprócz twardych inwestycji
infrastrukturalnych, takich jak budowa Zalewu, budowa żłobka, mieszkań socjalnych,
trwające budowy budynku klubowego MKS ,,Szydłowianki”, remont szkoły w Majdowie,
strażnic OSP w Jankowicach, Majdowie, Woli Korzeniowej, gdzie remont trwał wewnątrz
pomieszczenia. W tym roku będzie zmieniany tam jeszcze dach. Wiele inwestycji
oświatowych, remont nawierzchni hali sportowej w PSP nr 2 im. Jana Pawła II, budowa
windy w PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego, remont w każdej placówce oświatowej,
w każdym przedszkolu, rozbudowa w przedszkolu przy ul. Staszica o nową placówkę żłobka.
Wykonano wiele pracy, która była niezbędna i służy mieszkańcom, naszym dzieciom. Wiele
zmieniło się jeżeli chodzi o infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. Budowane są boiska,
altany, świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, zmienia się obraz całej gminy
Szydłowiec. Wszystko to zostało wykonane podczas mijającej kadencji samorządowej.
Oczywiście oprócz tego drogi, chodniki, zatoki postojowe te, które są niezbędne, również do
bieżącej egzystencji mieszkańców, czyli zadania, które są obowiązkiem gminy. Zgadza się, że
jest to obowiązek Gminy Szydłowiec realizować te wszystkie zadania, tylko z tego
obowiązku można się wywiązać bądź nie. Myśmy się z tego obowiązku wywiązali i to jest
bezwzględnie pozytyw. Przez cztery lata była wykonana praca, aby zmieniać obraz gminy
Szydłowiec mimo tego, że budżet gminy nie jest workiem bez dna. W 2015 roku rozliczany
był projekt kluczowy i w wyniku tych rozliczeń zapłacono ponad 2 mln 900 tys. zł, który
został ostatecznie rozliczony w 2016 roku. Wykonywano zadania na miarę możliwości
Gminy Szydłowiec. Liczba zadań inwestycyjnych jaka była realizowana była ogromna.
W 2017 roku, gdzie tych zadań było najwięcej, w budżecie było ok 90 zadań, czyli co 4 dni
zadanie inwestycje na terenie gminy było realizowane. Można wyobrazić sobie tempo pracy.
Podziękował swoim pracownikom, że podołali tym zadaniom. Podziękował Radzie Miejskiej,
że wspierała go w realizacji tych wszystkich zadań i popierała to, co wychodziło z Urzędu, co
wychodziło od Burmistrza. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia i nie można osiąść na
laurach i nadal należy pracować i zmieniać gminę Szydłowiec, ale udowodniliśmy, że
umiemy to robić i są widoczne efekty pracy wszystkich, którzy pracują na nasze wspólne
dobro. Podziękował mieszkańcom, że angażowali się w to, co dzieje się w mieście, chociażby
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w budżet obywatelski, czy „Alarm dla życia”, „Mieszkasz w Szydłowcu, kupujesz
w Szydłowcu” oraz wiele innych projektów realizowanych w Gminie. Po raz pierwszy
mieszkańcy tak gremialnie zaczęli współpracować z władzą. Zdecydowanie poprawiła się
komunikacja na linii Ratusz – mieszkańcy. Podziękował, że mógł pracować przez ostanie
cztery lata na rzecz Gminy Szydłowiec.
Radna Dorota Jakubczyk w imieniu Rady Miejskiej chciałaby podziękować Burmistrzowi
i jego pracownikom, gdyż stworzyli oni razem wspaniały zespół, przy realizacji wszystkich
zadań gminnych. To są fachowcy, umiejący znaleźć się w każdej sytuacji, w każdym miejscu
i pomimo, że nie raz rzucano im „kłody pod nogi” i rzucano oszczerstwa pod ich adresem.
Należy im się pełny szacunek i podziękowanie dla ich ciężkiej, niewdzięcznej
i odpowiedzialnej pracy. Realizacja wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie gminy
wymagała od pracowników zaangażowania, wiedzy oraz wspólnej, zespołowej,
odpowiedzialnej pracy. Bardzo wiele udało się zrobić i widać to na każdym kroku. Budżet
Gminy Szydłowiec to ponad 80 mln. zł. Jest to potężny budżet - wiele zadań do
zrealizowania, wiele zadań służących mieszkańcom, przede wszystkim zaspokojenie ich
zbiorowych potrzeb. W zakresie dróg, w czasie kadencji wydatkowano ok. 12 mln zł, tj.
ponad 100 zadań w okresie kadencji. Bardzo dużo zostało wykonane w tym zakresie. Nie
tylko były to inwestycje drogowe, ale także remonty poszczególnych odcinków dróg.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej, to wykup gruntów, gdzie pozostała spuścizna po
poprzednich kadencjach. Gmina spłaca zobowiązania za wykup działek i to były ogromne
kwoty 500.000 zł, nie licząc bieżącego wykupu gruntów pod dzielnicę przemysłową.
Bezpieczeństwo publiczne - odbyło się w tym zakresie wiele remontów i inwestycji.
Podziękowała w imieniu strażaków OSP za poprawę ich warunków pracy, ponieważ warunki
w jakich służyli były uwłaczające godności. Odnosząc się do obsługi długu, to nie jest
prawdą, że zadłużenie wzrosło. Obecna kadencja przejęła spuściznę w postaci 23 mln zł
zadłużenia, a na koniec kadencji zadłużenie wynosi 22 mln zł. Jeżeli chodzi o obsługę
zadurzenia, to w ciągu ostatniej kadencji zapłacono ok. 3.200.000 zł za odsetki od zadłużenia.
Można było coś za to wykonać. Jeżeli chodzi o oświatę, na każdym kroku widać poprawę
warunków zarówno socjalno – bytowych, jak i prowadzonych inwestycji i remontów. Widać
rozwój w każdej jednej szkole i placówce oświatowej. W zakresie pomocy społecznej bardzo
wzrosły zadania Gminy. Jest to wzrost o ponad 13 mln. zł, praktycznie przy znikomym
wzroście zatrudnienia - to ogrom zadań do wykonania.
Gospodarka komunalna, w której bardzo dużo się zadziało - na wydatki inwestycyjne w ciągu
kadencji wydatkowano ok. 9 mln 500 tys. zł. W zakresie kanalizacji deszczowych,
sanitarnych, modernizacji oświetlenia, prace przy zalewie, jazie, place zabaw, rekultywacja
wysypiska, zakup wyposażenia dla gospodarki komunalnej, w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego to ok. 4 mln. 300 tys. zł wydatków w ciągu kadencji na rewitalizację
(świetlice wiejskie) - praktycznie każda została wyremontowana i widać tego efekty, że dzieje
się coś w sołectwach. Kultura fizyczna to ok. 3 mln 200 tys. zł w kadencji, w tym: boiska,
place zabaw, siłownie, miasteczko ruchu drogowego, stadion i zaplecze. Ogółem w tej
kadencji wydatkowano ok 32 mln zł na inwestycje - ponad 290 zadań zaplanowanych
w budżecie. Naprawdę jest się czym chwalić. Pogratulowała Burmistrzowi Szydłowca,
Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz wszystkim pracownikom, dyrektorom szkół,
placówek, jednostek budżetowych, dyrektorom spółek. Podziękowała za pracę
i zaangażowanie i życzyła kontynuacji tego, co zaczęte, ponieważ to zmiany w dobrym
kierunku.
Radny Marek Plewa stwierdził, że jest to wyjątkowa sesja, ponieważ jest to sesja ostatnia.
Chciałby się ze wszystkimi pożegnać i jeżeli coś zawinił, czy to słowem, czy uczynkiem,
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wszystkich przeprosił. Jest bardzo dumny z tego, że mógł być częścią tego trybiku, który
stanowi cały samorząd, ponieważ ma świadomość tego, że zostało wykonane bardzo dużo
pracy i Szydłowiec jest w zupełnie innym miejscu niż był cztery lata temu. Podziękował
wszystkim za współpracę.
Ad 4.
Na tym porządek LI sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam LI sesję Rady
Miejskiej w Szydłowcu” zamknął LI sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1130 do godz. 1300
Rada podjęła uchwały: LI/364/18, LI/365/18, LI/366/18, LI/367/18.
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołował:
Łukasz Stasiak

Przewodniczący obrad:
Marek Artur Koniarczyk
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