BRM.0002.11.2018
Protokół Nr II/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 listopada 2018 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
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 poprosił o potwierdzenie obecności radnych w systemie elektronicznym –
załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami.
4. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 –
2030;
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 r.;
5) zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości
okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia
w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec;
6) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szydłowiec;
7) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących
w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu;
8) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca;
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec;
10) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.;
11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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6. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych.
7. Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób
wymienionych w art. 24 h ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.).
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Ad 3.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przedstawił informację z prac Burmistrza Szydłowca
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu od 3 października do 27 listopada 2018 roku.
I.

W okresie od 3 października do 27 listopada 2018 roku wydano 24 Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 195/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2018.
2. Zarządzenie nr 196/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia
Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Zarządzenie nr 197/18 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy będących własnością Gminy Szydłowiec.
4. Zarządzenie nr 198/18 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2018.
5. Zarządzenie nr 199/18 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla
szkół podstawowych.
6. Zarządzenie nr 200/18 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2018.
7. Zarządzenie nr 201/18 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału ½ części
w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego
w budynku przy ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu, przysługującego Gminie Szydłowiec
oraz powołania komisji przetargowej.
8. Zarządzenie nr 202/18 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej dla gminy Szydłowiec na potrzeby Referatu
Zarządu Dróg i Referatu Gospodarki Komunalnej – UM w Szydłowcu”.
9. Zarządzenie nr 203/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018.
10. Zarządzenie nr 204/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2018.
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II.

11. Zarządzenie nr 205/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Zarządzenie nr 206/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.
13. Zarządzenie nr 207/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w Szydłowcu przy ul. Pięknej.
14. Zarządzenie nr 208/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w Szydłowcu przy ul. Pięknej.
15. Zarządzenie nr 209/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
i powołania komisji przetargowej.
16. Zarządzenie nr 210/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
i powołania komisji przetargowej.
17. Zarządzenie nr 211/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w Szydłowcu przy ul. Parkowej.
18. Zarządzenie nr 212/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej oraz
powołania komisji przetargowej.
19. Zarządzenie nr 213/18 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2018.
20. Zarządzenie nr 214/18 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia projektu
Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2019r. oraz projektu Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.
21. Zarządzenie nr 215/18 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego
od pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.
22. Zarządzenie nr 216/18 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szydłowiec w jednostce Urząd
Miejski w Szydłowcu.
23. Zarządzenie nr 217/18 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania zespołów
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu w zakresie aktywów pieniężnych, papierów wartościowych
oraz materiałów, w tym paliwa w bakach samochodów będących na stanie Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu.
24. Zarządzenie nr 218/18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Szydłowiec.
Przekazano do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał w sprawie:
1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030.
2. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018.
3. 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.
4. Likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia
jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu.
5. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030.
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6. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018.
7. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
8. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
9. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości
okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia
w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
10. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szydłowiec.
11. Ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących
w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu.
12. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca.
13. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
14. Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
15. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
III.

IV.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

W okresie od 3 października do 27 listopada 2018 roku wydano 4 decyzje
umorzeniowe dla osób fizycznych na łączną kwotę 1.539,00zł plus odsetki 41,00 zł,
w tym:
 3 decyzje w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 229,00 zł,
 1 decyzję w podatku od nieruchomości na kwotę 1.310,00 zł plus odsetki 41,00 zł.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji
w dniu 3 października 2018 roku.
Uchwała nr L/358/18 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Ogólnopolskiego
Międzybranżowego Związku Zawodowego "RAZEM" dotyczącą realizacji zadań
własnych przez Burmistrza Szydłowca oraz inwestycji budowy sieci wodociągowej
w miejscowości: Sadek - Szydłowiec ul. Kolejowa - Szydłówek ze środków własnych
przez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o." w Szydłowcu - uchwała
zrealizowana.
Uchwała nr L/359/18 w sprawie w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa
w sołectwie Sadek - uchwała zrealizowana.
Uchwała nr L/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec – Wojewoda
Mazowiecki Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 13 listopada 2018 roku stwierdził
nieważność § 27 ust. 1, § 52 ust. 5 i § 53 ust. 3 oraz § 19, § 26 ust. 2, § 43 ust. 5, § 47
ust. 2-4, § 64 ust. 3, § 74, § 76, § 87 pkt 3.
Uchwała nr L/361/18 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - uchwała zrealizowana.
Uchwała nr L/362/18 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Szydłowiec - uchwała zrealizowana.
Uchwała nr L/363/18 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Nowe umiejętności
– nowe możliwości” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 - uchwała zrealizowana.
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V.

VI.

Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji
w dniu 17 października 2018 roku.
1. Uchwała nr LI/364/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2018 – 2030 - uchwała w trakcie realizacji.
2. Uchwała nr LI/365/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec
na rok 2018 - uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr LI/366/18 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 - uchwała zrealizowana.
4. Uchwała nr LI/367/18 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski
w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków
w Szydłowcu i nadania jej statutu - uchwała zrealizowana.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji
w dniu 19 listopada 2018 roku.
1. Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej - uchwała
zrealizowana.
2. Uchwała nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej uchwała zrealizowana.
3. Uchwała nr I/3/18 w sprawie wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu - uchwała zrealizowana.

Wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przekazane do właściwego dla
nich organu nadzoru.
Ad 4.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła informację Burmistrza o wprowadzeniu
zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. pomiędzy sesjami,
tj. od 10.07.2018 r. do 27.10.2018 r.
Zarządzeniem Nr 200/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 października 2018 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 01095 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 40.011 zł - z przeznaczeniem na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
2. W rozdziale 85219 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 25.036 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku
dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
3. W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 110.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 1.050 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie
wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
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5. W rozdziale 85214 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 242.000 zł - z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.
6. W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 241.378 zł - z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.
7. W rozdziale 85501 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 61.433 zł - realizacja świadczenia
wychowawczego.
8. W rozdziale 75011 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 3.012 zł - z przeznaczeniem na zakup czytników
kart elektronicznego dowodu osobistego.
9. W rozdziale 75109 zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego zmniejszono
plan dochodów i wydatków o kwotę 2.687 zł.
Powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 598.367 zł.
Zarządzeniem Nr 204/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2018 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 75011 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 338 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 4.520 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 13.705 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
3. W rozdziale 80153 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 400 zł - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne luba materiały ćwiczeniowe.
4. W rozdziale 85504 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 20.798 zł - z przeznaczeniem dofinansowanie
do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.
Powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.423 zł.
Ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 637.790 zł.
Ad 5 pkt 1.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030. W dniu
28.11.2018 r. Gmina Szydłowiec otrzymała informację z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu
części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na
dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne zaadoptowanych sal
lekcyjnych dla uczniów klasy specjalnej w PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III
Sobieskiego w Szydłowcu. W związku z powyższym zwiększeniu o kwotę 10.000 zł ulega plan
dochodów i plan wydatków.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2018 – 2030 wraz z objaśnieniami.
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Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 5 pkt 2.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018. W dniu 28.11.2018 r. Gmina
Szydłowiec otrzymała informację z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej
subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie
doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne zaadoptowanych sal lekcyjnych dla
uczniów klasy specjalnej w PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego
w Szydłowcu. W związku z powyższym zwiększeniu o kwotę 10.000 zł ulega plan dochodów
i plan wydatków.
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 Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 5 pkt 3.
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga Kopycka
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
wraz z uzasadnieniem. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 stanowi podstawę do
praktycznej realizacji zadań ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2137)
oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 poz. 1030 ze zm.). Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w art. 41 ust. 1 oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 ust. 1
wyraźnie formułują, że wskazane zadania należą do zadań własnych Gminy. Realizacja
powyższych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiących
część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę
Miejską. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2019 jest w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 5 pkt 4.
Referent ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi Beata Ciećka
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 r. wraz z uzasadnieniem. Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze
zmianami) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy
Szydłowiec poprzez możliwe pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych,
zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych
i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 5 pkt 5.
Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Justyna Jezierska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
w Gminie Szydłowiec wraz z uzasadnieniem. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja
2018 r. art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016); klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w Załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017
roku straciły aktualność, w związku z czym należy je rozszerzyć, uzupełniając o zapisy
w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
Zmiany w dotychczasowej treści uchwały wynikają także z zamiaru uproszczenia trybu
powoływania przez Burmistrza członków Komisji ds. Stypendiów Sportowych, usunięcia
zbędnych ograniczeń w wyborze członków komisji przez Radę Miejską w Szydłowcu, oraz
uproszczenia procedury pozbawiania pobieranego stypendium sportowego w zależności od
terminu złożenia wniosku.
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Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Maciej Kapturski odniósł się do § 1 ust. 2 tj. ,,W § 6 ust. 3 pkt 3 wykreśla się słowa
"nie będący członkiem zarządu klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej
działającego na terenie gminy Szydłowiec". Wykreślenie tego zapisu spowoduje, że członek
zarządu będzie miał prawo zasiadania w takiej komisji i będzie opiniował i współdecydował
w sprawie występowania o stypendia sportowe jego klubu. Oznajmił, że pozostawianie starego
zapisu jest wręcz wskazane, a wykreślenie tego zapisu jest wręcz nietaktowne.
Wniosek radnego Macieja Kapturskiego
Wnioskuje o wykreślnie w projekcie uchwały § 1 ust. 2 tj. ,,W § 6 ust. 3 pkt 3 wykreśla
się słowa "nie będący członkiem zarządu klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej działającego na terenie gminy Szydłowiec".
Radny Marek Plewa oznajmił, że jako członek Komisji Edukacji miał okazję pracować nad
tym projektem i problem poruszony przez radnego M. Kapturskiego był także przedmiotem
obrad komisji. Wyjaśniono w tym temacie radnym, że komisja o której mowa w projekcie
uchwały jest komisją opiniodawczą, która opiniuje wnioski do Burmistrza. Ostateczną decyzję
o przyznaniu stypendium zawsze podejmuje Burmistrz. Poprosił przed głosowaniem, aby do
tego tematu odniósł się Burmistrz.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew poinformował, że projekt uchwały został przedłożony
Radzie Miejskiej przez Burmistrza i cały czas podtrzymuje zapisy, które zaproponował Radzie
w projekcie. Uważa, że zapis taki zdecydowanie uprości procedurę i usprawni pracę komisji.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym wniosek radnego
M. Kapturskiego – załącznik nr 6 do protokołu.
Wniosek odrzucono.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 5 pkt 6.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec wraz z uzasadnieniem. W związku
z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r.
zachodzi konieczność zmiany zapisów Statutu Gminy w zakresie stosowania trybu głosowania
imiennego za pomocą karty do głosowania imiennego oraz zasad rozpatrywania skarg,
wniosków i petycji przez Radę Miejską w Szydłowcu. Przedłożony projekt uchwały wskazuje
sytuacje, w których głosowanie odbywa się bez stosowania urządzenia, o którym mowa w art.
14 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Określa również zasady
postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami wpływającymi do Rady Miejskiej
w Szydłowcu.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Paweł Bloch stwierdził, że ma przed sobą rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego,
którego fragmenty w związku z niektórymi zapisami w statucie chciał przedstawić. W § 19,
który został uchylony w całości, wprowadzono ograniczenia w dostępie do dokumentów
w zakresie działania Rady i komisji. Zapisy tego paragrafu zostały podjęte z przekroczeniem
delegacji ustawowej ograniczenia w dostępie do dokumentów, wynikać mogą tylko
z przepisów prawa generalnie obowiązującego. Prawo miejscowe nie może ani regulować ani
tym bardziej nie może modyfikować treści ustaw, jak w przypadku zapisu § 19 pkt 3
sprzecznego z regułami dostępu do informacji publicznej. W § 26 ust. 2 uchwalono, ze radny
ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniach Rady lub komisjach,
taki zapis jest niedopuszczalny jako podjęty bez podstawy prawnej. Zasady wykonywania
mandatu radnego określa wyłącznie ustawa, jak wskazuje się w orzecznictwie w istotę
charakteru prawnego wolnego mandatu radnego nie może także ingerować rada gminy,
wprowadzając jakiekolwiek zasady swobody ograniczające swobodę wykonywania tego
mandatu. W szczególności rada gminy w ramach swojej kompetencji do określania organizacji
wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy nie może określać zasad sprawowania mandatu
radnego, gdyż kwestie te zostały uregulowane przepisami ustawowymi. Innymi słowy sposób
wykonywania mandatu przez radnego poddany jest jedynie weryfikacji wyborczej.
Przewod. M. Koniarczyk poinformował, że radni otrzymali informację z rozstrzygnięcia
Wojewody Mazowieckiego i wszyscy radni zapoznali się z tą informacją. Nie będzie jej
komentował, ponieważ już wypowiadał się w tej kwestii na posiedzeniu komisji. Uważa jednak,
że rada gminy jest organem wewnętrznym i powinna pewne zapisy stosować. Jest to decyzja
wojewody i ją szanuje. W poprzednim regulaminie te zapisy funkcjonowały prawie od 3 lat
i nie stwierdzono uchybień. W tym momencie zostały wskazane. Decyzja taka jest uszanowana
i stąd zostały zaproponowane zmiany.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 5 pkt 7.
Przedstawiciel ZEiFO Dorota Nowak przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego
Zespołu Żłobków w Szydłowcu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.)
rada gminy ustala w drodze uchwały opłatę za pobyt dziecka w żłobku, opłatę za wydłużoną
ponad 10 godzin opiekę nad dzieckiem oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie. Do
kompetencji rady gminy należy również, co wynika z art. 59 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy,
określenie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
W uchwale określono zatem warunki częściowego zwolnienia z opłaty w przypadku gdy do
żłobka, wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu uczęszcza więcej niż
jedno dziecko z tej samej rodziny. W uchwale określono również opłatę za wydłużony ponad
10 godzin czas opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.) w szczególnie
uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica,
wydłużony za dodatkową opłatą. Opłata ta częściowo pokrywa koszty związane z wydłużonym
czasem pracy opiekuna w żłobku. W związku z utworzeniem przez Gminę Szydłowiec
jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu, w skład którego
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wchodzą Żłobek Miejski Nr 1 w Szydłowcu oraz Żłobek Miejski Nr 2 w Szydłowcu podjęcie
uchwały przez Radę Miejską w Szydłowcu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków
w Szydłowcu jest uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 5 pkt 8.
Główny Specjalista ds. kadrowych Dorota Barczyńska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca wraz z uzasadnieniem. W związku
z wyborem Pana Artura Ludwa na Burmistrza Szydłowca potwierdzonym Zaświadczeniem
Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2018 r., Rada Miejska w Szydłowcu
działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), posiadająca wyłączną właściwość
do ustalania wynagrodzenia Burmistrza, winna ustalić jego wynagrodzenie w drodze uchwały.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 5 pkt 9.
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Janusz Pytlak przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec wraz
z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 6r pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) z wpływów od mieszkańców finansowane są koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znaczący wzrost kosztów,
który wyniknął z podwyżki opłat środowiskowych za deponowanie odpadów na składowisku,
kosztów transportu, wzrostu kosztów pracy w tym płacy minimalnej przełożył się na
zwiększenie opłat, jakie Gmina Szydłowiec ponosi za odbieranie i utylizację odpadów
komunalnych. Aby zrównoważyć wzrost kosztów obsługi systemu niezbędne jest ustalenie
nowego poziomu stawek za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych. W związku z tym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem:
Wniosek
Komisja wnioskuje o zmniejszenie proponowanej w § 1 ust. 2 stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z 11 zł na 10 zł oraz
w sposób nieselektywny z 22 zł na 20 zł.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Sołtys sołectwa Świerczek Ewa Kaczor stwierdziła, że trudno tak od razu wypowiedzieć się
na temat tej podwyżki. Dla wszystkich taka podwyżka jest zaskoczeniem i nikt nie zdawał sobie
sprawy, że będzie o tak dużą kwotę podniesiona opłata komunalna. Nie odbywały się także
rozmowy na wioskach na temat takiej podwyżki. Będzie to zaskoczeniem dla wszystkich
mieszkańców. Sołtysi będą musieli to wszystko przekazać mieszkańcom. Wszyscy zdają sobie
sprawę, że te opłaty powinny być podniesione, ale w tym przypadku podniesienie opłat jest
o ok. 40 %, jest to bardzo duża podwyżka, w szczególności dla mieszkańców wiosek. Różnie
jest z mieszkańcami na wsi, przeważnie są to starsi ludzie i oni muszą takie opłaty uiszczać ze
swoich najniższych emerytur. Będzie z pewnością bardzo wiele negatywnych opinii na temat
tej podwyżki. Chciałaby, aby te opłaty nie były aż w takiej wysokości, ponieważ jest to bardzo
duża opłata w szczególności dla tych starszych mieszkańców.
Prezes PPUH ,,RADKOM” Waldemar Kordziński podziękował za zaproszenie na sesji RM,
ponieważ każda możliwość przybliżenia radnym - jako przedstawicielom władz gminnych
genezy drastycznych wzrostu cen, który zafunkcjonował od 1 stycznia 2018 roku, czyli już rok
temu, ale były rozstrzygnięte przetargi do zakończenia roku 2018 bądź następnego. Przetarg
ogłoszony zawierał już odbiór, jak i zagospodarowanie, ponieważ był ogłoszony dla zbiórki
i dostarczania odpadów dodatkowych. PPUH ,,RADKOM” jest firmą, której właścicielem jest
Gmina Miasta Radomia i jego zdaniem wymusza na nich i gwarantuje, że wszelkie ruchy
kosztowe (cenowe), które są przez nich podejmowane nie odbiegają ponad to, co muszą
wyznaczyć jeżeli chodzi o ponoszone koszty w celu utylizacji tych odpadów. Gmina Miasta
Radomia jest dla firmy głównym dostawcą odpadów, bardzo dokładnie pilnuje zasadności
wzrostu kosztów i z każdego ruchu cenowego firma bardzo mocno jest prześwietlana. Nie
zmienia to faktu, że czynią także to gminy, z którymi firma współpracuje. Radomski
,,RADKOM” jest jedynym RIPOKiem (Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów
Komunalnych) w południowej części Mazowsza. W myśl obowiązującego prawa odpad nie
może trafić gdzie indziej jak tylko do RIPOKu. Jest to związane z tym, że RIPOK ma
obowiązek przetwarzania tych odpadów, ponieważ żaden odpad utworzony
w nieruchomościach nie może w formie nieprzetworzonej trafić na składowisko. Co roku
występują coraz większe ograniczenia i coraz mniej tych przerobionych odpadów może na to
składowisko trafić. Za to są ponoszone opłaty. Organem wyznaczającym poziom tych opłat jest
Rada Ministrów, która w formie rozporządzenia wydaje swoje decyzje odnośnie wysokości
jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Są to zarówno opłaty za gospodarkę
wodną, za gospodarkę odpadami, za gospodarkę pyłami odprowadzanymi do powietrza.
Wszystko to określa powyższe rozporządzenie. Wszystkie podmioty zobowiązane są składać
sprawozdania. Podmioty, których składka roczna wynosi poniżej 800 zł nie muszą tej składki
płacić, tylko te, których należna składka wynosi poniżej 100 zł, nie muszą nawet składać
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sprawozdań. Wszyscy pozostali funkcjonujący jako podmioty gospodarcze muszą składać
sprawozdania. Dotyczy to także gminy, która ma obowiązek składania takich sprawozdań.
Dodatkowo na mocy uchwały o odpadach gmina jest organizatorem systemu odbioru odpadów
i jego zagospodarowania, czyli jest przez ustawę zmuszona, aby zaproponować mieszkańcom
w jakiej formie będą odbierane odpady, musi ogłosić przetarg, a także rozstrzygnąć wszystko
formalnie – prawnie, musi zebrać od mieszkańców opłaty i przekazać na utrzymanie tego
systemu. System ten jest zamknięty – pieniądze, które są zbierane nie mogą trafić na nic innego,
jednak są tam drobne wyjątki na utrzymanie czystości w gminach. Gmina nie ma możliwości
finansowania opłat za gospodarkę odpadami z innych swoich przychodów. Wszystkie opłaty
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi gmina musi zebrać od mieszkańców.
Rozumie wszystkie dylematy z wysokością opłat. Poinformował, że gmina Radom, która
ogłasza dwa przetargi jeden na odbiór i dostarczenie do RIPOKa, a drugi z RIPOKiem na
zagospodarowanie tych odpadów. W myśl nowelizacji prawa środowiskowego, które jest
przygotowywane podejrzewa, że następne przetargi gminy będą musiały zawierać na poziomie
dwu etapowych tj. odbiór i transport, a drugi na zagospodarowanie odpadów. Jeżeli chodzi
o firmę RADKOM nie przełoży się to zbytnio na koszty, które są generowane i w jakimś sensie
wymuszają na Gminie podjęcie uchwał, dotyczących ustalenia cen za gospodarowanie tymi
odpadami, ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów obliguje do tego, że przy takim
gospodarowaniu odpadów jakie jest prowadzone, kontrolowane i musi zgodnie z przepisami
prawa, każdy odpad, który jest po przetworzeniu składowany na składowisku lub jest
zagospodarowany w inny sposób należy odprowadzić opłatę za tonę. Aby przybliżyć genezę
skąd się wzięła proponowana cena, przedstawił krótki zarys jak się kształtowały te ceny na
przestrzeni ostatnich kilu lat. Od 2016 r. kiedy obowiązywała cena za najprostsze odpady
zmieszane komunalne, ponieważ one są wyznacznikiem największej części kosztów jakie
ponosi gmina z ilości odpadów dostarczanych do RADKOMu. Cena taka wynosiła 213 zł/netto,
w tej cenie zawarta była opłata ,,marszałkowska” na poziomie 74 zł z groszami, opłata była
wnoszoną od większości odpadów przekazywanych. Poinformował, że odpad zmieszany
komunalny nigdy od nas nie trafi na składowisko jako odpad zmieszany komunalny. Odpad
taki jest przetwarzany na części mechaniczne i części biologiczne zakładu RADKOM. Części
mechanicznej zostaje przepuszczona przez niezbędne sita, odpowiednie kabiny sortownicze,
dzięki czemu pozyskiwany jest strumień surowców, czyli odpadów nadających się do
powtórnego użytkowania i to pomniejsza koszty RADKOM. Także jako RIPOK jest
zobowiązany do uzyskania odpowiednich poziomów odzysku, które jako sprawozdania do
końca marca spływają do gminy. Należy się z takiego poziomu odzysku wywiązywać. Reszta
odpadów jest przetwarzana, tzw. drobny odpad tj. od 0 do 20mm trafia do kompostowni, gdzie
w betonowych bunkrach taki odpad przy odpowiednim czasie nawilżenia i napowietrzeniu
pozbywa się struktury swojego biologicznego charakteru, ponieważ na składowisko nie może
być odłożony odpad aktywny biologicznie, nie może fermentować i wytwarzać biogazu. Od
1 stycznia 2016 roku nie ma prawa być złożony na składowisku odpad o wartości kalorycznej
powyżej 6 mega dżuli na tonę, jest to każdy odpad typu papier, folie. Taki odpad musi zostać
wyselekcjonowany i taki odpad jest przez firmę utylizowany. Firma nie ma możliwości
utylizacji, dlatego musi taki odpad sprzedać. Należy mieć świadomość, że RADKOM sprzedaje
takie odpady firmie zewnętrznej, która dostarcza takie odpady do cementowni do spalania,
płacąc za każdą tonę 240 zł. Jest to koszt, którego nie ma w opłatach, które są zbierane - takie
koszty leżą już po stronie RADKOM. Należy tak wygenerować z innych funkcjonalnych części
zakładu możliwości, aby taki odpad zutylizować. Firma czyni wszelkie starania, aby to
wszystko przechodziło płynnie oraz aby ponosić coraz mniejsze koszty. RADKOM rozpoczął
inwestycję związaną z wybudowaniem hali i postawieniem maszyny, która będzie cięła odpad
o frakcji do 30 mm, który będzie sprzedawany nie jako komponent do produkcji paliwa
alternatywnego, ale już jako paliwo alternatywne do cementowni lub instytucji, które będą
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miały prawo spalania. Firma robi wszystko aby te koszty zmniejszyć. Dodatkowo głównym
działaniem zmniejszenia kosztów od kwietnia ubiegłego roku realizujemy inwestycję związaną
z modernizacją linii sortowniczej. Dotychczas sortownia firmy była sortownią manualną, gdzie
w trzech kabinach grupa pracowników wybierała surowce wtórne z masy odpadów. Wszystko
zależne jednak było od sprawności i wydolności tych 8 osób. Obecna instalacja, która powstaje
i ruszy od 1 czerwca przeszłego roku, będzie posiadała 21 separatorów, począwszy od
fotoelektronicznych przez balistyczne, będą one automatycznie i samodzielnie oddzielały te
tworzywa i frakcje do dalszego wykorzystania. Zmniejszy to ilość odpadów trafiających na
składowisko i pozwoli na oszczędniejsze wyznaczanie ceny na nowy rok. Inwestycja ta wynosi
ok 44 mln. zł. Paradoksem jest to, że w województwie mazowieckim nie ma Wojewódzkiego
Planu Gospodarowania Odpadami, ponieważ odpadliśmy z konkursu ogłoszonego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na dofinansowanie tej inwestycji. Ostanie pieniądze
jakie można było pozyskać. Jeżeli do marca/kwietnia przyszłego roku nie zostanie utworzone
nowe WPGO, to bezpowrotnie te pieniądze zostaną utracone. Inwestycję firma realizuje
ze środków własnych i zaciągniętych pożyczek, ponieważ należy sprostać wymogom
nałożonym na firmę przez ustawodawcę.
Do 31 stycznia 2017 roku obowiązywała cena 213 zł netto za odpady zmieszane komunalne
i w tym była opłata marszałkowska tj. ok. 74 zł. Od 1 lutego ruchy, które zaczęły być
podejmowane a związane były z tym, że część odpadów, za które wcześniej firma nie uiszczała
opłaty marszałkowskiej tj. kompost nie nadający się do użytku, czyli odpad biologicznie
przetworzony, który jednak nie jest kompostem w formie gospodarczym czy rolniczym, aby
można było na nim cokolwiek sadzić czy siać, on jest wykorzystany jako przekładka na
składowisku, ale położenie każdej tony zaczęło kosztować 24 zł za tonę. Tak samo firma
musiała zacząć płacić za odpady przetworzone te, które nie były klasyfikowane nigdzie indziej
i za to również doszło za każda tonę 24 zł 15 gr. Wobec powyższego do 1 lutego 2017 roku do
końca 2017 r. opłata z 213 zł została podniesiona 233 zł, była to zwyżka kosmetyczna.
Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki opłaty za korzystanie ze środowiska.
Pierwsza opłata za odpad, który był odprowadzany za 74 zł, opłata wzrosła do 140 zł. Tam
gdzie występowała opłata 24 zł, opłata wzrosła do 140 zł, trzeci odpad przetworzony
nieklasyfikowany wzrost z 24 zł na 140 zł. Wiąże się to z tym, że w ubiegłym roku firma była
zmuszona po przeliczeniu wszystkich kosztów, podwyższyć opłatę za 1 tonę odpadów
niesegregowanych na bramie z 223 zł na 317 zł, 48 gr. Jest to opłata, która obowiązuje w tej
chwili i od lipca w zakładzie występuje praca nad przymiarkami, dotyczącymi podwyżek na
2019 rok. Podjęto już uchwałę dotycząca tych podwyżek, nie są one drastyczne, ale są związane
z tym, że od stycznia 2020 roku opłata marszałkowska ze 140 zł wzrasta do 170 zł, jest to
wzrost 30 zł na każdej tonie odprowadzanej odpadów na składowisko. Będzie się to wiązało
z tym, że tylko w przypadku odpadów zmieszanych komunalnych podnosimy cenę od 1
stycznia 2019 roku o 10 zł 50 gr. Cena od tego czasu będzie wynosiła 327 zł 98 gr. Takie
informacje firma wstępnie wysyłała do wszystkich podmiotów obsługujących i korzystających
z instalacji firmy jak również do gmin, które z racji przynależności do południowego regionu
mazowieckiego odpadów, muszą przewidzieć pewne stawki, które będą obowiązywały od
1 stycznia 2018 r. Wydaje się, że to jest dużo, ale czeka nas wszystkich jeszcze jedna podwyżka
od 1 stycznia 2020 roku, będzie to podwyżka z ceny 170 zł do 270 zł. Są to opłaty narzucone
rozporządzeniem Rady Ministrów, od których nie ma żadnego odwołania ze strony firmy.
Będzie to skutkowało wzrostem opłaty od 1 stycznia 2020 r. Na pocieszenie można dodać, że
inwestycje, które wykonuje firma są po to, aby firma nie przekładała wzrostu 100 zł na opłacie
od każdej tonie odpadów, ponieważ po to modernizują RADKOM, po to wprowadzane są
rozwiązania, po których po zamknięciu inwestycji RADKOM stanie się najnowocześniejszy
w Polsce. Firma chciałaby, aby jak najwięcej surowców wtórnych, czy odpadów nadających
się do recyklingu wybrała z tego strumienia odpadów, jak również zagospodarowała to w inny
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sposób, chociaż przez tą produkcję paliwa RTV, a nie sprzedawania za duże pieniądze
komponentów do produkcji RTV. Obliguje firmę do tego decyzja właściciela, który nakazał
takie troszczenie o firmę, aby nie musieć przekładać wszystkich kosztów związanych ze
wzrostem opłaty za korzystnie ze środowiska na mieszkańców. Nie potrafi odnieść się do cen
zaproponowanych za odbiór odpadów w Gminie Szydłowiec, z pewnością było to przedmiotem
dokładnych wyliczeń Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony
Środowiska. Wie z praktyki jak to jest bardzo bolesne, kiedy nie ze swojej winy należy ponieść
koszty, od których ucieczki nie ma. Może zagwarantować, że jeżeli byłyby jakiekolwiek
wątpliwości, czy pytania, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi czy funkcjonowania
firmy RADKOM, czy dodatkowych spotkań w tym temacie jest do pełnej dyspozycji.
Przewod. M. Koniarczyk podziękował prezesowi za szczegółowe przedstawienie systemu
gospodarowania odpadami, dzięki czemu wszyscy mają większą świadomość co czeka gminę
w przyszłych latach.
Radna Grażyna Rycerska stwierdziła, że ,,najpierw był wyścig, później nasze zwycięstwo,
następnie ogromne były podziękowania, a teraz słyszymy państwo serwujecie wysokie
podwyżki swoim wyborcom”. Rada powinna pracować w interesie mieszkańców. Jest
przeciwna tym podwyżkom.
Burmistrz A. Ludew oznajmił, że jest to bardzo trudny moment ponieważ regulacją uchwały
wprowadzane są podwyżki, dotyczące opłat za odbiór odpadów komunalnych. Tak jak już
mówił prezes RADKOM taki stan rzeczy nie jest winą samorządu za takie podwyżki. Tak jak
wszyscy w tym systemie tj. wszystkie gminy stopniowo takie podwyżki będą zmuszone
wprowadzać. Taki stan rzeczy spowodowany jest kosztami, jakie ponoszą firmy i jaki ponosi
RIPOK. Koszty takie m. in. generuje opłata środowiskowa uchwalana w formie rozporządzenia
przez Ministra Środowiska. Opłaty w Gminie Szydłowiec były ustalone w 2014 roku. W ciągu
czterech lat były utrzymywane na tym samym poziomie, było to dobre rozwiązanie ponieważ
rzeczywiście mieszkańcy nie byli znacząco obciążeni tymi opłatami, ale w przeciągu tych
czterech lat tak znacząco wzrosły koszty utrzymywania systemu odbioru odpadów, że na
obecną chwilę ta podwyżka wydaje się drastyczna i na pewno nikt nie jest zadowolony z takiego
rozstrzygnięcia, ponieważ wszyscy będziemy płacić. Tak jak na posiedzeniu komisji byli
obecni przedstawiciele firmy odbierającej odpady komunalne, którzy tłumaczyli wzrost tych
opłat i podaną kwotę przetargu właśnie wzrostem: opłaty środowiskowej, kosztów pracy,
kosztów paliwa. Trudno było się z nimi nie zgodzić ponieważ od 2014 roku wiele się zmieniło.
Sama płaca minimalna była na poziomie 1700 zł, a w tej chwili 2250 zł. Wszyscy chociaż nie
chcemy, jednak musimy. Cena ustalona za odbiór odpadów komunalnych jest ceną ustaloną na
podstawie rozstrzygnięcia przetargowego. Do przetargu ogłoszonego przez gminę zgłosiła się
tylko jedna firma, mimo tego że namawialiśmy firmy, aby przystąpiły do tego przetargu.
Niestety tylko firma, która odbierała odpady na ternie gminy do tego przetargu przystąpiła.
Przystąpiła ustalając kwotę i cenę przetargową, którą gmina musi respektować ze względu na
to, że system odbioru odpadów musi się samofinansować. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa nie można dofinansowywać ze środków własnych opłat za odbieranie
odpadów komunalnych. Cena z przetargu warunkuje wysokość opłaty jaką ponoszą
mieszkańcy gminy Szydłowiec. Na pewno nie należy to do przyjemności. Radni zdają sobie
sprawę, że jest to bardzo trudna decyzja i z pewnością nie jest zadowolony z takiego obrotu
rzeczy. Jednak przepisy odgórne powodują to, że wszyscy muszą się do nich dostosować.
Odniósł się do słów radnej G. Rycerskiej, która na posiedzeniu komisji nie zabierała głosu,
wręcz przeciwnie wstrzymywała się od głosu podczas głosowania nad projektem uchwały.
Zwracając się do radnej oznajmił, że żadne przedwyborcze zobowiązania nie mają nic
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wspólnego z wnoszoną i uchwalaną w tej chwili opłatą, ponieważ nie mamy żadnego wpływu
ani na przedsiębiorcę, który wygrał przetarg, ani na to, żeby dofinansowywać z własnego
budżetu opłatę, którą ponoszą mieszkańcy. Wystąpienie radnej jest wystąpieniem stricto
populistycznym, takim które ma pokazać mieszkańcom, że jest się za, a nawet przeciw. Nie
rozumie w ogóle takiego postępowania - jeżeli się rozmawia to powinno się rozmawiać
merytorycznie. Oczekiwałby od każdego, kto wypowiada się w tej sprawie, ponieważ ma
prawo się wypowiedzieć, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa, dotycząca wszystkich
mieszkańców, aby powiedzieć, w jaki sposób widzi rozwiązanie tego problemu, jak można
zmniejszyć tą opłatę, co w przyszłości zrobić, aby ta opłata mogła zostać zmniejszona. Nie
tylko wstać i powiedzieć, że jest przeciwko. Burmistrz także jest przeciwny, tak jak wszyscy
mieszkańcy i zawsze będą. Proszę jednak wskazać rozwiązanie, jakie Gmina powinna zrobić,
aby w tej chwili takiej uchwały nie podejmować.
Radna Grażyna Rycerska stwierdziła, że może najwyższy czas, aby sama Gmina zajęła się
obsługą odbierania odpadów komunalnych m. in. zakupieniem samochodów. Mieszkańcy
dzięki temu mieliby pracę, wydaje się że występują jakieś inne rozwiązania. Należy zdawać
sobie sprawę, że są rodziny, gdzie mąż i żona nie pracują i są jeszcze dwoje czy troje dzieci na
utrzymaniu.
Burmistrz A. Ludew poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty w ostatnim czasie. Aby
Gmina Szydłowiec mogła zająć się we własnym zakresie odbieraniem odpadów komunalnych,
musi spełnić szereg wymogów i kryteriów. Jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie
obwarowane szeregiem pozwoleń, obwarowane odpowiednim taborem, którego nie da się
wprowadzić z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o możliwość odbioru odpadów komunalnych
w Gminie Szydłowiec polecił, biorąc pod uwagę to, co się stało oraz rozstrzygniecie przetargu,
aby przeanalizować taką możliwość i właśnie trwa analiza czy nasza spółka tj. ,,Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o. o. mogłaby się w okresie roku czy dwóch lat, w okresie obowiązywania
tego przetargu przygotować do tego, aby takie usługi prowadzić na rzecz mieszkańców. Nie ma
możliwości wprowadzenia tego z dnia na dzień, o ile będzie to możliwe. Tak jak już wspomniał,
reagują natychmiastowo i takie analizy są już prowadzone i na pewno Rada Miejska po
zakończeniu tych analiza zostanie poinformowana.
Radny Marek Plewa stwierdził, że jest bardzo przeciwny tym stawkom, ale nie zmienia to
postaci rzeczy, że te stawki w poczuciu odpowiedzialności za gminę musi uchwalić. Jest do
tego zobligowany, inaczej grozi gminie, jeżeli nie zawalenie śmieciami, to deficyty finansowe.
Wszyscy są ofiarami tego systemu rozliczania śmieci, nie mamy właściwe nic do powiedzenia,
wszystko odbywa się poza nami. Jedynie co można zrobić to skalkulować prawidłowo stawki,
przegłosować i przyjąć w imię tego, aby gmina w tym aspekcie funkcjonowała prawidłowo. Od
początku do końca jest to tak poukładane, że są gdzieś opłaty marszałkowskie i inne instytucje,
które gdzieś te śmieci odbierają i przetwarzają. Wszystko jest to policzone i przychodzi to do
gminy w jednej ogólnej kwocie z informacją, że tyle będą kosztować śmieci w gminie. Gminy
obowiązkiem jest znalezienie na to pieniędzy tj. uchwalić stawki, które pokryją tą kwotę. Za
wszystko muszą zapłacić mieszkańcy.
Radna Grażyna Rycerska oznajmiła, że dopiero od tej kadencji wchodzi do Rady, a radni
o podwyżkach i odbieraniu śmieciu wiedzieli cztery lata temu czy 8 lat temu. Czy radni wtedy
spali, przecież można było to wtedy jakoś przygotować.
Radna Dorota Jakubczyk odniosła się do podwyżek opłat za wywóz odpadów komunalnych,
na temat których trwa tak ożywiona dyskusja. Na posiedzeniu komisji obecni byli
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przedstawiciele firmy, która odbiera odpady gminne. Uważa, że wystarczająco radni usłyszeli
na posiedzeniu wyjaśnień, dlaczego tak to wygląda. Nie wie, czy ktoś nie słuchał tych
wyjaśnień. Wyraźnie była mowa że z każdej strony występują podwyżki. Z dnia na dzień
dowiaduje się gmina o podwyżkach cen m. in. paliwa, energii, żywności, każdej jednej usługi.
Każdy konsumuje, czy towar, czy usługę i nie ma w tym dyskusji. Podało przykładowo zakup
leku na receptę, którego nie mogła dostać od pół roku - cena poprzednio wyniosła 15 zł, obecnie
55 zł. Czy ktoś mógł radną przygotować na taką podwyżkę? Cały czas występują problemy na
rynku pracy, gdzie wszyscy mają świadomość, że nie ma komu pracować przy odpadach. Jeżeli
już ktoś się zdecyduje na tak niewdzięczną pracę, to oczekuje w zamian odpowiedniego
wynagrodzenia. Odnosząc się do cen wzrostu paliwa, wzrosło ok. 30 %, energia także wzrosła.
Nikt nie będzie dyskutował, ponieważ każdy z nas dostaje rachunek, który musi spłacić. Jeżeli
firma odbiera odpady musi posiadać odpowiedni tabor, transport, który także się eksploatuje.
Uważa, że jeżeli radni zdecydowali się kandydować do Rady Miejskiej i reprezentować
mieszkańców, to nie tylko po to, aby zbierać laury i pochwały, ale także aby podejmować trudne
decyzje. Należy to wziąć na swoje barki. Niestety nie jest to koniec w podnoszeniu tych opłat,
ponieważ będą one wzrastały nieustannie. Rada musi być na to przygotowana. Wszyscy cieszą
się, że występuje 500+, że rodziny otrzymują dodatkowe pieniądze, ale podniósł się standard
życia na tyle, że prawie podwoiła się ilość odpadów komunalnych. Natomiast odpadów
wielkogabarytowych ilość wzrosła o 100%. Mieszkańców jest stać aby pozbyć się dobrych
sprzętów, ponieważ stać ich, aby kupić nowy. Dodała jako finansowiec, że system musi się
zamknąć - o tym wyraźnie mówi prawo i ustawa o finansach publicznych w art. 237 także o tym
wspomina. Podlega to szczególnym rygorom rozliczania budżetu gminy. RIO także gminę
z tego rozlicza. Sporządzane są w sprawozdaniu tabele dotyczące wysokości opat i wydatków
w tym zakresie. Jeżeli gmina nie spełni tych wymogów będzie z tego rozliczana.
Radny Adam Pietras odniósł się do słów radnej G. Rycerskiej, która mówiła, że radni
przespali. To nie prawda radni cały czas pracowali nad gospodarowaniem odpadami
komunalnymi. Nikt nie zgotował gminie i mieszkańcom tych cen, jak rządząca partia PiS. Może
należy się udać wyżej i tam próbować coś zmienić.
Radny Marek Plewa dodał, że podejmowana uchwała jest jedną z takich uchwał, którą bardzo
łatwo wykorzystać w sposób polityczny. Można zagłosować przeciw, po to aby ,,lansować się”
później jako jedyny sprawiedliwy i walczący o lepszy los mieszkańców. Nie ma możliwości
wytłumaczyć mieszkańców tak na szybko, że wystąpiła taka konieczność i nie było innego
wyjścia. Zaapelował do radnych, aby skupili się na meritum sprawy, a nie politykowaniu,
ponieważ jest to niepoważne. Wszyscy dobrze wiedzą, że tak to niestety musi wyglądać. Będzie
uważał każde głosowanie przeciwko tej uchwale jako działanie polityczne.
Radna Grażyna Rycerska zapytała radnego A. Pietrasa, kto rządzi w Urzędzie
Marszałkowskim?
Kierownik Janusz Pytlak wyjaśnił, że przez ostatnie lata nie może być mowy o okresie
8 letnim, ponieważ reforma i warunki, które w tej chwili są kwestionowane zaczęła się w 2013
roku, w tym właśnie roku gminy były zmuszone do sprzedaży nowego taboru samochodowego
i nowych śmieciarek. Gdyby nie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach prawdopodobnie do dziś jeździł by w Szydłowcu gminny samochód Jazz, który
bardzo dobrze się sprawdzał i realizował potrzeby gminy w stopniu wystarczającym. Reforma
która weszła w 2013 roku wykluczyła możliwość odbioru odpadów przez gminy, czyli
realizacji tego zadania we własnym zakresie. Nie chciałby w tym momencie wnikać czym było
to spowodowane, czy było to jakieś lobby śmieciowe, czy zadziały duże firmy. Został
17

wprowadzony taki stan prawny, że odbiór odpadów mógł być prowadzony jedynie na
podstawie przetargu. Gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu i nie może tym
samym w tym przetargu jako organizator w nim startować. W 2013 roku był pierwszy szok
cenowy, a obecnie występuje kolejny. Nie będzie już się powtarzał z czego taki stan wynika.
Z inicjatywy Burmistrza Szydłowca prowadzone są analizy, jakie występują możliwości
ewentualnego, niebezpośredniego przejęcia tego na własne barki. Firma, która chciałby
wystartować do przetargu zgodnie z rozporządzeniem dot. przetargu jest zobowiązana do
posiadania 5 samochodów w tym 2 z funkcją kompaktującą i 2 samochodowy, bez tej funkcji
oraz jeden do zbiórki selektywnej. Ponadto firma musi ulokować bazę w odległości nie
większej niż 60 km. To są koszty, które należy ponieść oraz inwestycje które należy wykonać,
aby przystąpić do przetargu. Natomiast to, co w wyniku przetargu się rozstrzygnie i czy się
kontrakt otrzyma czy nie, to zupełnie inne sprawa.
Radny Paweł Bloch podziękował kierownikowi za przypomnienie historii jak to wyglądało
w poprzednich latach i dlaczego gmina nie mogła tego robić własnymi siłami, a należało
ogłaszać przetarg. Ceny także w tamtym czasie jakie musieli ponosić mieszkańcy nie
przystawały do rzeczywistości. Poprzednio także radni wypracowali projekt uchwały
o zmniejszeniu tych kwot. Na ostatnim posiedzeniu komisji radna Anna Majstrak proponowała
stawkę 10 złotową za segregowane i 20 złotową za niesegregowane, natomiast radny
wnioskował za kwotę 9 złotych. Niestety nie mogło to wejść ponieważ nie mógł wskazać
dofinansowania. Przy 10 zł i 20 zł występuje niedobór 13 tys. zł, przy 9 zł wystąpi niedobór 20
tys. zł. W uzasadnieniu Kierownika zostało przestawione, że ta różnica w tym niedoborze
wpływów może zostać ewentualnie zniwelowana przez prowadzony monitoring i kontrolę.
Dodatkowo można się było dowiedzieć, że w systemie występuje problem ze ściągalnością tych
opłat ponieważ wynosi 80%. Zaproponował, aby Rada nie osiągnęła skutku całkiem
odwrotnego niż zamierzony, czyli żeby przez uchwalone zbyt wysokie stawki zbyt wielu ludzi
nie uciekło. Nadal jest za tym, aby te stawki stopniowo podwyższać. Tym bardziej, że
w perspektywie jest już ten rok 2019 i 2020, gdzie także Rada będzie zmuszona podnieść
opłaty.
Radny Arkadiusz Sokołowski zauważył, że na sesji trwa dyskusja dotycząca tego, że stawki
są bardzo drogie, dlatego chciałby przedstawić jakie stawki obowiązują w sąsiednich gminach
tj. Starachowice 12 zł segregowane, 20 zł niesegregowane, Wierzbica 15,5 zł segregowane,
16,40 zł niesegregowane. Burmistrz Szydłowca - z tego co wie - bardzo mocno negocjował
przetarg i robił co w jego mocy, aby te stawki był na jak najniższym poziomie. Chciałby, aby
wszyscy mieli świadomość, że radni nie przespali prac nad tym projektem uchwały.
Przewod. M. Koniarczyk stwierdził, że nie lubi wracać do przeszłości, ale musi się odnieść
w tym momencie, ponieważ zaczynając pracę w pierwszej kadencji jednym z tematów była
segregacja śmieci i wdrożenie tego systemu. Pamięta ceny ówczesnych stawek, które także były
jedne z niższych w porównaniu z gminami ościennymi jak i w porównaniu z gminami
o podobnej wielkości w Polsce. Aby taka sytuacji mogła zaistnieć wykonało pracę wielu
radnych tj. Dorota Jakubczyk, Tadeusz Poziomkowski i on sam m. in. pracowali nad
specyfikacją. Dzięki tej pracy mieszkańcy gminy mogli mieć jedne z najniższych stawek
w Polsce. Obecnie stawki zostały podniesione ponad 100% w większości gmin podobnych do
Gminy Szydłowiec. Nie jest to argumentacja, ale uważa, że w niedalekiej przyszłości, okresie
dwuletnim, obecnie nikt nie jest w stanie powstrzymać tego rozstrzygnięcia przetargu. Należy
jednak dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć przyszłościowe rozwiązania. Najważniejszą
kwestią jest sprawa Unii Europejskiej, ponieważ ona nakazuje Polsce odpowiednie poziomy
recyklingu, ale także odmawia składowania odpadów. Gmina i mieszkańcy powinni zacząć
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jeszcze lepszą segregację, ponieważ w przyszłości może to pomóc, aby ta wysokość śmieci
była niższa. Dodał, że tylko jedna firma przystąpiła do przetargu. Świadczy to o tym, że nie ma
konkurencji i występuje tu monopol. Należy wykonać wszystko aby przeciwstawić się temu
w przyszłości. Poinformował, że występuje propozycja od rządu, aby stawka za śmieci
niesegregowane wzrastała czterokrotnie - jest to sugestia w szczególności do mieszkańców
bloków aby takie śmieci segregować. Jeżeli chodzi o rozwiązania w przyszłości, należałby się
zastanowić nad związkiem międzygminnym, a także nad możliwością ogłaszania dwóch
przetargów np. osobno na transport odpadów. Mamy wskazane rozwiązania i należałoby się
nad nimi pochylić. Dla nas wszystkich najważniejsza powinna być ochrona naszego zdrowia,
dalej środowiska. Jakie powietrze wdychamy powinno być powodem podjęcia przez
wszystkich skutecznych działań w tym zakresie.
Radna D. Jakubczyk odniosła się do wypowiedzi radnej G. Rycerskiej uważa, że ostatnia
wypowiedzieć radnej nie ma związku ze sprawą kto rządzi Mazowszem, ponieważ jest
demokracja i należy to uszanować. Uważa, że tak powinno być i to jest dobry wybór.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym wniosek Komisji
Budżetu – załącznik nr 11 do protokołu.
Wniosek uzyskał akceptację.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały
z wnioskiem– załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 5 pkt 10.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Barbara Majewska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
wraz z uzasadnieniem. W dniu 19 października 2018 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS,
w którym ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. w wys. 54,36 zł za 1 dt. W wypadku gdyby
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 to wysokość podatku rolnego
została by ustalona na podstawie średniej ceny żyta, podanej w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego i wyniosła by dla gospodarstw rolnych 135,90 zł za ha przeliczeniowy,
a dla pozostałych użytków rolnych 271,80 zł za ha fizyczny. W związku z tym, aby zapobiec
drastycznemu wzrostowi obciążenia podatników, zaproponowano zmniejszenie średniej ceny
skupu żyta z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt. Po zmniejszeniu średniej ceny
żyta, stawki będą wynosić dla gospodarstw rolnych 115,00 zł za ha przeliczeniowy, a dla
pozostałych użytków rolnych 230,00 zł za ha fizyczny. Wysokość stawek obowiązujących
w gminie Szydłowiec, oraz stawki ogłaszane przez Prezesa GUS.
Cena skupu żyta w 2002 Cena skupu żyta w 2003 Cena skupu żyta w 2004 Cena skupu żyta w 2005 Cena skupu żyta w 2006 Cena skupu żyta w 2007 Cena skupu żyta w 2008 –
Cena skupu żyta w 2009 –
Cena skupu żyta w 2010 -

35 zł
28 zł
30 zł
30 zł –
25 zł –
28 zł –
30 zł –
32 zł –
32 zł –

37,67*
27,88
35,52
58,29
55,80
34,10
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Cena skupu żyta w 2011 Cena skupu żyta w 2012 Cena skupu żyta w 2013 Cena skupu żyta w 2014 Cena skupu żyta w 2015 Cena skupu żyta w 2016 Cena skupu żyta w 2017 Cena skupu żyta w 2018 Cena skupu żyta w 2019 -

32 zł –
37 zł –
41 zł –
42 zł 42 zł 43 zł 44 zł 44 zł 46 zł**

37,64
74,18
75,86
69,28
61,37
53,74
52,44
52,49
54,36

* stawki ogłaszane przez prezesa GUS
** propozycja stawki na 2019 r.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 5 pkt 11.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Barbara Majewska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz
z uzasadnieniem. W myśl art. 20 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1445), górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego
półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej stawki podatku od
nieruchomości na 2019r. uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i stopień
inflacji.
Tab. Stawki podatkowe obowiązujące na terenie Gminy Szydłowiec w latach 2010-2018.
w zestawieniu ze stawkami Ministra Finansów na 2019r.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
0,70

2019
propozycja
0,73

Min.Fin
2019
0,93

a).grunty zw. z prow.
dz. gosp.
c). grunty pozostałe

054

0,54

0,59

0,65

0,66

0,66

0,68

0,70

0,13

0,13

0,17

0,20

0,21

0,21

0,22

0,23

0,23

0,24

0,49

a).budynki
mieszkalne
b).zw. z prow. dz.
gosp.
d).dz.gosp.świadczenia
zdrowotne
f)pozostałe budynki

0,45

0,45

0,48

0,53

0,55

0,55

0,60

0,62

0,62

0,65

0,79

13,50

13,5

14,50

16,00

16,00

16,00

16,00

16,25

16,25

17,00

23,47

4,01

4,01

4,30

4,63

4,68

4,68

4,65

4,61

4,70

4,78

4,78

4,74

4,74

4,90

5,40

5,40

5,40

5,45

5,60

5,60

5,65

7,90

Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
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Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Wniosek
Komisja wnioskuje o zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości, dotyczącej
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z proponowanych
17,00 zł na 16,50 zł.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym wniosek Komisji
Rewizyjnej – załącznik nr 14 do protokołu.
Wniosek uzyskał akceptację.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały
z wnioskiem– załącznik nr 15 do protokołu.
Ad 5 pkt 12.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Barbara Majewska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wraz
z uzasadnieniem. Przepis art.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na gminę
obowiązek określenia w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków
transportowych z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może
przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych w ustawie. Na rok 2019 wysokość
górnych granic stawek kwotowych została ogłoszona przez Ministra Finansów
w obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2018r. (MP. Z 2018r. poz. 745). Dla pojazdów wymienionych
w art.10 ust.1 pkt 2,4 i 6 ustawy stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych
w załączniku nr 1-3 do ustawy. Minimalne stawki podatku dla tych pojazdów na 2019 r. zostały
ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. Stawki
w podatku od środków transportowych przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem
kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro
w roku poprzedzającym dany rok podatkowy w przypadku, gdy wskaźnik ten jest równy lub
wyższy niż 5%. W projekcie uchwały w podatku od środków transportowych pozostawiono
stawki dla poszczególnych środków transportu na poziomie 2018r. Tym samym wpływy
z podatku od środków transportu nie ulegną zmianie.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 16 do protokołu.
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Radny Paweł Bloch zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego i chciałby utwierdzić się
w przekonaniu ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, gdyż występuje § 8 mówiący
o wynagrodzeniu miesięcznym dla przewodniczącego, sekretarza i członka komisji.
Z informacji jakie posiada to troje członków Rady Miejskiej znajduje się w tej komisji. Zapytał
czy radni tacy powinni brać udział w głosowaniu w tej sprawie.
Radca prawny Tomasz Kęsik stwierdził, że nie widzi przepisu, który wyłączałby możliwość
takiego głosowania.
Ad 6.
Przewod. RM Marek Artur Koniarczyk przedstawił informacje Przewodniczącego Rady
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
Odczytał pismo z dnia 16 października 2018 r. od Wojewody Mazowieckiego o treści
,,Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 994) przedstawiam wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych za
2017 rok oraz na zakończenie kadencji 2014 - 2018:
1. Burmistrz, Pan Artur Ludew – złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy
oświadczeń – bez uwag. Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji złożone
na nieaktualnym druku.
2. Przewodniczący Rady, Pan Marek Koniarczyk – złożył oświadczenie w komplecie.
Wyniki analizy oświadczenia – bez uwag.”
Odczytał pismo z dnia 10 października 2018 r. od Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Szydłowcu o treści:
,,Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu działając na podstawie art. 25h ust. 12 ustawy
o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994
z późniejszymi zmianami) przesyła w załączeniu informację z analiz odnośnie danych
zawartych w oświadczeniach majątkowych. Pismem z dnia 14.05.2018 roku znak BRMV.0043.2.2018 przekazano do Urzędu Skarbowego w Szydłowcu oświadczenia majątkowe
radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych stwierdzono co następuje: Bloch Paweł – bez uwag, Gula Krzysztof – bez uwag,
Jakubczyk Dorota – bez uwag, Jakubowski Leszek – bez uwag, Jarosiński Józef – bez
uwag, Kapturski Maciej – w części A pkt X – zobowiązania pieniężne, podano wartość
zobowiązań wg. Stanu na 16.04.2018 r. i 27.04.2018 r., zamiast wg stanu na 31.12.2017 r.,
Koniarczyk Marek – bez uwag, Majstrak Anna – bez uwag, Pęksyk Dorota – bez uwag,
Pietras Adam – bez uwag, Plewa Marek – W części A pkt VI podpunkt 1, tiret 2 nie wykazano
przychodu wg złożonego zeznania podatkowego PIT – 28 za 2017 rok. Nie wykazano w tej
pozycji źródła pochodzenia przychodu, tj. z firmy P.H. ,,ARIS” s. c. , Rut Tadeusz – bez
uwag, Sokołowski Arkadiusz – bez uwag, Surdy Paweł – bez uwag, Ślizak Agnieszka – bez
uwag.
Radni do których oświadczeń wskazano uwagi złożyli wyjaśnienia.
Ad 7.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca przedstawiła informacje
Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24 h ust. 3
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze
zm.).
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,,Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) składam informację o:
1. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Zgodnie z art. 24h ust. 1 i 3 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy do złożenia Burmistrzowi Szydłowca
oświadczeń majątkowych za 2017 r. zobowiązani byli Sekretarz Gminy, Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, Prezesi Spółek, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza łącznie 27 osób. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym
terminie do 30 kwietnia 2018 r.
W myśl art. 24h ust. 6 powyższej ustawy jeden egzemplarz złożonych oświadczeń
majątkowych, przekazany został Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu, ze względu
na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Po dokonaniu analizy przez właściwe Urzędy Skarbowe, w trzech oświadczeniach
majątkowych wskazane zostały następujące nieprawidłowości:
1. w oświadczeniu majątkowym Pani Barbary Baińskiej w części A w pozycji papiery
wartościowe podano: nie dotycz, a w bazie POLTAX brak PIT – 38 dokumentującego
zbycie papierów wartościowych – w związku z tym Pani Barbara Baińska złożyła
stosowne wyjaśnienie dotyczące błędnych zapisów oraz korektę oświadczenia
majątkowego;
2. w oświadczeniu majątkowym Pani Marii Głogowskiej w części A nie podano tytułu
prawnego domu oraz w części B nie podano miejsca położenia nieruchomości
wymienionych w punkcie II części A – w związku z tym Pani Maria Głogowska złożyła
stosowane wyjaśnienie oraz korektę oświadczenia majątkowego;
3. w oświadczeniu majątkowym Pani Magdaleny Szymczyk w części A pkt I zasoby
pieniężne wpisano papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę 29.500,00 zł – w związku
z tym Pani Magdalena Szymczyk złożyła stosowne wyjaśnienie dotyczące błędnych
zapisów oraz korektę oświadczenia majątkowego;
4. w oświadczeniu majątkowym Pana Janusza Pytlaka w części A pkt II ppkt 1 wpisano
zarówno dom, jak i 2 różne mieszkania, w pkt 1 winien być tylko dom, w pkt 2 jedno
mieszkanie, a w pkt 4: inne nieruchomości – drugie mieszkanie, analogicznie w części
B w złych pozycjach zostały wpisane miejsca położenia nieruchomości wymienionych
w punkcie II części A – w związku z tym Pan Janusz Pytlak złożył korektę oświadczenia
majątkowego;
5. w oświadczeniu majątkowym Pani Urszuli Grzmil w części A pkt x nie podano jaka
kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017 r oraz w jakim banku został
zaciągnięty kredyt oraz w części B pkt 4 nie podano miejsca położenia nieruchomości
wymienionych w punkcie II części A – w związku z tym Pani Urszula Grzmil złożyła
stosowne wyjaśnienie dotyczące błędnych zapisów oraz korektę oświadczenia
majątkowego;
6. w oświadczeniu majątkowym Pani Bożeny Pawlikowskiej w części B nie podano
miejsca położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A – w związku
z tym Pani Bożena Pawlikowska uzupełniła brakujący wpis w oświadczeniu
majątkowym.
Złożone przez w/w osoby wyjaśnienia przekazane zostały do Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Szydłowcu, natomiast korekty oświadczeń majątkowych opublikowane zostały w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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W pozostałych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ad 8. Interpelacje.
Radny Maciej Kapturski złożył interpelacje w sprawie:
1. Proszę o informację na temat stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 30
października 2018 r. ze szczegółowym wskazaniem podległych wydziałów i referatów.
2. Proszę o przedstawienie wyniku finansowego Spółki Wodociągi Miejskie oraz
Ciepłownia Miejska na dzień 30 października 2018 r.
Interpelacje w załączeniu do protokołu.
Radny Leszek Jakubowski złożył interpelacje w sprawie:
Na wniosek mieszkańców Szydłowca, zwracam się o wystąpienie do firmy ,,Dragados”
w sprawie zjazdu Szydłowiec – Centrum na drodze S7, który w ogóle nie jest oświetlony.
Mieszkańcy pytają dlaczego zjazd Szydłowiec – Północ jest oświetlony natomiast zjazd
Szydłowiec – Centrum nie. Proszę o interwencję w tej sprawie.
Interpelacje w załączeniu do protokołu.
Radna Grażyna Rycerska złożyła interpelacje w sprawie:
Które służby zajmują się zabezpieczaniem pojemników na odpady, chodzi o pojemniki
znajdujące się na ul. Piaskowej przy barakach? Często jest tam bardzo dużo śmieci, które
zostały rozsypane dookoła i są roznoszone przez psy. Proszę o zabezpieczenie tego terenu np.
ogrodzeniem tych pojemników. Pragnę przypomnieć, że kilkadziesiąt lat temu w tej części
miasta panowała żółtaczka.
Interpelacje w załączeniu do protokołu.
Przewod. RM Marek Artur Koniarczyk złożył interpelacje w sprawie:
1. 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.
2. 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?
3. 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?
4. 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.
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Interpelacja w załączeniu do protokołu.
Ad 9.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział na interpelację radnego Leszka Jakubowskiego w temacie
zjazdu z S7 Szydłowiec – Centrum. Temat znajdującego się tam oświetlenia jest Burmistrzowi
znany i zostało wystosowane swego czasu pismo do GDDKiA. Zjazd ten nie jest oświetlony,
ponieważ zostały tam skradzione przewody zasilające. GDDKiA jest świadoma braku
oświetlenia na tym zjeździe i zobowiązała się, że zgodnie ze swoim harmonogramem prac,
oświetlenie będzie znów tam funkcjonowało. Ponadto Urząd jeszcze raz wystosuje pismo do
GDDKiA w tej sprawie.
Odpowiadając na interpelację radnej Grażyny Rycerskiej w sprawie zasłony śmietnikowej
poinformował, że Referat Gospodarki Komunalnej jest w trakcie zlecenia, dotyczącego
budowy zasłony śmietnikowej na tym terenie. Gmina nie ma innych służb poza Referatem
Gospodarki Komunalnej, które mogłyby się zająć tym tematem. W najbliższym czasie ten temat
zostanie załatwiony. Zadzwoni jeszcze i poprosi o zdjęcia jak wygląda sytuacja na dzień
dzisiejszy na tym terenie.
Ad 10.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
 Pismo z dnia 8 października 2018 r. Przewodniczącego RM Marka Artura Koniarczyka
do Ogólnopolskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego Razem w sprawie
odpowiedzi na skargę,
 Oświadczenie z dnia 4 października 2018 r. radnego Pawła Blocha w sprawie rezygnacji
z przysługującej diety radnego,
 Pismo z dnia 29 października 2018 r. od Dyrektorów przedszkoli ws. zabezpieczenia
środków w budżecie jednostek na zakup ,,wyprawki przedszkolnej”,
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Mazowieckiego
z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 43 ust. 5, § 64 ust. 1
i 3, § 74, § 76, § 87 ust. 3 uchwały Nr L/360/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3
października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec,
 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 13 listopada 2018 r. Wojewody Mazowieckiego
w sprawie stwierdzenia nieważności § 27 ust. 1, § 52 ust. 5 i § 53 ust. 3 oraz § 19, § 26
ust. 2, § 47 ust. 2-4, § 64 ust. 3, § 74, § 76, § 87 pkt 3 uchwały Nr L/360/18 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Szydłowiec,
 Pismo z dnia 19 listopada 2018 r. radnego Marka Ceglińskiego w sprawie informacji
o prowadzeniu przez radnego działalności gospodarczej,
 Pismo z dnia 22 listopada 2018 r. od Burmistrza Szydłowca w sprawie przekazania
kserokopii pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Wystąpienie
pokontrolne po przeprowadzanej w dniach 20.06.2018 r. do 06.09.2018 r. kontroli
kompleksowej gospodarowania finansami Gminy Szydłowiec oraz kserokopie
odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne RIO w Warszawie,
 Pismo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przekazania przez Burmistrza Szydłowca
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 Pismo od Michała Szymkiewicza Lidera Rejony ,,Szlachetna Paczka” w sprawie
pomocy finansowej.
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Ad 11 Sprawy różne.
Radny Marek Plewa zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego w sprawie interpelacji.
W art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym o treści ,,W sprawach dotyczących gminy radni
mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta” oraz w art. 24 ust. 4 ,, Interpelacja dotyczy
spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie
stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania”. Zapytał jak to
rozumieć, czy ma to być rodzaj uzasadnienia składanej interpelacji. Zauważył, że obecnie radni
składają interpelacje na zasadzie prośby o jakąś informacje, aby przedstawić stan faktyczny
czyli uzasadnienie.
Radca prawny Tomasz Kęsik stwierdził, że nie należy utożsamiać wymagania przedstawienia
stanu faktycznego z uzasadnieniem, w formalnym znaczeniu. Interpretowałby ten przepis, że
przedstawienie stanu faktycznego ma tylko prowadzić do uniknięcia sytuacji, kiedy odpowiedź
byłaby rozbieżna z intencją pytającego. Bardziej chodzi tu o skoncentrowanie pytania,
dotyczącego jakiegoś stanu rzeczy. Z przepisu tego nie wyciągałby takich wniosków, że musi
mieć to jakąś formę np. w postaci przedstawienia tezy lub osobno uzasadnienia do tego.
Radny Paweł Bloch w imieniu mieszańców Osiedle Zamkowa zwrócił się ws. wjazdu na
Osiedle Zamkowe od strony ul. Radomskiej i Placu Wolności. W tych dwóch miejscach
występuje nierówność tj. zbyt wysoko wystający krawężnik ponad linię jezdni. Mieszkańcy
proszą o zniwelowanie tego utrudnienia, ponieważ niszczy to amortyzatory w autach.
Zwrócił się w sprawie nielegalnego wysypiska przy ul. Północnej za garażami i na działce
prywatnej na rogu ul. Północnej i ul. Słomianej. Zapytał czy zostały już jakieś pisma w tej
sprawie kierowane do właściciela tego terenu.
Radny Maciej Kapturski zaapelował w imieniu mieszkańców, że przy drodze biegnącej do
Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty przy bloku nr 62 w miejscu gdzie składowana jest odzież
PCK, znajduje się dość głęboka nora gryzoni. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ
w sąsiedztwie znajduje się przedszkole. Zwrócił się o wysłanie służb, aby zlikwidowali te nory.
Mieszkańcy nie mogą poradzić sobie z tym problemem.
Ad 12.
Na tym porządek II sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam II sesję Rady Miejskiej
w Szydłowcu” zamknął II sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1200 do godz. 1510
Rada podjęła uchwały: II/4/18, II/5/18, II/6/18, II/7/18, II/8/18, II/9/18, II/10/18, II/11/18,
II/12/18, II/13/18, II/14/18, II/15/18.
Głosowanie w głosowaniu jawnym odbyło się poprzez system do głosowania i transmisji
DSSS. Operatorem systemu był Łukasz Stasiak.
Protokołował:
Łukasz Stasiak

Przewodniczący obrad
Marek Artur Koniarczyk
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