BRM.0002.12.2018
Protokół Nr III/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Sesja nadzwyczajna odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek
ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 13 radnych: radny Leszek Jakubowski - nieobecny usprawiedliwiony,
radny Piotr Sadza- nieobecny usprawiedliwiony.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, sekretarz Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, radca
prawny Tomasz Kęsik, sołtysi oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący RM 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. Następnie przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
2018 – 2030;
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018;
3) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
4) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
5) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023;
6) w sprawie nadania statutu Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.
3. Zamknięcie obrad.
Wniosek
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca zawnioskowała
o uzupełnienie porządku obrad sesji i dodanie w punkcie 2 podpunktu 1 - podjęcie
uchwały zmieniającej uchwałę 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.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek w systemie elektronicznym - załącznik nr
2 do protokołu.

1

Ad pkt 2 ppkt 1.
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Janusz Pytlak przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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. W związku z koniecznością dostosowania
uchwały do obowiązujących przepisów w zakresie ogłaszania aktów normatywnych oraz zasad
techniki prawodawczej konieczne jest wprowadzenie zmiany w brzmieniu, jak w projekcie
uchwały.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 2.
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 Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 3.
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 Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 4.
Dyr. MOPS Krzysztof Kisiel przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. W załączniku do uchwały – Programie osłonowym w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:
 w rozdziale I – Podstawie prawnej programu zapis trzeciego akapitu w brzmieniu:
„Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich
dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji” poprawia się na zapis w brzmieniu: „Program
zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak
i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji”;
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w rozdziale II – Ocenie sytuacji warunkującej realizację programu zapis czwartego akapitu
w brzmieniu: „Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku
pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.” zamienia się na zapis
w brzmieniu: „Wobec tego objęcie programem dzieci i uczniów zgłaszających chęć
zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.”;
 w rozdziale IV – Zakresie podmiotowym i przedmiotowym programu zapis pkt 7
w brzmieniu: „Ze środków przekazanych w ramach programu Gmina udziela wsparcia
w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
oraz spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww.
ustawy, osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym” poprawia się na zapis w brzmieniu: „Ze środków przekazanych
w ramach programu Gmina udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym”.
Uzasadniając potrzebę wprowadzenia autopoprawki poinformował, że wprowadzone zmiany
naniesiono w związku z błędnymi zapisami w uchwalanym dokumencie tj. Programie
osłonowym w zakresie dożywiania pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
zgłoszonymi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Rewizyjnej i Komisji Budżetu w dniu 10
grudnia 2018 r. w zakresie rozdziałów I, II i IV.


Przedstawił projekt uchwały w spawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wraz z uzasadnieniem.
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023 ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie
pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności)
oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ten przewiduje
również wsparcie gmin, które w uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy
uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku. Celem realizacji programu koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały w oparciu
o art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radna Dorota Jakubczyk stwierdziła, że podejmowana jest bardzo ważna uchwała w bardzo
szczytnym celu tj. pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom. Projekt uchwały
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zawiera trzy moduły dla dzieci i młodzieży. W module trzecim - organizacja stołówek oraz
miejsc spożywania posiłków. Drugi moduł bardziej dyskusyjny dla osób dorosłych, można
w nim dyskutować o trafieniu tych pieniędzy. Martwi radną jedna rzecz tj. środki zewnętrzne
na dożywianie. W roku 2017 na etapie uchwały budżetowej było 230 tys. zł na rok 2018 r.,
w tym ze środków zewnętrznych 290 tys. zł, na rok 2019 r. tylko 221 tys. zł. Jest to bardzo
niepokojące. Chciałaby zauważyć, że ceny rosną i wszystko wzrasta natomiast pomoc z budżetu
państwa, zwłaszcza na tak szczytny cel, maleje z roku na rok. Zdaje sobie sprawę ponieważ np.
rok 2018 po stronie planu zamyka się kwotą 500 tys. zł, w trakcie roku będzie ulegało to
zmianie, jednak na etapie planowania budżetu jest to bardzo niepokojące, że Gmina otrzymuje
tak małe dofinansowanie z budżetu państwa. Należy o tym mówić i to podkreślać, ponieważ
dotacja jest wielce zaniżona do występujących potrzeb w tym zakresie i będzie to zmierzało do
uruchomia większych środków własnych i dołożenia na dożywianie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 5.
Dyr. MOPS Krzysztof Kisiel przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wraz
z uzasadnieniem. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty 701 zł dla
osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej). Ustanowiony rządowy program uchwałą
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018 r. poz.
1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie
ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji
uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018 r. poz.
1007) zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały
podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. W związku z trudną sytuacją
dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej
podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą
rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie potrzeb
żywieniowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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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 7 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 6.
Dyr. MOPS Krzysztof Kisiel przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wraz z uzasadnieniem. Prawo do świadczeń z pomocy
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1
października 2018 r. stanowią kwoty 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528zł na
osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy
społecznej). Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15
października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007) przewiduje udzielanie
wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jednakże zgodnie z art. 96
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczowa podlegają zwrotowi,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza
kryterium dochodowe. W świetle ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa
zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)
warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do
wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96
ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości w której
nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci
produktów żywnościowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały 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 8 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 7.
Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek Małgorzata Bernatek przedstawiła
projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek wraz
z uzasadnieniem. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek działa w oparciu o statut nadany
uchwałą Nr 154/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2000 r.
zmieniona następującymi uchwałami:
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1) uchwałą Nr 175/XXVI/04 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwał: Uchwały Nr 45/VIII/90 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
7 grudnia 1990 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Gminy pod nazwą
„Szydłowiecki Ośrodek Kultury”, Uchwały Nr 154/XXVII/2000 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 26 września 2000 roku o nadaniu Statutu Szydłowieckiemu Ośrodkowi
Kultury w Szydłowcu;
2) uchwałą Nr 32/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany
nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury –Zamek” oraz
zmiany jej statutu;
3) uchwałą Nr 138/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek;
4) uchwałą Nr 62/XI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie
zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu – Zamek” oraz zmiany jej statutu.
W celu uporządkowania i zaktualizowania zapisów statutowych do obowiązujących przepisów,
zachodzi potrzeba nadania nowego statutu Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radna Dorota Jakubczyk stwierdziła, że projekt uchwały jakim jest nadanie Statutu SCKZamek jest stanowieniem prawa miejscowego i na przyszłość poprosiła, aby w tego rodzaju
sprawach zebrało się prezydium Rady Miejskiej w celu omówienie takich projektów uchwał.
Radny Marek Plewa oznajmił, że podczas obrad komisji nad statutem SCK – Zamek umknął
mu jeden zapis, do którego ma pewną wątpliwość. W § 15 występuje zapis: ,,Z dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 154/XXVII/2000 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 26 września 2000 r. o nadaniu statutu Szydłowieckiemu Ośrodkowi
Kultury w Szydłowcu zmieniona następującymi uchwałami:...” zapytał radcę prawnego, czy
jest to prawidłowy zapis. Czy nie powinien wystąpić zapis, że tracą moc te uchwały, którymi
została zmieniona ta uchwał pierwotna.
Radca prawny Tomasz Kęsik poinformował, że taki zapis jest dopuszczalny. Zasady techniki
prawodawczej nie narzucają jednego sposobu sformułowania takich przepisów. Wydaje się, że
przy zawartym sformułowaniu nie będzie wątpliwości, że zarówno dotychczasowa uchwała,
jak i wszystkie jej zmiany, już nie są obowiązującymi przepisami.
Przewod. RM Marek Artur Koniarczyk zapytał o § 11 ust. 3 pkt 5 ,,środków otrzymywanych
od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł” . Zapytał jakie to mogą być
źródła zewnętrzne?
Dyr. Małgorzata Bernatek odpowiedziała, że źródłami zewnętrznymi mogą być darowizny,
dotacje zewnętrzne.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad 4.
Na tym porządek III sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam III sesję Rady Miejskiej
w Szydłowcu” zamknął III sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1400 do godz. 1450
Rada podjęła uchwały: III/16/18, III/17/18, III/18/18, III/19/18 III/20/18, III/21/18,
III/22/18.
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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