BRM.0002.13.2018
Protokół Nr IV/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, radny Piotr Sadza – nieobecny usprawiedliwiony.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, sekretarz Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, radca
prawny Bogdan Królikowski oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przedstawiciel Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Kazimierz Zawadzki wręczył dla
Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dyplom dla miejsca przyjaznego seniorom.
Przewod. Marek Artur Koniarczyk podziękował sołtys Ewelinie Grudzień w związku
z końcem kadencji Rady Miejskiej w 2018 r.
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. Przyjęcie protokołów: Nr XLIX/18 z dnia 19 września 2018 r., Nr L/18 z dnia
3 października 2018 r., Nr LI/18 z dnia 17 października 2018 r., Nr I/18 z dnia 19 listopada
2018 r.
4. Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030;
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018;
3) rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych;
4) rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na
lata 2019 – 2030:
1) przedstawienie projektu uchwały wraz z objaśnieniami;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na
2019 r.:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
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10.
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2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu uwzględniającej wnioski radnych zgłoszonych
w trakcie prac nad budżetem;
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji uwzględniającej
wnioski radnych;
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych Rady Miejskiej
na rok 2019.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Wniosek
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca zawnioskowała
o uzupełnienie porządku obrad sesji i dodanie w punkcie 6 podpunktu 5 - podjęcie
uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla
operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat
za korzystanie z nich oraz w punkcie 6 podpunktu 6 – podjęcie uchwały w sprawie wyboru
przedstawiciela Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów Sportowych,
Nagród i Wyróżnień.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek w systemie elektronicznym - załącznik nr
2 do protokołu.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokoły: Nr XLIX/18 z dnia 19 września 2018 r., Nr L/18
z dnia 3 października 2018 r., Nr LI/18 z dnia 17 października 2018 r., Nr I/18 z dnia
19 listopada 2018 r. były wyłożone do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady
Miejskiej w obowiązującym terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków. Wobec
powyższego zaproponował przyjęcie go bez odczytania.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów w systemie elektronicznym
- załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 4.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przedstawił informację z prac Burmistrza Szydłowca
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu od 28 listopada 2018 do 27 grudnia 2018 r.:
I.
W okresie od 28 listopada do 27 grudnia 2018 roku wydano 20 Zarządzeń:
1. Zarządzenie nr 219/18 z dnia 29 listopada 2018roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Program
szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2. Zarządzenie nr 220/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania własnego gminy
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w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Zarządzenie nr 221/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu.
4. Zarządzenie nr 222/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018.
5. Zarządzenie nr 223/18 z dnia 30 listopada 2018 roku wprowadzenia ogólnych zasad
oraz planu kont dla realizowanego projektu grantowego pn.: „Ja w internecie.
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr
III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
6. Zarządzenie nr 224/18 z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania Karty „Mieszkasz
w Szydłowcu – kupujesz w Szydłowcu”.
7. Zarządzenie nr 225/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Referacie Zarządu Dróg.
8. Zarządzenie nr 226/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału ½
części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,
przysługującego Gminie Szydłowiec.
9. Zarządzenie nr 227/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
zabudowanej zasłoną śmietnikową .
10. Zarządzenie nr 228/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw organizacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod
nazwą Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu.
11. Zarządzenie nr 229/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału½ 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.
12. Zarządzenie nr 230/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miejskim w Szydłowcu.
13. Zarządzenie nr 231/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2018.
14. Zarządzenie nr 232/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w Szydłowcu przy ul. Jastrzębskiej.
15. Zarządzenie nr 233/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia III
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul.
Jastrzębskiej i powołania komisji przetargowej.
16. Zarządzenie nr 234/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji
przetargowej.
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II.

III.

IV.

17. Zarządzenie nr 235/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie
ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu
przy ul. Staszica i powołania komisji przetargowej.
18. Zarządzenie nr 236/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu,
oznaczonej nr działek 3054/10 i 3054/11.
19. Zarządzenie nr 237/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
socjalno- Bytowej przy urzędzie miejskim w Szydłowcu.
20. Zarządzenie nr 238/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
jednolitych stawek wynajmu pomieszczeń i obiektów i obiektów sportowych
należących do szkół, dla których Gmina Szydłowiec jest organem prowadzącym.
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. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4. 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. 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. Nadania statutu Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.
7. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030.
8. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018.
9. Określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za
korzystanie z nich.
10. Wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Szydłowcu do komisji ds. stypendiów
Sportowych, nagród i wyróżnień.
W okresie 28 listopada do 27 grudnia 2018 roku wydano:
1. 1 decyzję umorzeniową w podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej na kwotę
171,00 zł.
2. 2 decyzje umorzeniowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla osób fizycznych: należność główna 756,00 zł + odsetki 40,00zł + 113,20 zł
kosztów upomnienia + 83,20 zł kosztów egzekucyjnych. Łączna kwota umorzenia:
992,40 zł.
3.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji w dniu
28 listopada 2018 roku.
1. Uchwała nr II/4/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2018 - 2030 – uchwała w trakcie realizacji.
2. Uchwała nr II/5/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na
rok 2018 - uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr II/6/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2019 - uchwała zrealizowana.
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4. Uchwała nr II/7/18 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 r. - uchwała zrealizowana.
5. Uchwała nr II/8/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/17 z dnia 26
października 2017 r. sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec uchwała zrealizowana.
6. Uchwała nr II/9/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec - uchwała
zrealizowana.
7. Uchwała nr II/10/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie
dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków
w Szydłowcu - uchwała zrealizowana.
8. Uchwała nr II/11/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca uchwała zrealizowana.
9. Uchwała nr II/12/18 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 - uchwała zrealizowana.
10. Uchwała nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2019 r. - uchwała zrealizowana.
11. Uchwała nr II/14/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości - uchwała zrealizowana.
12. Uchwała nr II/15/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych - uchwała zrealizowana.
V.

Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji w dniu
12 grudnia 2018 roku.
1. Uchwała nr III/16/18 zmieniająca 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 - uchwała zrealizowana.
2. Uchwała nr III/17/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2018 – 2030 - uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr III/18/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec
na rok 2018 - uchwała w trakcie realizacji.
4. Uchwała nr III/19/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - uchwała
zrealizowana.
5. Uchwała nr III/20/18 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
- uchwała zrealizowana.
6. Uchwała nr III/21/18 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 - uchwała zrealizowana.
7. Uchwała nr III/22/18 w sprawie nadania statutu Szydłowieckiemu Centrum Kultury
– Zamek - uchwała zrealizowana.
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Wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przekazane do właściwego dla nich
organu nadzoru.
Ad 5.
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 28.11.2018 r. do 28.12.2018 r.
Zarządzeniem Nr 222/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 listopada 2018r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85504 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 418 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 87.730 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na realizację programu „Dobry start”.
2. W rozdziale 85228 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 411 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł - z przeznaczeniem na finansowanie
i organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi .
3. W rozdziale 85230 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 104.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 455 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych.
5. W rozdziale 85228 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 487 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł - z przeznaczeniem na finansowanie
i organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
6. W rozdziale 75011 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 415 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 21.437 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 75011 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 457 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 132 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
8. W rozdziale 85504 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 492 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 2.170 zł - środki przeznaczone na realizację
programu „Dobry start”.
9. W rozdziale 85213 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 511 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
10. W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 512 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 523 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

6

11. W rozdziale 85213 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 501 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 3.200 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
12. W rozdziale 85501 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 182.133 zł - środki przeznaczone na realizację
świadczenia wychowawczego.
13. W rozdziale 85214 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
14. W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Powyższym Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę
243.845 zł.
Zarządzeniem Nr 231/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 grudnia 2018 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85214 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 540 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. W rozdziale 85228 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 542 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 36.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na finansowanie i organizowanie świadczeń specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W rozdziale 85219 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 536 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 476 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na wypłatę dodatków.
4. W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 539 dokonano zmniejszenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł - korekta roczna planu środków
przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. W rozdziale 85219 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 546 dokonano zwiększenia
planu dochodów i wydatków o kwotę 65.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
bieżącej działalności MOPS.
Powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.524 zł.
Ogółem zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 238.321 zł.
Ad pkt 6 ppkt 1.
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.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 2.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018. Skreśla się zapis § 1 ust. 6 pkt
3. Przy dokonanych zmianach planowany deficyt nie uległ zmianie, w związku z czym nie ma
konieczności zapisów w projekcie wyżej omawianego projektu uchwały.
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.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 3.
Przewod. Komisji Rewizyjnej Adam Pietras przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych wraz z uzasadnieniem. W dniu 20 września 2018 r. do Rady
Miejskiej w Szydłowcu wpłynęło zarządzenie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie o przekazaniu informacji o ujawnionych
okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt DFRI.612.9.3.2018, w załączeniu którego przekazane zostało pismo wraz z załącznikami,
dotyczące wydatkowania środków finansowych w związku z zatrudnieniem doradcy
Burmistrza Szydłowca. Zarządzenie wraz z załączonymi pismami skierowane zostało do
rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjna Rady Miejskiej w Szydłowcu. Komisja Rewizyjna
w toku prowadzonego postepowania w tej sprawie ustaliła, że doradca Burmistrza Szydłowca
zatrudniony został w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu z dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie
z obowiązującymi wówczas przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
ze zmianami) osoba zatrudniona na stanowisku doradcy winna posiadać wykształcenie wyższe
oraz pięcioletni staż pracy. Z wyjaśnień złożonych Przez Burmistrza Szydłowca wynika, że
zatrudniając pracownika błędnie zaliczono, do stażu pracy wymaganego do zatrudnienia na
powyższym stanowisku, okres pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia. W chwili
stwierdzenia pomyłki umowa o pracę z pracownikiem została zmieniona na mocy
porozumienia stron, w wyniku czego od dnia 1 sierpnia 2015 r. został on zatrudniony na
stanowisku Asystenta Burmistrza oraz zmianie uległa wysokość jego wynagrodzenia
zasadniczego. Ponadto Burmistrz Szydłowca w toku postępowania poinformował również, że
sprawa zatrudnienia doradcy Burmistrza, była przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy,
przeprowadzonej w dniach 01.07.2015 oraz 08.07.2015 r.. W wystąpieniu
pokontrolnym Państwowa Inspekcja Pracy nie wydała w tej sprawie żadnych zaleceń
pokontrolnych. Ponadto sprawa zatrudnienia doradcy Burmistrza Szydłowca było przedmiotem
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Warszawie w dniach od 20.06.2018 r. do 06.09.2018 r. W wystąpieniu
pokontrolnym, przekazane zostało zalecenie przestrzegania wymagań kwalifikacyjnych
niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach określonych w § 1 pkt 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
8

samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego, wprowadzonego zarządzeniem Nr 26/2010
Burmistrza Szydłowca z dnia 19.03.2010 r. Zakres przedmiotowy naruszenia dyscypliny
finansów publicznych określony został w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.
1458 ze zmianami). Ustawa w art. 5 – 18c wymienia szeroki, zamknięty, katalog czynów,
stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przeprowadzona analiza
przepisów cytowanej wyżej ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych wskazuje, że sprawa będąca przedmiotem informacji o ujawnionych
okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie znajduje
w niej odzwierciedlenia. Podkreślić należy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w trakcie
prowadzonej kontroli nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków
finansowych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku doradcy Burmistrza
Szydłowca. Jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, że w chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w zakresie ustalenia wymagań kwalifikacyjnych pracownika do zajmowania
stanowiska doradcy Burmistrza Szydłowca, umowa o pracę z tym pracownikiem została
zmieniona. W związku z powyższym należy uznać, że nie doszło do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, a tym samym przekazane zgodnie z właściwością przez Rzecznika
Dyscypliny Finansów przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgłoszenie
naruszenia dyscypliny finansów publicznych za bezzasadne.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 4.
Przewod. Komisji Rewizyjnej Adam Pietras przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych wraz z uzasadnieniem. W dniu 20 września 2018 r. do Rady
Miejskiej w Szydłowcu wpłynęło zarządzenie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie o przekazaniu informacji o ujawnionych
okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt DFRI.612.9.4.2018, w załączeniu którego przekazane zostało pismo wraz z załącznikami,
dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km
1+520 w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zarządzenie wraz z załączonymi pismami skierowane zostało do rozpatrzenia
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szydłowcu. W toku postępowania wyjaśniającego
Komisja Rewizyjna ustaliła, że sprawa dotyczy odmowy wypłaty całości pomocy dla zadania
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1 +520”
realizowanego na podstawie umowy nr 00156-65151-UM070012/15 z dnia 26 lipca 2016 r.,
w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii
” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
PROW na lata 2014-2020. Głównym powodem odmowy wypłaty pomocy finansowej jest
niedopełnienie: § 5 umowy o dofinansowanie czyli niedopełnienia warunków określonych
Programem. Jednym z warunków umowy o przyznanie pomocy jest realizacja operacji
i uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii,
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zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji, w tym
posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeśli jest wymagana przepisami
prawa). Składając wniosek o przyznanie pomocy 22 grudnia 2015 r. załączone zostały
dokumenty: „Wniosek o zgłoszeniu przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice” oraz
„Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych”
z dnia 15 maja 2014 o numerze BA.6743.156.2014. Są to dokumenty ostateczne,
upoważniające Gminę do rozpoczęcia realizacji zadania. Dlatego też składając wniosek
o płatność w dniu 29 września 2017 roku Gmina Szydłowiec dostarczyła wszystkie wymagane
prawem dokumenty. Należy zauważyć, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
powinno się posiadać już na etapie ubiegania się o pozwolenia na realizację inwestycji czyli
w przypadku Gminy Szydłowiec na etapie składania wniosku o zgłoszenie przebudowy drogi
do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, czyli w maju 2014 r. Z wyjaśnień złożonych przez
Burmistrza Szydłowca wynika, że biorąc pod uwagę opinię zarówno Kierownika Referatu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Ochrony Środowiska odpowiedzialnego za
prowadzenie postępowań i wydawanie, w imieniu Burmistrza Szydłowca decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, a także Naczelnika Wydziału Budownictwa
i Architektury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Gmina Szydłowiec jako inwestor nie
musiała posiadać takiego dokumentu na podstawie zapisów § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane w przypadku dróg o nawierzchni twardej o całkowitej
długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5,8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody a w projekcie przebudowy drogi
w miejscowości Ciechostowice usytuowane są dwie stacje elektroenergetyczne
(transformatorowe). Należy podkreślić, że przed uzyskaniem zgłoszenia dokonana została
analiza kwalifikacji inwestycji i dlatego w opinii organu wydającego decyzję jak i organu
zezwalającego na realizacje inwestycji, zgodnie z prawem budowlanym inwestycja nie
wpisywała się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zatem należy uznać, że Gmina Szydłowiec na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy
formalnie posiadała wszystkie wymagane prawem dokumenty, a w szczególności
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych i nie wniesienia sprzeciwu
(zgłoszenie zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w dniu 8 maja 2014 r.,
a potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia wraz z potwierdzeniem nie wniesienie sprzeciwu
Gmina otrzymała w dniu 15 maja 2014 r.) W dniu 17 maja 2018 r. Gmina Szydłowiec została
wezwana do uzasadnienia braku posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pismem z dnia 23 maja 2018 r. Gmina Szydłowiec złożyła wyjaśnienia, powołując się na opinię
Kierownika Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Ochrony Środowiska
odpowiedzialnego za wydawanie decyzji środowiskowych, że zadanie przebudowy drogi
w miejscowości Ciechostowice nie kwalifikuje się do przedsięwzięć oddziaływujących
potencjalnie znacząco na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Stanowisko to potwierdzone zostało przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak WOOŚ-II-070.125.2018.JK oraz opinię
prawną Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu . Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie w odpowiedzi na pismo wystosowane przez Gminę poinformował
cyt. „Zatem jeśli przedsięwzięcie ze względu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg
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potencjalnego oddziaływania na środowisko nie zalicza się do grupy przedsięwzięć
wymienianych w rozporządzeniu wówczas nie wymaga uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Kwalifikacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonać powinien sam
Inwestor.” W dniu 28 sierpnia 2018 r. Gmina Szydłowiec otrzymała pismo odmawiające
wypłaty całości pomocy dla w/w zadania. Gmina w dniu 12 września 2018 r. zawnioskowała
o ponowne rozpatrzenie sprawy biorąc pod uwagę opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie i opinię prawna Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
oraz jednocześnie wzięcie pod uwagę wyjaśnień, które były dostarczane do Urzędu
Marszałkowskiego. Ostatecznie 8 listopada 2018 r. wpłynęło pismo o negatywnym
rozpatrzeniu wniosku Gminy o ponowną weryfikację wniosku z uzasadnieniem
jednoznacznego braku przedłożenia decyzji środowiskowej przez Gminę. Zgodnie z zasadą
praworządności ustanowioną w art. 7 Konstytucji RP, wszystkie organy władzy publicznej,
działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to m.in. konieczność dokonywania przez
organy władzy publicznej czynności wyłącznie w ramach przewidzianych prawem procedur.
Należy podkreślić, że w rozpatrywanej sprawie Gmina Szydłowiec jako inwestor dopełniła
wszelkich wymaganych prawem formalności poprzedzających rozpoczęcie przebudowy drogi,
a mające ku temu kompetencje organy, w żaden sposób nie zakwestionowały zgodności
z prawem zamiaru realizacji inwestycji. Brak zatem podstaw prawnych do zakwestionowania
w tym stanie rzeczy zgodności z prawem przedmiotowej inwestycji. Mając powyższe na
uwadze należy stwierdzić, że zarzut nie spełnienia warunków umowy ze względu na nie
przedstawienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezasadny z tego powodu,
że według organów mających w tym zakresie stosowne kompetencje, decyzja taka nie była
w przedmiotowej sprawie wymagana. Zarzut nie udokumentowania przez Beneficjenta
realizacji operacji w zgodności z obowiązującymi przepisami jest zaś błędny z tego względu,
że Gmina przedstawiła dowód zgłoszenia zgodnego z art. 30 ustawy Prawo budowlanego, do
którego to zgłoszenia Starosta nie wniósł sprzeciwu. Stanowi to dowód zgodności z prawem
przeprowadzonych czynności poprzedzających rozpoczęcie realizacji inwestycji. Podkreślić
należy, że realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z umową nr 00156-65151-UM070012/15
z dnia 26 lipca 2016 r. zachowując wszystkie zaplanowane wskaźniki. Zakres przedmiotowy
naruszenia dyscypliny finansów publicznych określony został w ustawie z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.
1458 ze zmianami). Ustawa w art. 5 – 18c wymienia szeroki, zamknięty, katalog czynów,
stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Po przeprowadzonej analizie
przepisów cytowanej wyżej ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, biorąc pod uwagę wyniki postępowania wyjaśniającego należy uznać, że sprawa
będąca przedmiotem informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych nie znajduje uzasadnienia. W związku z powyższym należy
uznać, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a tym samym przekazane
zgodnie z właściwością przez Rzecznika Dyscypliny Finansów przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie zgłoszenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych za
bezzasadne.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad 6 pkt 5.
Kierownik Referatu Zarządu Dróg Jerzy Kucfir przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania
z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich wraz z uzasadnieniem.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem:
Wniosek Komisji Budżetu:
Komisja wnioskuje o dopisanie w § 3 ust. 2 miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy.
§ 3 ust. 2 uzyskuje brzmienie: „Zwalnia się z opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych w miejscowościach Barak, Ciechostowice, Majdów, Łazy.”.
Przewod. obrad poddał wniosek pod głosowanie w systemie elektronicznym – załącznik
nr 8 do protokołu.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały
z wnioskiem– załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 6 pkt 6.
Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Justyna Jezierska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów
Sportowych, Nagród i Wyróżnień wraz z uzasadnieniem. W dniu 16 listopada 2018 r. dobiegła
do końca VII Kadencja Rady Miejskiej w Szydłowcu, w związku z czym zakończył się czas
sprawowania funkcji członków Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień,
wybranych Uchwałą Nr XLIII/283/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 stycznia 2018 r.
Z dniem 27.12.2018 r. weszła w życie Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu
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 sportowe w działalności
sportowej w Gminie Szydłowiec. Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Uchwały Rada Miejska deleguje
w skład Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień jednego przedstawiciela
Rady, który zarządzeniem Burmistrza zostaje powołany w skład Komisji. W związku
z powyższym Rada winna wybrać nowego przedstawiciela do składu Komisji ds. Stypendiów
Sportowych, Nagród i Wyróżnień, który pozostanie jej członkiem do końca kadencji Komisji.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z kandydaturą radnej Jadwigi
Kopyckiej.
Przewod. obrad zapytał czy radna Jadwiga Kopycka podtrzymuje swoją akceptację do pracy
w Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień
Radna Jadwiga Kopycka wyraziła zgodę na pracę w Komisji ds. Stypendiów Sportowych,
Nagród i Wyróżnień.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 10 do protokołu.
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Prezes WOŚP Szydłowiec Marcin Banaszczyk stwierdził, że już ósmy rok z rzędu w okresie
pomiędzy świętami a Nowym Rokiem występuje na sesji RM i mówi kilka słów na temat
kolejnego Finału WOŚP. W tym roku 13 stycznia 2019 r. będziemy grać i zbierać pieniądze na
zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali dziecięcych. Oczywiście, jak co roku, wiele będzie
się działo w Szydłowcu, aż 150 wolontariuszy będzie zbierało pieniądze na rzecz Fundacji
WOŚP na terenie całego powiatu szydłowieckiego. Sztab WOŚP w Szydłowcu z coraz większą
śmiałością przychodzi do radnych po wsparcie finansowe, ponieważ wiemy, że nigdy nie ma
odmowy, ale także ponieważ starania WOŚP w Szydłowcu są coraz lepsze. Co roku bity jest
rekord zebranych środków. W ubiegłbym roku zebrano ponad 52 tys. zł. Mamy nadzieję że
i w tym roku również uda się taki rekord pobić. Prosił o wsparcie i pieniądze, ponieważ aby ten
finał się udał i rekordy zostały pobite, należy w jakiś sposób zachęcić mieszkańców powiatu,
aby wzięli w nim udział. Co roku bardzo dużo działań jest organizowanych. W Szydłowcu
będzie się dużo działo m. in. turniej piłki halowej, bal dla najmłodszych, bieg ,,Policz się
z cukrzycą”, marsz nordic – walking, będzie także grupa morsów z Chlewisk i Szydłowca.
Zwieńczeniem finału będzie koncert finałowy na szydłowieckim zamku, w tym roku wystąpią
trzy zespoły, dwa z Szydłowca tj. Gramofon i Zuza Gadowska, jeden gość spoza Szydłowca.
Będzie także światełko do nieba, które zwieńczy całą zabawę i pomaganie. Wśród radnych jest
jedne wolontariusz radny Paweł Bloch, ma nadzieję że także inni radni wesprą WOŚP. Koszty
w organizacji WOŚP w Szydłowcu są także ponoszone m. in. wynajem ochrony,
zabezpieczenie biegu i marsz, zwrot kosztów przejazdu dla zespołu itp.
Na koniec złożył życzenia na Nowy Rok 2019.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Ad pkt 7 ppkt 1.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła poprawki do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030, ujęte po akceptacji
wniosków z Komisji i wprowadzonych zmianach wypracowanych w trakcie prac nad w/w
projektem uchwały.
1. Zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja szkoły w Majdowie gmina
Szydłowiec” o kwotę 141.002 zł,
2. Zwiększenie przedsięwzięcia zadania pn. „Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939
roku” o kwotę 242.550 zł
3. Zwiększenie przychodów o kwotę 160.369 zł,
4. Zwiększenie dochodów o kwotę 430.555 zł,
5. Zwiększenie wydatków o kwotę 590.924 zł.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 wraz z objaśnieniami.
Ad pkt 7 ppkt 2.
Wiceprzewodniczący Marek Plewa odczytał Uchwałę Nr Ra.482.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szydłowcu projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030. /w zał. do prot./
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Przewod. Kom. Budżetu Anna Majstrak przedstawiła opinię Komisji Budżetu, dotyczącą
projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
2019-2030.
Komisja pracowała nad projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej
gminy Szydłowiec na lata 2019-2030 na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku i dokonała
analizy założeń ujętych w WPF w zakresie: dochodów i wydatków budżetowych, wyniku
budżetu, przychodów budżetu, rozchodów budżetu, kwoty długu gminy, wskaźnika planowanej
łącznej kwoty spłaty zobowiązań, dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych na
programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, wydatków bieżących
oraz wydatków majątkowych na programy i projekty lub zadania finansowane ze środków Unii
Europejskiej, wykupu papierów wartościowych (obligacji), spłaty pożyczek i kredytów oraz
wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dochody bieżące – założono wzrost średnio o ok. 2% na przestrzeni lat od 2019 -2030 r.
Dochody majątkowe natomiast kształtują się różnie, założono spadek tej kategorii dochodów
w 2019 roku o ok. 28% w stosunku do 2018 roku, natomiast w latach 2020-2021 założono ich
spadek o ok. 78% w stosunku do roku 2019. W latach 2022-2030 nie zaplanowano dochodów
majątkowych.
W zakresie wydatków ogółem założono w latach 2019-2030 ich średni wzrost o ok. 2%.
Na wynagrodzenia i pochodne założono wzrost w latach 2019-2030 o 2% .
Wydatki majątkowe – założono w roku 2019 ich spadek w stosunku do roku 2018 średnio o ok.
24%. W latach 2020-2021 założono, że wydatki majątkowe zmaleją o ok. 65%, natomiast
począwszy od 2022 roku kształtować się będą na podobnym poziomie.
W zakresie przychodów zaplanowano w 2019 roku kredyt w kwocie 2.500.000 zł oraz pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 2.116.484 zł.
W zakresie rozchodów zaplanowano wykup serii emitowanych obligacji komunalnych
w kwocie 1.274.000 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 460.060 zł. Po
uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz planowany wskaźnik
obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia kształtował się będzie na bezpiecznym
poziomie. W ramach wieloletnich przedsięwzięć planuje się 11 zadań majątkowych oraz
5 programów bieżących na ogólną kwotę 12.673.922 zł w latach 2019-2023.
Biorąc pod uwagę powyższe przedłożony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie poprawek.
Poprawka 1.
Zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec”
o kwotę 141.002 zł.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 11 do protokołu.
Poprawka 2.
Zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku”
o kwotę 242.550 zł.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 12 do protokołu.
Poprawka 3.
Zwiększenie przychodów o kwotę 160.369 zł.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 13 do protokołu.
Poprawka 4.
Zwiększenie dochodów o kwotę 430.555 zł.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 14 do protokołu.
Poprawka 5.
Zwiększenie wydatków o kwotę 590.924 zł.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 15 do protokołu.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 wraz z poprawkami –
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt 8 ppkt 1.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła poprawki do projektu Uchwały Budżetowej
na 2019 rok, ujęte po akceptacji wniosków z Komisji i wprowadzonych zmianach
wypracowanych w trakcie prac nad w/w projektem uchwały.
Poprawki:
1. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie na 2019 rok w dziale
600, rozdział 60016 § 4210 zakupienie materiałów niezbędnych do wykonania
chodnika przy ul. Ogrodowej naprzeciwko WTZ.
2. W dziale 801, rozdział 80101 § 4240 kwotę 5.000 zł zabezpieczyć, jako wkład
własny do dofinansowania zadania - zakup i montaż koszy podwieszanych w hali
sportowej w PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
3. Przeniesienie kwoty 26.400 zł z działu 900, rozdział 90095 § 4300 do rozdziału 750
rozdział 75022 § 3030
4. Przeniesienie kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.
„Budowa zatoki postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im.
Jana III Sobieskiego” oraz kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016 § 6050
z zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu – PS Nr 2 „Mali
Odkrywcy” – w sumie 12.000 zł – do działu 900, rozdział 90015 § 6050 na nowe
zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Polanki w Szydłowcu”
5. Zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki
postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III
Sobieskiego” kwoty 10.000 zł i przeniesienie środków do działu 801, rozdział 80101
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§ 4210 na zakup wykładzin podłogowych dla PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej.
6. Zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki
postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III
Sobieskiego” kwoty 4.000 zł i przeniesienie środków do działu 600, rozdział 60016
§ 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie chodnika przy ul.
Ogrodowej naprzeciwko parkingu przy Parku Radziwiłłowskim
7. - zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki
postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III
Sobieskiego” kwoty 8.000 zł oraz z działu 900, rozdział 90095 § 4300 kwoty 8.000
zł – w sumie 16.000 zł: zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.”
Budowa zatoki postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im.
Jana III Sobieskiego” kwoty 22.000 zł, utworzenie nowego zadania w brzmieniu
„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej przy
bloku nr 24 i ul. Radomskiej w Szydłowcu, w tym zakup i montaż dwóch wiat
śmietnikowych” z kwotą 38.000 zł.
8. Zwiększenie dochodów o kwotę 430.555 zł, z tytułu refundacji środków ze
zrealizowanego zadania w 2018r. pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł
energii”,
9. Zwiększenie przychodów o kwotę 160.369 zł – zwrot pożyczki udzielonej w 2018r.
OSP Jankowice na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego
środkami z LGD.
10. Zwiększenie wydatków o kwotę 590.924 zł w związku ze zwiększeniem dochodów
i przychodów, w tym: zwiększenie o kwotę 242.550 zł zadania pn. „Przebudowa
ulicy Żołnierzy Września 1939 roku …”, zwiększenie o kwotę 141.002 zł zadania
pn. „Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec”, zwiększenie o kwotę
160.000 zł rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą
drogową, zwiększenie o kwotę 47.372 zł wydatków bieżących związanych
z remontami i materiałami na drogach gminnych.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok
wraz z uzasadnieniem.
Ad pkt 8 ppkt 2.
Wiceprzewodniczący Marek Plewa odczytał Uchwałę Nr Ra.481.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szydłowcu projekcie Uchwały
Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu. /w zał. do prot./
Ad pkt 8 ppkt 3.
Przewod. Kom. Budżetu Anna Majstrak przedstawiła opinię Komisji Budżetu, dotyczącą
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019.
Komisja Budżetu pracowała nad projektem Uchwały Budżetowej na rok 2019 podczas
posiedzeń w dniu 30 listopada oraz w dniu 3 grudnia 2018 roku, podczas których dokonała
analizy projektu uchwały budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019.
Przedłożony Radzie Miejskiej w Szydłowcu projekt budżetu na 2019 rok zakłada:
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1. Plan dochodów
w łącznej kwocie
z tego:
a) dochody bieżące
w kwocie
b) dochody majątkowe
w kwocie
2. Plan wydatków
w łącznej kwocie
z tego:
a) wydatki bieżące
w kwocie
b) wydatki majątkowe
w kwocie
3. Planowany deficyt
w kwocie
4. Planowane przychody
w łącznej kwocie
z tytułu planowanych pożyczek oraz kredytu.
5. Planowane rozchody
w łącznej kwocie
przeznaczone na wykup obligacji komunalnych
oraz na spłatę pożyczek i kredytów
6. Rezerwy
w łącznej kwocie
w tym:
a) ogólna
w wysokości
b) celowa, kryzysowa
w wysokości
c) celowa inwestycyjna
w wysokości
na wydatki związane z infrastrukturą drogową.

75.788.389 zł,
70.372.720 zł,
5.415.669 zł.
78.670.813 zł,
68.048.951 zł,
10.621.862 zł.
2.882.424 zł,
4.616.484 zł,
1.734.060 zł,

712.000 zł,
400.000 zł,
182.000 zł,
130.000 zł,

Po dokonanej analizie planu dochodów budżetowych na 2019 rok Komisja Budżetu
stwierdza, że dochody bieżące zostały zaplanowane realistycznie.
Dochody majątkowe w kwocie 5.415.669 zł zostały zaplanowane na bazie planowanych
dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 2.300.000 zł na bazie środków zewnętrznych,
głównie z dotacji w kwocie 3.085.569 zł oraz z tytułu wpływów z mienia
w kwocie 30.100 zł.
Wpływ w/w dochodów uzależniony będzie w głównej mierze od stopnia
zakwalifikowania się wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez instytucje
zewnętrzne jak również od stopnia realizacji zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości
(działek).
Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane
zostały w kwocie 18.229.045 zł, natomiast na zadania własne gminy w kwocie 2.438.373 zł.
Komisja Budżetu zwróciła uwagę na znacznie niższy plan dotacji w porównaniu do lat
ubiegłych, co oznacza, że gmina znaczną część zadań zleconych finansować będzie ze środków
własnych.
Po dokonanej analizie zaplanowanych na 2019 rok wydatków budżetowych bieżących
Komisja Budżetu stwierdza, że są one zaplanowane na bezpiecznym poziomie tj. w stopniu
zabezpieczającym podstawowe wydatki obligatoryjne w zakresie wynagrodzeń i pochodnych
od nich naliczanych, należnych odpisów oraz w zakresie pozostałych wydatków bieżących
związanych ze statutową działalnością Gminy Szydłowiec.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 62 zadania inwestycyjne na kwotę
10.621.862 zł, w tym: 27 zadań na kwotę 411.828 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, 3 zadania
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na kwotę 320.690 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego, 2 zadania na kwotę 2.888.524 zł
realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej oraz rezerwę na wydatki inwestycyjne
związane z infrastrukturą drogową w kwocie 130.000 zł.
Zgodnie z procedurą Komisja Budżetu przedkłada Burmistrzowi Szydłowca
wnioski poszczególnych Komisji do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
WNIOSKI KOMISJI BUDŻETU
1. Zdjęcie kwoty 50.000 zł z działu 600, rozdział 60016, § 6050
z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek gmina
Szydłowiec” i przeznaczenie tej kwoty na zagospodarowanie terenu przy Placu
Wolności w Szydłowcu.
Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji Budżetu.
2. Zdjęcie kwoty 50.000 zł z działu 600, rozdział 60016, §4210, kwoty 50.000 zł
z działu 600, rozdział 60016, §4270, kwoty 50.000 zł z działu 600, rozdział 60016,
§4300 – w sumie 150.000 zł - i przeznaczenie tej kwoty na budowę ul. Krótkiej
i ul. Małej w Szydłowcu.
Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji Budżetu.
3. Z działu 758, rozdział 75818, §6800 przenieść kwotę 130.000 zł na nowe zadanie
pn. „Budowa ul. Małej i ul. Krótkiej w Szydłowcu”.
Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji Budżetu.
4. Przeniesienie z działu 801, rozdział 80101, §4240 kwoty 27.000 zł do działu 801,
rozdział 80101, §6050 z przeznaczeniem na zakup i montaż koszy podwieszanych
w hali sportowej w PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
Komisja Budżetu wniosek zaopiniowała pozytywnie.
5. Przeniesienie kwoty 26.400 zł z działu 900, rozdział 90095, §4300 do działu 750,
rozdział 75022, §3030.
Komisja Budżetu wniosek zaopiniowała pozytywnie.
6. Przeniesienie kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016, §6050
z zadania pn. „Budowa zatoki postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy
PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” oraz kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016,
§6050 z zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu – PS Nr 2
„Mali Odkrywcy” – w sumie 12.000 zł – do działu 900, rozdział 90015, §6050 na
nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Polanki w Szydłowcu”.
Komisja Budżetu wniosek zaopiniowała pozytywnie.
7. Z działu 600, rozdział 60016, §6050 zdjęcie zadania pn. „Budowa zatoki postojowej
przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego”
w kwocie 44.000 zł i przeznaczenie:
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- kwoty 22.000 zł na nowe zadanie w dziale 600, rozdział 60016, §6050 pn.
„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej przy
bloku nr 24”;
- kwotę 10.000 zł przenieść do działu 801, rozdział 80101, §4210 na zakup
wykładzin podłogowych dla PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
przy ul. Folwarcznej;
- kwotę 4.000 zł przenieść do działu 600, rozdział 60016, §4210
z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie chodnika przy ul.
Ogrodowej naprzeciwko parkingu przy Parku Radziwiłłowskim;
- kwotę 8.000 zł oraz z działu 900, rozdział 90095, §4300 kwotę 8.000 zł w sumie 16.000 zł - przenieść do działu 900, rozdział 90095, §6050
z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch wiat śmietnikowych przy ul.
Ogrodowej i ul. Piaskowej.
Komisja Budżetu wniosek zaopiniowała pozytywnie.
WNIOSEK KOMISJI INFRASTRUKTURY
1. Komisja wnioskuje, aby w ramach wydatków bieżących zaplanowanych
w budżecie na 2019 rok z działu 600, rozdz. 60016, §4210 zakupić materiały
niezbędne do wykonania chodnika przy ul. Wschodniej 62 – 64 i ul. Ogrodowej
naprzeciwko WTZ. Wykonanie prac powierzyć podległym służbom.
Komisja Budżetu wniosek zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Szydłowiec na rok
2019.
Ad pkt 8 ppkt 4.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła stanowisko Burmistrza w sprawie opinii
Komisji uwzględniającej wnioski radnych.
Odpowiadając na wnioski Komisji zawarte w wyciągu z protokołu z posiedzenia
Komisji Budżetu wraz z przewodniczącymi Komisji Stałych odbytego w dniu 3 grudnia 2018r.
informuję, że :
1. Wniosek Komisji, aby w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie na
2019 rok w dziale 600, rozdział 60016 § 4210 zakupić materiały niezbędne do
wykonania chodnika przy ul. Wschodniej 62-64 i ul. Ogrodowej naprzeciwko WTZ.
Wykonanie praz powierzyć podległym służbom
uzyskał częściowo akceptację w części ul. Ogrodowej. Natomiast w zakresie wykonania
chodnika przy ul. Wschodniej 62-64 wniosek nie uzyskał akceptacji. Zbyt duże koszty
na zakup materiałów niezbędnych do wykonania w/w zakresu robót nie pozwalają na
ich realizację.
11. Wniosek Komisji o przeniesienie z działu 801, rozdział 80101 § 4240 kwoty 27.000 zł
do działu 801 rozdział 80101 § 6050 z przeznaczeniem na zakup i montaż koszy
podwieszanych w hali sportowej w PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
uzyskał częściowo akceptację. W roku 2019 planuje się przygotowanie wniosku
o dofinansowanie w/w zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku
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z tym, proponuje się pozostawienie kwoty 5.000 zł, jako wkład własny do zadania
i pozostawienie tychże środków w § 4240 - wyposażenie hali w pomoce dydaktyczne
oraz szczegółowe objaśnienia w części opisowej do budżetu na rok 2019.
12. Wniosek Komisji o przeniesienie kwoty 26.400 zł z działu 900, rozdział 90095 § 4300
do rozdziału 750 rozdział 75022 § 3030
uzyskał akceptację i został przyjęty do realizacji. W roku 2019 planuje się zwiększenie
wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów.
13. Wniosek Komisji o przeniesienie kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016 § 6050
z zadania pn. „Budowa zatoki postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP
Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” oraz kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016 § 6050
z zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu – PS Nr 2 „Mali
Odkrywcy” – w sumie 12.000 zł – do działu 900, rozdział 90015 § 6050 na nowe
zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Polanki w Szydłowcu”
uzyskał akceptację i został przyjęty do realizacji.
14. Wniosek Komisji, o zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa
zatoki postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III
Sobieskiego” kwoty 10.000 zł i przeniesienie środków do działu 801, rozdział 80101
§ 4210 na zakup wykładzin podłogowych dla PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej
uzyskał akceptację i został przyjęty do realizacji.
15. Wniosek Komisji, o zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa
zatoki postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III
Sobieskiego” kwoty 4.000 zł i przeniesienie środków do działu 600, rozdział 60016
§ 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie chodnika przy
ul. Ogrodowej naprzeciwko parkingu przy Parku Radziwiłłowskim
uzyskał akceptację i został przyjęty do realizacji, wniosek zbieżny w części
z wnioskiem Komisji Infrastruktury.
16. Wnioski Komisji, o:
- zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki postojowej
przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” kwoty
8.000 zł oraz z działu 900, rozdział 90095 § 4300 kwoty 8.000 zł – w sumie 16.000 zł
i przeniesienie do działu 900, rozdział 90095 § 6050 z przeznaczeniem na zakup
i montaż dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Ogrodowej i ul. Piaskowej,
- zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki postojowej
przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” kwoty
22.000 zł na nowe zadanie w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 pn.: „Przebudowa drogi
wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 24”,
uzyskał częściowo akceptację. Tworzy się jedno, nowe zadanie w brzmieniu
„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej przy bloku
nr 24 i ul. Radomskiej w Szydłowcu, w tym zakup i montaż dwóch wiat
śmietnikowych” z kwotą 38.000 zł.
Ponadto informuję, że w roku budżetowym 2018 zostaną wykonane prace polegające
na montażu zasłony śmietnikowej z elementów betonowym przy ul. Piaskowej
w Szydłowcu.
Ad pkt 8 ppkt 5.
Radna Grażyna Rycerska stwierdziła, że nie wie, czy dobrze to zrozumiała, że wniosek
postawienia wiaty śmietnikowej na ul. Pisakowej został zaakceptowany przez Burmistrza,
a obecnie słyszy, że wystarczą te zabezpieczenia, które zostały tam wykonane przy tych
zbiornikach na śmieci. Zapytała, czy to wystarczy, ponieważ nie wie jak to rozumieć.
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Burmistrz A. Ludew poinformował, że wiata śmietnikowa została wykonana w takim
zakresie, w jakim została uzgodniona z mieszkańcami.
Radna G. Rycerska oznajmiła, że także rozmawiała z mieszkańcami i nie zostało to wykonane
tak jak należy. Sama radna lepiej by to zrobiła. Nie ma tam zabezpieczenia od góry ani z jednej
strony. Radna wykonała nawet zdjęcia tej zasłonie. Mieszkańcy także uważają, że nie zostało
to wykonane tak jak powinno być. Poprosiła o pozytywne ustosunkowanie się do tej sprawy.
Radny Maciej Kapturski zapytał, czym kierował się Burmistrz Szydłowca, by odrzucić
wniosek z Komisji Infrastruktury, dotyczący przebudowy chodnika przy bloku nr 62, którym
poruszają się mieszkańcy całego osiedla w tym dzieci do szkoły. Chodziło tylko i wyłącznie
o zakup materiałów, a prace miały zostać wykonane przez podległe służby. Zapytał dlaczego
Burmistrz odrzucił powyższy wniosek.
Burmistrz A. Ludew poinformował, że na dzień dzisiejszy planowany jest budżet. To co
zostało w nim umieszczone, to są inwestycje na ponad 11 mln. zł, jeżeli chodzi o wydatki
majątkowe. Jeżeli w trakcie roku będzie wiadomo, że wystąpią jakieś oszczędności na jakiś
zadaniach lub będzie można wygospodarować dodatkowe środki, to nie wyklucza takiej
sytuacji, że takie zadanie zostanie zrealizowane. Na dzień dzisiejszy zostało zaplanowane
szereg bardzo ważnych inwestycji dla mieszkańców. Występuje pewien harmonogram prac,
który za chwilę będzie jeszcze konsultowany z naczelnikami wydziałów i będzie ostatecznie
doprecyzowany. Ograniczenia czasowe także są bardzo ważne, bo nawet jeżeli Gmina
posiadałaby środki, to także muszą być pracownicy, którzy mają zaplanowany szereg prac do
wykonania, głównie dotyczących funduszu sołeckiego. Jeżeli czasowo i finansowo Gmina
podoła kolejnemu zadaniu, to takie zadanie zostanie wprowadzone do budżetu i znajdzie swoją
realizację. Na dzień dzisiejszy są mierzone siły na zamiary a to co zostało wprowadzone do
budżetu – rozumie, że jest to ,,kropla w morzu potrzeb” i nie wszystkie bardzo ważne zadania
zostały w nim umieszczone, ale niestety nie jest się w stanie w jednym budżecie, w krótkim
okresie czasu umieścić wszystkich zadań, które są potrzebne. Zadanie, o którym mówił radny
także jest potrzebne i Burmistrz zdaje sobie z tego sprawę, ale nie jest w stanie w krótkim
okresie czasu umieścić wszystkich niezbędnych czy potrzebnych zadań w budżecie.
Radny Paweł Bloch zapytał w kwestii zdjęcia i pozostawienia kwoty 5.000 zł na dowieszane
kosze na hali sportowej. W związku z renowacją parkietu na hali tj. zmieniania nawierzchni na
hali wyszło na to, że dofinasowanie można było pozyskać w momencie, kiedy wszystkie te
wydatki wynosiły dość sporą kwotę. Zastanawia się czy Gmina jest w stanie dopisać na tyle
wysoką kwotę a tu na Komisji Budżetu taka kwota została znaleziona tylko i wyłącznie na
zainstalowanie tych koszy. W tym momencie Gmina pozbawia się tej możliwości i korzystania
z tego. Będzie to spory problem znalezienie takiego dofinasowania na tak małą kwotę.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że nie rozumie tego pytania. Dopytał czy radnemu chodzi
o to, że ta kwota, która została zabezpieczona w budżecie jest zbyt niska, jako wkład własny do
ewentualnego projektu.
Wszytko jest zależne z jakiego programu Gmina będzie korzystała, jeżeli z Urzędu
Marszałkowskiego zostaną uruchomione środki, to z tego co pamięta nie było tam żadnych
obwarowań jeżeli chodzi o udział własny. Jedynie występowała górna granica dla limitu
100 tys. zł, którą Urząd Marszałkowski przeznaczał na daną gminę. Występowały także małe
projekty dotyczące realizacji np. placów zabaw, które Gmina Szydłowiec wykonała
w miejscowości Hucisko i w miejscowości Krzcięcinie. Wystąpiło tam dofinansowanie 50%
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na 50%. Gmina musiała wyłożyć kwotę 10 tys. zł. Można było realizować projektu do 20 tys.
zł. Kwota zabezpieczona w budżecie nawet jeżeli będzie niższa i będzie wymagany wkład 50%,
a kosze Gmina będzie w stanie zakupić za 25 tys. zł, to oczywiście zostaną poczynione starania,
aby zagospodarować dodatkowe środki na ten cel i to zadanie zrealizować. Także
z Ministerstwa Sportu w okolicach lutego, prawdopodobnie pojawią się nabory wniosków i tam
również Gmina będzie szukała możliwości dofinasowania tej inwestycji. Obecnie jest to
śladowa pozycja w budżecie, która pozwala Gminie aplikować o środki. Natomiast
w momencie pojawienia się konkretnego naboru Gmina będzie decydować co do ewentualnego
zwiększenia tej kwoty.
Radny P. Bloch dodał, że w tej sytuacji najgorsze jest to, że Komisja Budżetu znalazła te
środki i nie obciążone zostały żadne rozdziały budżetu tą kwotą. Jeżeli ona jest już
wystarczająca, aby te kosze zainstalować, to osobiście byłby za tym aby Burmistrz przychylił
się ku temu wnioskowi i aby było już to z głowy.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że gdyby Gmina miała te środki w budżecie i nie musiała ich
w innym miejscu umieścić, to zostałby ten wniosek rozpatrzony pozytywnie. To, że komisja
zaproponowała akurat zdjęcie z jednego paragrafu na drugi to nie znaczy, że Gmina mogła
sobie pozwolić na taki ruch. Wspólnie ze Skarbnikiem Gminy ustalono taką formę rozpatrzenia
tego wniosku i taka została przedłożona Radzie Miejskiej.
Głosowanie:
Poprawka 1.
W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie na 2019 rok w dziale 600,
rozdział 60016 § 4210 zakupienie materiałów niezbędnych do wykonania chodnika przy
ul. Ogrodowej naprzeciwko WTZ.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 17 do protokołu.
Poprawka 2.
W dziale 801, rozdział 80101 § 4240 kwotę 5.000 zł zabezpieczyć, jako wkład własny do
dofinansowania zadania - zakup i montaż koszy podwieszanych w hali sportowej w PSP
Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 18 do protokołu.
Poprawka 3.
Przeniesienie kwoty 26.400 zł z działu 900, rozdział 90095 § 4300 do rozdziału 750 rozdział
75022 § 3030.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 19 do protokołu.
Poprawka 4.
Przeniesienie kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn. „Budowa
zatoki postojowej przy ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III
Sobieskiego” oraz kwoty 6.000 zł z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.
„Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu – PS Nr 2 „Mali Odkrywcy” – w sumie
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12.000 zł – do działu 900, rozdział 90015 § 6050 na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia
w ul. Polanki w Szydłowcu”
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 20 do protokołu.
Poprawka 5.
Zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki postojowej przy
ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” kwoty 10.000 zł
i przeniesienie środków do działu 801, rozdział 80101 § 4210 na zakup wykładzin
podłogowych dla PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 21 do protokołu.
Poprawka 6.
Zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki postojowej przy
ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” kwoty 4.000 zł
i przeniesienie środków do działu 600, rozdział 60016 § 4210 z przeznaczeniem na zakup
materiałów na wykonanie chodnika przy ul. Ogrodowej naprzeciwko parkingu przy
Parku Radziwiłłowskim.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 22 do protokołu.
Poprawka 7.
Zdjęcie z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki postojowej przy
ul. Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” kwoty 8.000 zł
oraz z działu 900, rozdział 90095 § 4300 kwoty 8.000 zł – w sumie 16.000 zł: zdjęcie
z działu 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania pn.” Budowa zatoki postojowej przy ul.
Wschodniej w Szydłowcu – przy PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego” kwoty 22.000 zł,
utworzenie nowego zadania w brzmieniu „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz
z parkingiem przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 24 i ul. Radomskiej w Szydłowcu, w tym
zakup i montaż dwóch wiat śmietnikowych” z kwotą 38.000 zł.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 23 do protokołu.
Poprawka 8.
Zwiększenie dochodów o kwotę 430.555 zł, z tytułu refundacji środków ze zrealizowanego
zadania w 2018r. pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii”
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 24 do protokołu.
Poprawka 9.
Zwiększenie przychodów o kwotę 160.369 zł – zwrot pożyczki udzielonej w 2018 r. OSP
Jankowice na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z LGD.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 25 do protokołu.
Poprawka 10.
Zwiększenie wydatków o kwotę 590.924 zł w związku ze zwiększeniem dochodów
i przychodów, w tym: zwiększenie o kwotę 242.550 zł zadania pn. „Przebudowa ulicy
Żołnierzy Września 1939 roku …”, zwiększenie o kwotę 141.002 zł zadania pn.
„Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec”, zwiększenie o kwotę 160.000 zł
rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową,
zwiększenie o kwotę 47.372 zł wydatków bieżących związanych z remontami i materiałami
na drogach gminnych.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym poprawkę – załącznik
nr 26 do protokołu.
Ad pkt 8 ppkt 6.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2019 r. wraz
z poprawkami – załącznik nr 27 do protokołu.
Przewod. M. Koniarczyk serdecznie podziękował Burmistrzowi Szydłowca oraz Skarbnik
Gminy za przygotowanie tego projektu budżetu, a także wszystkim pracownikom
poszczególnych wydziałów, w szczególności Wydziałowi Finansowemu. Podziękował radnym
z Przewodniczącą Komisji Budżetu za przygotowanie tego projektu oraz wszystkim osobom,
które przyczyniły się do przyjęcia Uchwały Budżetowej. Życzył także 100% realizacji.
Burmistrz Artur Ludew podziękował Wysokiej Radzie za przyjęcie tego projektu budżetu.
Tak jak już mówił wcześniej, jest to projekt, który nie zapewnia realizacji wszystkich
niezbędnych zadań, jakie stoją przed Gminą, ale jest to obiecujący budżet, gdzie wydatki
majątkowe opływają na ponad 11 mln. zł. Jest to bardzo podobny budżet, którego za chwilę
będzie wykonanie w 2018 r., uwzględniający wiele potrzeb inwestycyjnych mieszkańców
gminy Szydłowiec. Niestety nie jest się w stanie zrealizować zaległości, które nawarstwiły się
przez wiele lat, ale uważa że Gmina zmierza w dobrym kierunku i idzie do przodu. Realizowane
są potrzebne mieszkańcom inwestycje z różnych dziedzin, jak można odczytać w załączniku,
dotyczącym wydatków majątkowych. Zaplanowane są inwestycje twarde infrastrukturalne
w postaci budowy obiektów czy remontów, budowy dróg, modernizacji mieszkań socjalnych,
budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego. Bardzo dużo niezbędnych inwestycji, na które
mieszkańcy czekają. Bardzo się cieszy, że udało się przyjąć ten budżet, że zgodnie wszyscy
stwierdzili, że jest to budżet na miarę naszych możliwości. Budżet możliwy do wykonania
i taki, który nie budził wielkich kontrowersji. Burmistrz ma nadzieję, że uda się zrealizować
ten budżet w jak najwyższym procencie, ale jest to już rola pracowników Urzędu Miejskiego
i podległych jednostek, aby jak najlepiej ten budżet zrealizować. Podziękował Radzie
Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Głównej
Księgowej, naczelnikom wydziałów, dyrektorom jednostek.
Opracowując ten budżet ze Skarbnik Gminy, tak dla zobrazowania ile jest potrzeba Gminie po
wprowadzeniu wszystkich wniosków, jakie wpłynęły do tego budżetu, brakowało w Gminie
48 mln. zł. Należy mieć świadomość jak ogromny zastrzyk finansowy jest potrzebny, aby
rozwijać Gminę Szydłowiec. Ma nadzieję, że będzie to budżet, który uda się zrealizować i że
w trakcie roku w jakiś sposób uda się ten budżet dofinansować i jeszcze jakieś dodatkowe
zadana uda się zrealizować, czego by sobie i wszystkim życzył. Bardzo podziękowała także za
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współpracę z sołtysami oraz ich zaangażowanie w fundusz sołecki, który jest ich dziełem i ma
nadzieję, że uda się go zrealizować w 100%, jak było to w ostatnich latach.
Ad 9.
Przewod. obrad przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na 2019 rok oraz plany Komisji
Stałych Rady Miejskiej na rok 2019. Poinformował, że plany były przedmiotem prac na
posiedzeniach komisji RM.
Radna Dorota Jakubczyk odnosząc się do planu pracy Komisji Edukacji, w którym występuje
kilka nieścisłości tj. w miesiącu styczniu należałoby dopisać w pierwszej kolumnie ,,za
2018 r.”, w miesiącu marcu występuję ocena działalności Gminnego Komendanta OSP
w koordynacji działań z placówkami OSP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego
na terenie gminy Szydłowiec wraz z gminnymi komendantami OSP. Nie występuje taka
funkcja jak gminni komendanci jest jeden gminny komendant. Należałoby wykreślić słowa
,,gminnych komendantów”. W miesiącu kwietniu należałoby dopisać ,,Sprawozdanie z RIO na
31 marca”, w rubryce obok wkradł się błąd, polegający na źle napisanym słowie ,,MOPS”.
W planie pracy Komisji Rewizyjnej przy punkcie 8 poprosiła o dopisanie słowa ,,analiza
informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze”.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt planu pracy
Rady Miejskiej na 2019 rok oraz projekty planów Komisji Stałych Rady Miejskiej na rok
2019 ze zmianami– załącznik nr 28 do protokołu
Ad 10. Interpelacje.
Radny Paweł Bloch złożył interpelacje na piśmie. /w zał. do protokołu/.
Przewod. RM Marek Artur Koniarczyk złożył interpelacje na piśmie. /w zał. do protokołu/
Ad 11.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
 Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. do Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych dot. informacji o podjęciu uchwały przez Radę
Miejską,
 Pismo z dnia 19 grudnia 2018 r. Przewodniczącego Rady Miejskiej do Urzędu
Skarbowego dot. przekazania oświadczeń majątkowych radnych,
 życzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. od Centrum Młodych Strefa JP2.
Poinformował, że wszystkie interpelacje z poprzedniej sesji zostały przekazane do
Burmistrza Szydłowca, na które zostały udzielone odpowiedzi.
Ad 12.
Radna Grażyna Rycerska w imieniu mieszkańców ul. Narutowicza i ulic sąsiednich,
poprosiła o zamontowanie dwóch tablic informacyjnych na rogu ulicy Piaskowej i skrętu w
ul. Dworską. Taka tablica informacyjna znajduję się na Książku Nowym.
Przewod. M. Koniarczyk w imieniu własnym oraz mieszkańców zwrócił się w sprawie
ewentualnej akcji informacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami tj. sposobów segregacji.
Wielu mieszkańców dopytuje się o nowy sposób segregowania. Nie wie, czy takie informacje
zostały przekazane - na pewno nie zostały przekazane mieszkańcom Osiedla Nad Zalewem.
Poprosił o przekazanie takich informacji, dotyczących recyklingu.
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Zwrócił się o przekazanie informacji dla właścicieli, którzy często spacerują ze swoimi psami
lub innymi zwierzętami, ponieważ cały czas pojawia się w Gminie problem odchodów. Zapytał,
czy można powrócić do worków, które znajdowały się w parku. Poprosił, aby zwrócić na to
uwagę.
Złożył na koniec życzenia Noworoczne: dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji
zamierzonych celów, marzeń oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2019 r.
Ad 13.
Na tym porządek IV sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam IV sesję Rady Miejskiej
w Szydłowcu” zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1000 do godz. 1340
Rada podjęła uchwały: IV/23/18, IV/24/18, IV/25/18, IV/26/18, IV/27/18, IV/28/18, IV/29/18,
IV/30/18.
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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