BRM.0002.1.2019
Protokół Nr V/19
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 20 lutego 2019 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 13 radnych, radny Leszek Jakubowski – nieobecny usprawiedliwiony,
radny Paweł Surdy – nieobecny usprawiedliwiony.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, sekretarz Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, radca
prawny Tomasz Kęsik oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Na początku sesji zebrani uczcili minutą ciszy zamordowanego w dniu 14 stycznia 2019 r.
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz zmarłego 7 lutego 2019 r. byłego prezesa Rady
Ministrów Piotra Olszewskiego.
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 II/18 z dnia 28 listopada 2018 r., Nr III/18 z dnia 12 grudnia
2018 r., Nr IV/18 z dnia 28 grudnia 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 –
2030;
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego;
4) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego;
5) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Szydłowiec;
6) zmiany uchwały Nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca
2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
7) określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego
Gminy Szydłowiec;
8) zmiany Statutu Gminy Szydłowiec;
9) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki
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doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2019 r.;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy
Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty
w Szydłowcu;
11) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
7. Przedstawienie Uchwały nr Ra.31.2019 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu planowanego przez Gminę Szydłowiec w Uchwale Budżetowej na
rok 2019.
8. Przedstawienie Uchwały nr Ra.32.2019 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej
kwocie długu, przyjętej przez Miasto i Gminę Szydłowiec w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019 – 2030.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Miejskiej w Szydłowcu za 2018 r. oraz sprawozdań Komisji
Stałych Rady Miejskiej za 2018 r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Wniosek
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca zawnioskowała
o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 6 podpunktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy
Szydłowiec.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek w systemie elektronicznym - załącznik nr
2 do protokołu.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokoły: Nr II/18 z dnia 28 listopada 2018 r., Nr III/18
z dnia 12 grudnia 2018 r., Nr IV/18 z dnia 28 grudnia 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 ich bez
odczytania.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów w systemie elektronicznym
- załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad 4.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przedstawił informację z prac Burmistrza Szydłowca
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu od 28 grudnia 2018 do 19 lutego 2019 r.:
I. W okresie od 28 grudnia 2018 roku do 19 lutego 2019 roku wydano
33 Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 239/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2018.
2. Zarządzenie nr 1/19 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania w skład
Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień radnego Rady
Miejskiej w Szydłowcu.
3. Zarządzenie nr 2/19 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
4. Zarządzenie nr 3/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej.
5. Zarządzenie nr 4/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
i powołania komisji przetargowej.
6. Zarządzenie nr 5/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które
podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2019.
7. Zarządzenie nr 6/19 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania
kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.
8. Zarządzenie nr 7/19 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania
podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2019
rok.
9. Zarządzenie nr 8/19 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim
w Szydłowcu.
10. Zarządzenie nr 9/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie wydatków na rok 2019.
11. Zarządzenie nr 10/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
12. Zarządzenie nr 11/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia z wolnej ręki na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu.
13. Zarządzenie nr 12/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu
ds. analizy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
14. Zarządzenie nr 13/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej
w Szydłowcu zabudowanej zasłoną śmietnikową.
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15. Zarządzenie nr 14/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu i powołania
komisji przetargowej - dot: dz. nr. 3054/10 i 3054/11.
16. Zarządzenie nr 15/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 400507W
w miejscowości Hucisko.
17. Zarządzenie nr 16/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łazy.
18. Zarządzenie nr 17/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia
22 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
19. Zarządzenie nr 18/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości
prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie
Miejskim w Szydłowcu w 2019 roku.
20. Zarządzenie nr 19/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości
stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Szydłowiec.
21. Zarządzenie nr 20/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczanej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego najemcy.
22. Zarządzenie nr 21/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu.
23. Zarządzenie nr 22/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w samorządowych przedszkolach,
szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy
Szydłowiec.
24. Zarządzenie nr 23/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju
sportu na terenie Gminy Szydłowiec w 2019 r.
25. Zarządzenie nr 24/19 z dnia 13 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie
Burmistrza Szydłowca Nr 4/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul.
Pięknej i powołania komisji przetargowej.
26. Zarządzenie nr 25/19 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Szydłówek.
27. Zarządzenie nr 26/19 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki.
28. Zarządzenie nr 27/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Szydłowcu - dz. nr 5756/94.
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29. Zarządzenie nr 28/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Szydłowcu przy ul. Jastrzębskiej.
30. Zarządzenie nr 29/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Szydłowcu na osiedlu „Wschód”.
31. Zarządzenie nr 30/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji
przetargowej - dot: dz. nr. 5756/94.
32. Zarządzenie nr 31/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia IV
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy
ul. Jastrzębskiej i powołania komisji przetargowej.
33. Zarządzenie nr 32/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia III
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania
komisji przetargowej - dot: dz. nr 5716/7.
II. Przekazano do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał
w sprawie:
1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 –
2030.
2. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019.
3. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
4. Udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
5. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Szydłowiec.
6. Zmiany uchwały Nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca
2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
7. Określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego
Gminy Szydłowiec.
8. Zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
9. Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2019 r.
10. Zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy
Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty
w Szydłowcu.
11. Określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
III.
W okresie 28 grudnia 2018 roku do 19 lutego 2019 roku wydano jedną decyzję
umorzeniową w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osoby fizycznej na kwotę
176,00 zł.
IV.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji
w dniu 28 grudnia 2018 roku.
1. Uchwała nr IV/23/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 - uchwała zrealizowana.
2. Uchwała nr IV/24/18 sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Szydłowiec
na rok 2018 - uchwała zrealizowana.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

Uchwała nr IV/25/18 sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych
okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- uchwała zrealizowana.
Uchwała nr IV/26/18 sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych
okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- uchwała zrealizowana.
Uchwała nr IV/27/18 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 - uchwała
zrealizowana.
Uchwała nr IV/28/18 sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej
w Szydłowcu do komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień.
Uchwała nr IV/29/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2019 - 2030 – uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała nr IV/30/18 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Budżetowej na rok
2019 – uchwała w trakcie realizacji.

Wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przekazane do właściwego dla
nich organu nadzoru.
Ad 5.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota poinformowała, że Burmistrza nie wprowadzał zmian
w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy sesjami, tj. od
28.12.2018 r. do 19.02.2019 r.
Ad pkt 6 ppkt 1.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 – 2030 wraz
z objaśnieniami.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 5 do protokołu.

6

Ad pkt 6 ppkt 3.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z zapisami
Uchwały Budżetowej na rok 2019, postanowiono, iż Gmina Szydłowiec będzie partycypować
w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Szydłowiecki wymienionych
w treści projektu uchwały. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 4.
Kierownik Referatu Zarządu Dróg Jerzy Kucfir przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego wraz z uzasadnieniem. Na
podstawie notatki służbowej z dnia 9 stycznia 2019 r. pkt. 4, dotyczącej współfinansowania
inwestycji drogowej, „Budowa chodnika na odcinku Sadek Komorniki”, wspólna realizacja
przez, Gminę Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki ustalono, że materiały zakupi Zarząd Dróg
Powiatowych w Szydłowcu o wartości ok. 20.000 zł, natomiast Gmina Szydłowiec zapewni
pomoc rzeczową, budowę przedmiotowego chodnika o długości 200 m, w postaci robocizny
i sprzętu mechanicznego. Stosownie do brzmienia art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczową. Podstawą udzielenia pomocy jest
zawarcie umowy. W związku z powyższym, by móc zrealizować zadanie, zasadnym jest
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego do
wysokości 20.101,00 zł.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 5.
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Janusz Pytlak przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec wraz
z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 19.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy, na podstawie
projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków. Projekt regulaminu podlega zaopiniowaniu przez organ
regulacyjny, tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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Zgodnie z art. 19.3 rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków. W związku z tym, że obowiązek uchwalenia regulaminu wynika bezpośrednio
z przepisów prawa, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 6.
Kierownik Referatu Zarządu Dróg Jerzy Kucfir przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wraz z uzasadnieniem.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Komisja wnioskuje o zmianę zapisu w § 1 z „zajętego na wydzielone miejsce postojowe
0,15 zł” na zapis „zajętego na wydzielone stanowisko postojowe, w tym dla pojazdów
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne – 0,15 zł”.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym wniosek – załącznik
nr 9 do protokołu.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały
z wnioskiem – załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 7.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
Gminy Szydłowiec wraz z uzasadnieniem. Rada Miejska w Szydłowcu uchwałą Nr LI/367/18
z dnia 17 października 2018 r. zlikwidowała z dniem 31 grudnia 2018 r. jednostkę budżetową
Żłobek Miejski w Szydłowcu, tworząc jednocześnie w jej miejsce, z dniem 1 stycznia 2019 r.
jednostkę budżetową Gminy pod nazwą Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu. Mając
powyższe na uwadze konieczna jest aktualizacja Wykazu Jednostek Organizacyjnych Gminy
Szydłowiec, stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 8.
Dyrektor ZEiFO Aneta Furmańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
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kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności
i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. wraz z uzasadnieniem. Art. 70a ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)
stanowi, że w budżecie organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Ponadto art. 70a
ust. 9 przytoczonej ustawy zawiera delegację dla Ministra Edukacji Narodowej, jako
właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia form doskonalenia zawodowego
nauczycieli i rodzajów wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia
zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa
w ust. 1 i 7, oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, uwzględniając
kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także kuratorów oświaty oraz dyrektorów
szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli, co znalazło wyraz w przepisie wykonawczym – Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 stycznia 2019 r. w dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z 2019 r, poz. 136).
Zgodnie z § powyższego rozporządzenia organ prowadzący opracowuje na każdy rok
budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
z uwzględnieniem m. in. wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustala w porozumieniu
z dyrektorami szkół i przedszkoli corocznie maksymalną kwotę dofinasowania opłat oraz
specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
Przygotowany projekt podziału środków w roku 2019 został opracowany w oparciu o wnioski
dyrektorów szkół i przedszkoli i zaspokaja potrzeby tych placówek w całości. Ponadto projekt
uwzględnia wyniki egzaminów, a także podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa
ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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 12 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 9.
Dyrektor ZEiFO Aneta Furmańska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla
samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu
Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu wraz z uzasadnieniem. W związku z utworzeniem
z dniem 1 stycznia 2019 r. jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu
koniczne jest dokonanie zmian w § 1 uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany
statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu zmienionej uchwałą Nr
XXXVII/239/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych
jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów
Oświaty w Szydłowcu poprzez objęcie nowo utworzonej jednostki wspólną obsługą
administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzoną przez Zespół Edukacji i Finansów
Oświaty w Szydłowcu. Wprowadzone zostały również zmiany w statucie Zespołu Edukacji
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i Finansów Oświaty w Szydłowcu, stanowiącym załącznik do ww. uchwały, które wynikają
z nowych regulacji prawnych obowiązujących w systemie oświaty. Zadania organu
prowadzącego placówki oświatowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty zapisane zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe i ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
Wprowadzono również zmiany w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela dotyczące oceny
pracy nauczyciela – dyrektora szkoły, które znalazły odzwierciedlenia w zapisach zmienianego
statutu. Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej 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 13 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 10.
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Janusz Pytlak przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Szydłowiec w 2019 r. W § 13 ust. 2, kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą 70.000 zł,
a w tabeli w części drugiej, kwotę 5.000 zł zastępuje się kwotą 15.000 zł. Środki finansowe na
powyższe zmiany pochodzą z pozostałej działalności komunalnej gminy Szydłowiec.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
wraz z uzasadnieniem. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r. wynika z art. 11a
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
Przyjęcie programu ograniczy na terenie gminy Szydłowiec zjawisko bezdomności zwierząt,
stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. Program będzie
limitowany wysokością środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Szydłowiec
na jego realizację do kwoty 70 000,00 zł. Projekt uchwały został przedstawiony do
zaopiniowania :
 Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii z/s w Orońsku - opinia pozytywna.
 organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt –
opinia pozytywna.
 dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy - opinia
pozytywna.
W związku z tym przyjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
jest w pełni zasadne.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. M. Koniarczyk złożył wniosek:
,,Wniosek o zmianę w § 10 ust. 4 z kwoty 5.000 zł na kwotę 15.000 zł.”
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym wniosek – załącznik
nr 14 do protokołu.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały
z wnioskiem – załącznik nr 15 do protokołu.
Ad 7.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa odczytał Uchwałę nr Ra.31.2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Gminę Szydłowiec
w Uchwale Budżetowej na rok 2019.
Ad 8.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa odczytał Uchwałę nr Ra.32.2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Miasto i Gminę Szydłowiec
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2030.
Ad 9.
Przewod. RM Marek Koniarczyk przedstawił informację Przewodniczącego Rady
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
Odczytał pismo z dnia 22 stycznia 2019 r. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szydłowcu
o treści:
,,Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu działając na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy
o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994
z późniejszymi zmianami) przesyła w załączeniu informację z analiz odnośnie danych
zawartych w oświadczeniach majątkowych.
Pismem z dnia 19.12.2018 roku znak BRM.0043.5.2018 przekazano do Urzędu Skarbowego
w Szydłowcu oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu. W wyniku
przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono co następuje: Bloch Paweł –
bez uwag, Cegliński Marek – bez uwag, Jakubczyk Dorota – bez uwag, Jakubowski Leszek
– bez uwag, Kapturski Maciej – bez uwag, Koniarczyk Marek – bez uwag, Kopycka
Jadwiga – bez uwag, Majstrak Anna – bez uwag, Pietras Adam – bez uwag, Plewa Marek
– bez uwag, Rycerska Grażyna – bez uwag, Sadza Piotr – bez uwag, Sokołowski Arkadiusz
– bez uwag, Surdy Paweł – bez uwag, Turek Wioleta – bez uwag.
Ad 10.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
Komisja Edukacji pracowała nad przyjęciem tego sprawozdania i wydała opinię pozytywną.
Wobec braku uwag i zapytań przyjęto sprawozdanie poprzez aklamację.
Ad 11.
Przewod. obrad przedstawił sprawozdania Rady Miejskiej w Szydłowcu za 2018 r. oraz
sprawozdań Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2018 r. które były omawiane na posiedzeniach
Komisji Stałych i uzyskały opinię pozytywną.
Wobec braku uwag i zapytań przyjęto sprawozdania poprzez aklamację.
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Ad 12. 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/
Radna Anna Majstrak złożyła interpelacje na piśmie. /w zał. do protokołu/
Radna Grażyna Rycerska w imieniu mieszkańców ul. Małej w Szydłowu, złożyła wniosek
do Budżetu Obywatelskiego o treści: „Mieszkańcy ul. Małej zwracają się z prośbą
o opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę nawierzchni ul. Małej o długości 300
metrów, nadmieniamy że nasza ulica jest w bardzo złym stanie, przesłane zostały zdjęcia w
Internecie i prosimy o zajęcie się wymienioną inwestycją, o którą ubiegamy się od 12 lat.
Prosimy o przychylne załatwienie naszej prośby.”
Poprosiła, aby Burmistrz Szydłowca ustosunkował się do ww. sprawy.
Przewod. M. Koniarczyk zwrócił uwagę radnej, że obecnie nie jesteśmy na etapie składania
wniosków do Budżetu Obywatelskiego, do którego prawdopodobnie w niedługim czasie
zostanie ogłoszony harmonogram, po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew poinformował, że procedura składania wniosków do
Budżetu Obywatelskiego jest określona. Co prawda z sesji został zdjęty punkt, dotyczący
projektu uchwały ws. określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ale zostanie na pewno określony harmonogram i nie
można w obecnej chwili złożyć wniosku do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, ponieważ
takie wnioski składa się w roku poprzednim tj. poprzedzający dany rok budżetowy. Te wnioski,
które będzie można składać po przyjęciu przez Radę uchwały dot. określenia wymagań, jakie
powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, będzie można składać
na rok 2020.
Radna Grażyna Rycerska dodała, że mieszkańcy do końca nie wiedzieli o tym, w jakim czasie
mają to robić. Złożyli wniosek i poprosili radną o jego przekazanie.. Przeprosiła jeżeli zrobiła
coś źle.
Przewod. M. Koniarczyk poinformował, że będzie czas na ten wniosek w momencie
rozpoczęcia procedury czyli składania wniosków przez mieszkańców. Zwrócił się do radnej
o przekazanie mieszańcom takiej informacji.
Ad 13.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
 Przewodniczący RM pismem z dnia 31 grudnia 2018 r. przekazał Burmistrzowi
Szydłowca interpelacje radnych z dnia 28.12.2018 r.
 Pismo z dnia 11 grudnia 2018 r. do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu
w sprawie reklamowania radnych;
 Skarga z dnia 28 grudnia 2018 r. Prokuratora Rejonowego w Przysusze Ośrodek
Zamiejscowy w Szydłowcu na Uchwałę Nr XLIV/297/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu;
 Skarga z dnia 28 grudnia 2018 r. Prokuratora Rejonowego w Przysusze Ośrodek
Zamiejscowy w Szydłowcu na Uchwałę Nr XLVI/311/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu;
 Pismo z dnia 3 stycznia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu ws. przekazania skarg
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Prokuratora Rejonowego w Przysusze Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu na uchwały
Rady Miejskiej w Szydłowcu;
Pismo z dnia 3 stycznia 2019 r. do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie przekazania Uchwały Nr IV/25/18 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji
o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz Uchwały Nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach,
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
Pismo z dnia 8 stycznia 2019 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody
Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przekazania
w celu zaopiniowania projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
dwa pisma do Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16.01.2019 r. od Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VII Zamiejscowy w Radomiu ws.
wezwania do nadesłania odpowiedzi na skargę wraz z kompletem akt
administracyjnych;
Plan Miejsko-Gminnych Imprez Sportowych na rok 2019;
Pismo z dnia 22 stycznia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie Wydział VII Zamiejscowy w Radomiu ws. przekazania wyciągu
z protokołu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
Skarga z dnia 18 stycznia 2019 r. Prokuratora Rejonowego w Przysusze Ośrodek
Zamiejscowy w Szydłowcu na Uchwałę Nr 238/XXXVI/05 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2005 r.;
Pismo z dnia 14 stycznia 2019 r. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geodezji
i Łowiectwa ws. przekazania do uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysuskoszydłowieckie;
Sprawozdanie za 2018 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Szydłowiec;
Pismo z dnia 18 stycznia 2019 r. od Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Jana Pawła II w Szydłowie ws. prośby o wsparcie finansowe na nowy sztandar szkoły;
Pismo z dnia 30 stycznia 2019 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie ws. wezwania Rady Miejskiej w Szydłowcu usunięcia formalnych wniosku
i przedłożenia uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie przyjęcia i przekazania
do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na ternie gminy Szydłowiec;
Pismo z dnia 31 stycznia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu ws. przekazania skarg
Prokuratora Rejonowego w Przysusze Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu na uchwałę
Nr 238/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2015 r.;
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 Zaproszenie od Prezesa Związku Miast Polskich do udziału w IV Spartakiadzie
Samorządowej;
 Pismo z dnia 28 stycznia 2019 r. od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Lasy Skarżyskie.
Ad 14.
Radny Paweł Bloch zapytał o ewentualne przygotowania do XXX – lecia Odrodzenia
Polskiego Samorządu, czy prowadzone są już jakieś prace w Urzędzie Miejskim w tym temacie.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie
z inicjatywy Starosty Szydłowieckiego, na którym był obecny, byli także obecni wójtowie
z gmin powiatu szydłowieckiego. Odbyły się na tym spotkaniu rozmowy nad wspólną
inicjatywą, która jest w trakcie negocjacji między samorządami. Być może będzie to jakaś
wspólna inicjatywa i wszystkie gminy powiatu wezmą w niej udział.
Radny Paweł Bloch zapytał czy w ramach tego święta uwzględnieni również będą radni ze
wszystkich poprzednich kadencji Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że nie odbyły się rozmowy o szczegółach i nie może
odpowiedzieć na to pytanie.
Przewod. M. Koniarczyk podziękował radnym, którzy finansowo wsparli WOŚP tj. Marek
Cegliński, Marek Koniarczyk, Anna Majstrak, Marek Plewa, Paweł Surdy i Wioleta Turek.
Została zebrana kwota 280 zł, która została przekazana do sztabu WOŚP. Podziękował także
radnym za wsparcie ,,Szlachetnej Paczki” tj. Adam Pietras, Marek Cegliński, Anna Majstrak,
Wioleta Turek, Dorota Jakubczyk, Paweł Surdy, Marek Plewa, Piotr Sadza, Marek Koniarczyk,
Arkadiusz Sokołowski, Jadwiga Kopycka, Grażyna Rycerska.
Podziękował także wszystkim radnym za wsparcie finansowe, które zostało przekazane
w formie upominków dla dzieci z Zespołu Żłobków przy okazji otwarcia nowego żłobka.
Poinformował, że 28 lutego wybierze się na Kongres Ekologii Powietrze w Kielcach
z zaproszenia Prezydenta Kielc Bogdana Wenty.
Radny Paweł Bloch poprosił, aby uwzględnić także sołtysów podczas XXX – lecia Odrodzenia
Polskiego Samorządu, która ma się odbyć w Szydłowcu.
Ad 15.
Na tym porządek V sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam V sesję Rady Miejskiej
w Szydłowcu” zamknął V sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1300 do godz. 1455
Rada podjęła uchwały: V/31/19, V/32/19, V/33/19, V/34/19, V/35/19, V/36/19, V/37/19,
V/38/19, V/39/19, V/40/19.
Głosowanie w głosowaniu jawnym odbyło się poprzez system do głosowania i transmisji
DSSS. Operatorem systemu był Łukasz Stasiak.
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Protokołował:
Łukasz Stasiak
Przewodniczący obrad
Marek Artur Koniarczyk
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