BRM.0002.2.2019
Protokół Nr VI/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 14 marca 2019 r.
Sesja nadzwyczajna odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek
ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 14 radnych: radny Maciej Kapturski - nieobecny usprawiedliwiony.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, sekretarz Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, radca
prawny Bogdan Królikowski, sołtysi oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący RM Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał zebranych
i przewodniczył obradom. Powitał i przedstawił nowo wybranego Prezesa Ciepłowni Miejskiej
Sp. z o.o. Dariusza Podgórskiego.
Przewod. obrad poprosił o potwierdzenie obecności radnych w systemie elektronicznym –
załącznik nr 1 do protokołu.
Dnia 11 marca obchodzono w całej Polsce ,,Dzień Sołtysa”, chciałby w sposób szczególny
złożyć podziękowania i życzenia dla sołtysów Gminy Szydłowiec. Sołtys jest synonimem
dobrego gospodarza, który dba o swoich mieszkańców. Z tego miejsca w imieniu własnym
i wszystkich radnych Rady Miejskiej chciałby złożyć życzenia sołtysom. Podziękował za ich
pracę, zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców w Gminie
Szydłowiec, za współpracę z Radą Miejską, życzył dużo zdrowia, życzliwości i zrozumienia
ludzkiego. Wszystkim sołtysom, którzy w najbliższych wyborach będą starali się o reelekcję,
życzył powodzenia. Niech praca sołtysów służy wszystkim pokoleniom.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew dołączył się do życzeń Przewodniczącego RM, życzył
sołtysom wielu sukcesów, wielu załatwionych spraw dla społeczności lokalnej oraz
powodzenia dla sołtysów ubiegających się o reelekcje w zbliżających się wyborach.
Komendant Powiatowy PSP Paweł Sokół przedstawił informacje ze zdarzeń pożarowych,
które w ostatnim czasie bardzo nękają nie tylko miasto i gminę Szydłowiec, ale cały powiat
szydłowiecki. Sytuacja z zeszłego tygodnia w mieście Szydłowcu była bardzo poważna.
Postarał się przedstawić statystkę zdarzeń, analogie z 2018 r. i 2019 r. tj. wszystkie zdarzenia
jakie wystąpiły do 13 marca w ww. latach. Chciałby dzięki swojej obecności na sesji
zasygnalizować problem w tym temacie.
Ilość pożarów od 1 stycznia do 13 marca 2018 r.: 40 pożarów, 28 miejscowych zagrożeń,
11 alarmów fałszywych, w sumie 79 zdarzeń.
Ilość pożarów od 1 stycznia do 13 marca 2019 r.: 298 pożarów, 34 miejscowe zagrożenia, 15
alarmów fałszywych, w sumie 347 zdarzeń, ogółem wzrost o 440 % ilości zdarzeń rok do roku.
Wzrost liczby samych pożarów tj. 750 %. Można podzielić zjawiska pożarowe ponieważ
w nich są również pożary domów, obiektów. Z 298 pożarów wyłoniono pożary dotyczące
wyłącznie traw i nieużytków oraz pożary lasów – 268, natomiast w 2018 r. było ich 15, wzrost
o 1787 %. Koszty działań tych zdarzeń dotykają nie tylko komendy PSP, ale także budżet
samorządu. Koszty paliwa do końca lutego 2018 r. wynosiły 4.000 zł w PSP, natomiast
w 2019 r. do końca kutego – 8.500 zł. Ilość zastępów PSP, która uczestniczyła w likwidacji
tych zdarzeń oraz ilość zastępów OSP m. in. z Gminy Szydłowiec tj. PSP – 146 zastępów, OSP
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– 469 zastępów. W ramach całego powiatu koszty mogły mniej więcej wynieść ok. 30.000 zł
dla jednostek OSP, pomijał już koszty wynagrodzenia strażaków z OSP.
Statystyka pożarów w 2018 r. od 1 stycznia do 13 marca oraz 2019 r. od 1 stycznia do 13 marca:
Gmina Chlewiska w 2018 r. – 10 zdarzeń pożarowych, w 2019 r. – 111 zdarzeń, wzrost o 1100
%, Gmina Jastrząb w 2018 r. – 2 zdarzenia, w 2019 r. – 19 zdarzeń, wzrost o 950 %, Gmina
Szydłowiec w 2018 r. – 13 zdarzeń, w 2019 r. – 110 zdarzeń, wzrost o 850 %, Gmina Orońsko
i Gmina Mirów wzrost ok. 400 %. To są cyfry ale za nimi idą pieniądze, ludzki wysiłek, ryzyko
obsługi zdarzeń, wszelkie pochodne w postaci zagrożeń dla ludzi i zwierząt, straty materialne.
Przypomniał dzień 8 marca ,,Dzień Kobiet”, w którym strażacy PSP i OSP nie mieli chwili
wytchnienia ponieważ cały czas działali. Działania pożarowe tego dnia zaczęły się mniej więcej
koło południa i zakończyły się o 22:55 z powrotem ostatniej jednostki do bazy. Ciekawe jest
że już 9 marca o 4:55 powstał nowy pożar traw i nieużytków. Godzinowość zdarzeń jest bardzo
dziwna. Scharakteryzował kilka pożarów najbardziej niebezpiecznych gdzie bezpośrednio lub
pośrednio były zagrożone budynki lub takie budynki spłonęły w trakcie pożarów traw
i nieużytków. W dniu 8 marca pierwsze zdarzenie pożarowe tj. Szydłowiec ul. Sowińskiego,
przyjęta w kategoryzacji zdarzenia jako pożar nieużytkowanych powierzchni rolniczych
i młodnika leśnego, godzina zgłoszenia 13:33, czas trwania akcji prawie 5 godzin, ilość
zastępów uczestniczących – 15, ilość ratowników – 64, podano 11 prądów wody, powierzchnia
ok. 50 hektarów, prawdopodobna przyczyna podpalenie - umyślne, pożar składał się z 3 ognisk
rozprzestrzeniających się od ul. Sowińskiego, Kwiatowej, Dworskiej oraz ul. Wymysłów,
pogoda był słoneczna jednak był bardzo silny wiatr, ilość budynków pośrednio zagrożonych
ok. 30 budynków, które znajdowały się na froncie ognia tego pożaru, bezpośrednio zagrożone
były 3 budynki, strażacy uratowali te budynki, były to 2 budynki mieszkalne i jeden budynek
produkcyjny.
Drugie zdarzenie pożarowe w miejscowości Stefanków dotyczyło pożaru lasu chłopskiego,
godzina zgłoszenia 12:11, czas trwania prawie 7 godzin, ilość zastępów – 16, ilość ratowników
– 69, podano 6 prądów wody. Zastępów 16, a jedynie 6 prądów, skoro jeden zastęp może podać
do 3 prądów wody. Stało się to z powodu trudnego, niedostępnego terenu i braku możliwości
rozwinięcia się z linią wodną dlatego strażacy ruszają w teren z tłumicami, hydronetkami
i gaszą taki pożar poprzez patrol pieszy. Wysiłek fizyczny ratowników jest ogromny
i z pewnością nie wpływa to dobrze na ich stan zdrowia. Powierzchnia spalona
ok. 6 hektarów, prawdopodobna przyczyna podpalenie - umyślne, pożar składał się z kilku
rozprzestrzeniających się ognisk pożaru z kierunku Stefankowa w kierunku drogi
wojewódzkiej 727. Temperatura powietrza 13° i silny wiatr.
Kolejne zdarzenia: Szydłowiec ul. Piaskowa, godzina zgłoszenia 13:59, czas trwania 4 godziny,
ilość zastępów – 6, ilość ratowników – 29, podano 4 prądy wody, przypuszczalna przyczyna
podpalenie.
Zdarzenie w miejscowości Cukrówka (Gmina Chlewiska) pożar stodoły, obory, budynków
gospodarczych oraz nieużytkowanych powierzchni rolniczych, co ciekawe w poniedziałek
udało się te budynki uratować, ponieważ także były tam pożary traw i nieużytków, ale w piątek
z racji tego, że już były prowadzone przez jednostki jakieś działania i nie były w stanie tak
szybko się przemieścić doszło do spalenia stodoły, obory oraz budynku gospodarczego. Czas
trwania akcji 4 godziny, ilość zastępów – 8, ilość ratowników – 28, podano 4 prądy wody.
Powierzchnia pożaru nieużytków 8 hektarów. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił z uwagi
na silny wiatr, przystąpiono do natychmiastowej obrony zagrożonych budynków, niestety ze
względu na silny wiatr i ograniczoną ilość zastępów skupiono działania tylko i wyłącznie na
obronie budynków.
Zdarzenie w miejscowości Marywil, bardzo podobna sytuacja jak w m. Cukrówka,
w poniedziałek paliły się tam trawy i nieużytki, natomiast w piątek pożar traw i nieużytków
doszedł do budynków już nieużytkowanych, które się spaliły. Strażacy nie zdołali obronić tych
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budynków. Godzina zgłoszenia 14:17, o której już praktycznie wszystkie zastępy z powiatu
były rozdysponowane i na zasadzie przemieszczania się sił i środków do zdarzeń były
dysponowane samochody dlatego czas dojazdu był coraz dłuższy. Bardzo niebezpiecznym
zjawiskiem jest tzw. jednoczesność zdarzeń i miało to miejsce mniej więcej od godziny 13.
Przed godziną 15 zadysponowany został pluton wsparcia składający się z zastępów powiatu
przysuskiego i powiatu radomskiego, od godziny 16 siły i środki z terenu powiatu przysuskiego
opuściły teren naszego powiatu i musiały udać się do bardzo dużego pożaru lasów
w miejscowości Bryzgów. Rotacja sił i środków była dość duża.
Poinformował, że 8 marca wystąpiło łącznie 21 zdarzeń. Nie był to rekordowy dzień ponieważ
rekord wynosi 36 zdarzeń, jednak nie stwarzały one tak dużego zagrożenia dla budynków
mieszkalnych oraz zagród i powierzchnie były mniejsze, nie wystąpiła także jednoczesność
zdarzeń. 8 marca wystąpiły wszystkie przypadki, dojechał także zespół inspekcyjny
komendanta wojewódzkiego, który wspomagał działania w Gminie. Wszelkie informacje
prasowe, łącznie z komendantem głównym były na bieżąco przekazywane, wystąpiło duże
zaniepokojenie, aby nie było sytuacji, że ktoś zginie, udusi się dymem w szczególności chodzi
tu o miasto Szydłowiec. Same działania to nie wszystko, ponieważ po działaniach należy
odbudować zaplecze sprzętowe, która trwała do ok 3 w nocy. Należy się bardzo duża pochwała
dla pracy strażaków z OSP. W szeregach OSP w Gminie znajdują się wyjątkowi ludzie
i należałoby, jak będzie okazja, docenić ich wkład w te działania. Gdyby nie działania wspólne
PSP i OSP, sama jednostka PSP nie byłaby w stanie w tak krótkim czasie podjąć
skutecznych działań. Ściągane były siły i środki spoza powiatu, natomiast Komendant ma
świadomość dużego wsparcia jakim są OSP. Z czym wiąże się niebezpieczeństwo
jednoczesności zdarzeń, jeżeli chodzi o komendę w Szydłowcu zostały ściągnięte osoby
z dyżurów domowych do obsługi dwóch wozów bojowych dodatkowych, które normalnie są
nie obsadzone, ze względu na małą liczbę etatów. W sumie jeździły 3 wozy z komendy
powiatowej, w normalnych warunkach jeździ jeden. Doszło do takiej sytuacji, że nikt nie został
na jednostce, czyli samochód do ratownictwa drogowego był przez jakiś czas nie obsadzony.
Co prawda sprzęt do tego ratownictwa był na tych samochodach gaśniczych, które brały udział
w działaniach gaszenia pożarów, jednak należy wyobrazić sobie zdarzenie drogowe, gdzie
realnie zagrożone jest życie i zdrowie ludzi i z pewnością ten czas dojazdu byłyby bardzo
wydłużony. Komendant mówił to wszystko, aby podkreślić narracje tego dnia, że było to coś
zupełnie wyjątkowego, stąd także jego obecność na sesji RM. Planował także spotkanie
z sołtysami i do tego dąży. Zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby wspomogli działania
prewencyjne. Sołtys jest najbliżej ludzi i najbliżej ludzkich spraw, czasami potrafi załatwić
daną sprawę bez pomocy Burmistrza czy radnych. Zwrócił się do sołtysów o rozmowy
z mieszkańcami, ponieważ część wypala trawy, uważając, że to jest zdrowiej dla gleby i wyda
lepsze plony lub później ładniej wygląda. Należy coś z tym wreszcie zrobić, ponieważ uważał,
że w 2018 roku coś przycichło i się uspokoiło, natomiast w 2019 r. powtarza się rok 2017.
Dodatkowo pogoda nam nie sprzyja, zima uciekła a wiosna nie chce przyjść od razu, dlatego
występuje wiele terenów, gdzie te pożary mogą występować. Na pewno część osób robi to
świadomie lub nieświadomie, jednak jest to zakazany proceder i bardzo niebezpieczny. Bardzo
prosił o zawracanie uwagi na takie niebezpieczne zachowania. Chciałby jeszcze wspomóc
jednostkę OSP w Szydłowcu, która w tym roku obchodzi 120 lecie powstania, jednostka bardzo
mobilna, która zawsze pomaga PSP, prócz działań jest także wzywana na zabezpieczenie, tzn.
gdy PSP wyjeżdża całą obsadą bojową, strażacy OSP w Szydłowcu są dysponowani jako
zabezpieczenie powiatu. Bardzo dużo pomocy OSP w Szydłowcu daje PSP. Wystąpił z prośbą
do radnych, dotyczącą zakupu nowego wozu bojowego dla jednostki OSP w Szydłowcu, która
posiada jeden wóz bojowy dość stary. OSP w Szydłowcu zasługuje na taki wóz z racji
aktywności członów w jej szeregach oraz ostatnich zdarzeń, gdzie działali od początku do
końca cały czas zabezpieczając powiat. W zeszłym roku bardzo się wzmocnili jeżeli chodzi
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o sprzęt do ratownictwa drogowego i w pełni mogą zabezpieczać rejon działania. W OSP
w Szydłowcu brakuje drugiego wozu bojowego takiego z prawdziwego zdarzenia na te czasy.
Zwrócił się o wyasygnowanie środków. Część środków musi założyć gmina, a część środków
dokłada Komendant Główny PSP, część środków dokłada Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i część środków można pozyskać od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Koszt takiego średniego samochodu gaśniczego wynosi 700.000 zł, natomiast udział gminy to
kwota w granicach 200.000 zł. Taki zakup się bardzo opłaca i liczy na wsparcie. Zobowiązał
się do pomocy OSP w Szydłowcu do realizacji tego zadania do końca. W razie jakiś pytań
zaprosił do Komendy PSP w Szydłowcu. Przeprosił o zabranie czasu na sesji, ale chciał dotrzeć
do sołtysów, aby przekazać im informację w sprawie możliwości poprawy tych
niebezpiecznych zdarzeń. Sołtys jest najbliżej ludzi i jest dla nich niewątpliwie autorytetem
w swoich miejscowościach i być może część tych informacji uda się im przekazać mieszańcom.
Jeżeli nawet tych zdarzeń trochę ubędzie to będzie bardzo dobrze.
Przewod. obrad stwierdził, że apel od komendanta dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy
Szydłowiec, należy rozmawiać i dotrzeć do świadomości mieszkańców, którzy stwarzają
niebezpieczeństwo.
Przewod. obrad przedstawił porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2019-2030;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok
2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.;
3) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
4) w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy
Szydłowiec;
5) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie
Gminy Szydłowiec.
3. Zamknięcie obrad.
Ad pkt 2 ppkt 1.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030.
W związku z niższą kwotą zakupu jednego kompletu rusztowań (środek trwały powyżej 10.000
zł) zachodzi konieczność przeniesienia środków w kwocie 15.000 zł z wydatków
inwestycyjnych rozdz.90095 § 6060 do wydatków bieżących rozdz.90095 § 4210 na zakup
2 kompletów rusztowań.
1. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.616.998 zł , w tym: plan wydatków bieżących
po zmianach wynosi 68.830.286 zł, plan wydatków inwestycyjnych po zmianach
wynosi 11.786.712 zł.
2. Nadwyżka operacyjna po zmianach wynosi 2.050.714 zł.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030.

4

Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk stwierdziła, że do tej pory Rada Miejska
przyjmowała projekty uchwał ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej i nie odbywały się w tym
zakresie żadne dyskusje, dlatego uznała, że nadszedł moment, aby rozmawiać w temacie
finansów, ponieważ ten projekt jest nierozerwalnie związany z budżetem tego samorządu.
Odnosząc się do stanu obecnego niepokoi wiceprzewodniczącą, że już na tak wczesnym etapie
zostają rozdysponowane wolne środki, których zgodnie z Rb NDS jest 1 mln 90 tys. zł, a Rada
Miejska poprzez dwie uchwały rozdysponowała 850 tys. zł, z czego 250 tys. zł to pokrycie
ubiegłorocznej subwencji oświatowej. Niestety jest to niezależne od Rady ponieważ Minister
Finansów bardzo obciął tę subwencję. Ze względu na to, że w budżecie gminy nie była
zaplanowana rezerwa ogólna, tylko rezerwy celowe, dlatego trudno byłoby pogodzić to
wszystko i nie wskazane byłoby ciąć budżet w szkołach i placówkach oświatowych.
Niepokojące jest że 600.000 zł z rezerwy wędruje z powrotem na tereny miejskie, a nic na
tereny wiejskie. Uchwalając budżet na posiedzeniach komisji zwracała uwagę, że 80 %
inwestycji skierowane są głównie do miasta i jeszcze ta relacji się pogłębia. Zaplanowana
nadwyżka operacyjna również się pomniejsza co także jest niepokojące. Nie ma o to pretensji
do Skarbnik Gminy ponieważ nie jest to od niej zależne i to Rada Miejska decyduje o tym.
Bardzo poprosiła o ostrożnościowe podejście do tych działań, tym bardziej że wszyscy mają
świadomość, iż planowane zadłużenie się zwiększa w związku z czym i obsługa długu i spłata
rat. Apeluje aby w temacie finansów zachowywać się bardziej ostrożnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 2.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. W związku z niższą kwotą zakupu
jednego kompletu rusztowań (środek trwały powyżej 10.000 zł) zachodzi konieczność
przeniesienia środków w kwocie 15.000 zł z wydatków inwestycyjnych rozdz.90095 § 6060 do
wydatków bieżących rozdz.90095 § 4210 na zakup 2 kompletów rusztowań.
Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność

900
90095
4210
6060

Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:
Zakup elementów rusztowania niezbędnego
do przeprowadzenia remontów w obiektach
gminnych
Razem:

Po zmianie

9 490 226,00

0,00

9 490 226,00

2 784 689,00

0,00

2 784 689,00

35 000,00

15 000,00

50 000,00

140 000,00

-15 000,00

125 000,00

15 000,00

-15 000,00

0,00

80 616 998,00

0,00

80 616 998,00

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.830.286 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 11.786.712 zł.
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Zmiana

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.
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 3 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 3.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy
Szydłowiec. W § 5 ust. 1 wyrazy ,,ust. 9” zastępuje się wyrazami ,,ust. 4 pkt 3”.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt
Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec wraz z uzasadnieniem. Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) wprowadza szczególny
rodzaj konsultacji społecznych jakim jest budżet obywatelski. Określenie wymagań jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, zgodnie z art. 5a ust.7 powyższej ustawy,
należy do Rady Miejskiej, która w drodze uchwały ustala w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłoszone projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierający projekt, przy czym nie może być
ona większa niż, 0,1 % mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego,
w którym zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności
technicznej, spełnienia przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji
o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzenia głosowania, ustalenia wyników i podawania ich do publicznej
wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia głosowania muszą
zapewnić równość i bezpośredniość głosownia.
Mając na względzie ustawowe uregulowania w zakresie budżetu obywatelskiego, a także biorąc
pod uwagę, że od 2015 r. w Gminie Szydłowiec funkcjonuje budżet obywatelski –
partycypacyjny, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk stwierdziła, że cieszy się, że wreszcie ten
projekt uchwały się pojawił. Wokół tego regulaminu było wiele kontrowersji, nie tylko
w samorządzie szydłowieckim, ale w kwestii całego kraju. Po przeanalizowaniu tego projektu
uchwały występują pewnie różnice między tym co już było. Ocenie jednak poprzedni regulamin
przyjęty przez Radę był bardziej elastyczny, należało go jednak dostosować do obowiązujących
przepisów. Brakuje w obecnym regulaminie harmonogramu, który był poprzednio. Poprzednia
uchwała była bardziej czytelna dla mieszkańców. Nastąpiła także zmiana w zapisie, dotycząca
kwot, wcześniej było to bardziej elastyczne, obecnie zgodnie z ustawą wysokość jest
procentowa. Budżet Obywatelski to pieniądze, o których mogą decydować mieszkańcy, jest to
szczytny cel ponieważ przeważne środki idą na bezpieczeństwo mieszkańców, kulturę,
zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Ma nadzieję, że wnioski, które trafią i będą
rozstrzygnięte będą realizowane, ponieważ ma w tym temacie przykre doświadczenie. Aby
dany projekt wygrał, potrzebna jest pracy wielu osób, którzy poświęcają na ten cel bardzo
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dużego swojego wolnego czasu, wielu rozmów z mieszkańcami. Apeluje, aby projekty były
realizowane, zawłaszcza jeżeli projekt uzyskał najwięcej punktów.
Przewod. M. Koniarczyk dopowiedział, że pracując na posiedzeniu komisji nad omawianym
projektem uchwały wskazano uwagi do harmonogramu, który zatwierdza swoim zarządzeniem
Burmistrz. Na posiedzeniu padły uwagi, które będą na tyle istotne, że mogą spowodować
zwiększanie ilości osób, które będą uczestniczyć w Budżecie Obywatelskim.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew stwierdził, że wygranie projektu w Budżecie
Obywatelskim wymaga bardzo dużo zaangażowania i należy docenić wkład wszystkich, którzy
chcą się angażować i wygrać swoje projekty. Budżet Obywatelski jest nową formą realizacji
inwestycji w Gminie Szydłowiec. Doświadczenia z zeszłego roku i poprzednie wskazują, że
wystąpiły problemy z realizacją niektórych projektów, częściowo dotyczyło to wykonawstwa,
kosztorysów i innych niezależnych od Gminy sytuacji. Bardzo duża rola jest przy weryfikacji
wniosków i z pewnością będą tak weryfikowane, aby może nie ze 100 % skutecznością, ale aby
przy weryfikacji prawidłowo je ocenić, aby dane zadanie można było w jednym roku
zrealizować. Duża praca czeka komisję weryfikacyjną i osoby, które będą weryfikowały te
wnioski.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 4.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec wraz z uzasadnieniem. Zgodnie
z art. 25 ust. 4, 6 i 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Szydłowcu radnym przysługują
diety. Przy ustalaniu diet bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Projekt określa
wysokości i zasady wypłacania diet radnym, uwzględniając jednocześnie, by maksymalna
wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca nie przekraczała kwot określonych
w art. 25 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.
U. Nr 61, poz. 710). Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym Rada może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Przedstawiany projekt uchwały określa również wysokość i zasady wypłaty zryczałtowanych
diet sołtysom z terenu Gminy Szydłowiec. Niniejszy projekt, w odniesieniu do obecnie
obowiązującej uchwały, przewiduje wzrost wysokości diet sołtysów. Ponadto obejmuje on
wzrost wysokości diety Przewodniczącego Rady Miejskiej z 80% do 100% maksymalnej
wysokości diety przysługującej radnemu w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
związany z wprowadzonym od obecnej kadencji zwiększeniem zakresu uprawnień. W myśl art.
21a ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady w związku z realizacją swoich
obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym
zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy,
komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.
Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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Radny Paweł Bloch stwierdził, że w projekcie uchwały ustalenie miesięcznej diety
zryczałtowanej dla Przewodniczącego RM wzrasta o 20 %, dlatego chciałby, aby podwyższyć
w § 2 pkt 2 z 70 % na 85 %, w § 2 pkt 3 z 65 % na 75 %, w § 2 pkt 4 z 55 % na 65 %.
Uzasadniając propozycję zmian oznajmił, że skoro zostały zabezpieczone środki na
podwyższenie o 20 % uposażenia Przewodniczącego RM, równie dobrze powinny się znaleźć
środki na podwyższenie diety wszystkim radnym, gdyż każdy z nich wykonuje sumiennie
swoją pracę i powinien być w taki sam sposób traktowany.
Wniosek radnego Pawła Blocha
,,Wnioskuje o podwyższenie miesięcznej diety zryczałtowanej w § 2 pkt 2 z 70 % na 85 %,
w § 2 pkt 3 z 65 % na 75 %, w § 2 pkt 4 z 55 % na 65 %.”
Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk oznajmiła, że niezmiernie się cieszy, że
w końcu Rada podejmuje tą uchwałę, i wniosek o zwiększenie uposażenia sołtysom o 100 zł
miesięcznie, który zgłosiła podczas prac nad budżetem zaczął się realizować. Bardzo się
cieszy, że Burmistrz wyraził na to zgodę i że jest to kwota równa i nie ma rozbieżności między
sołtysami. Jest to w końcu jakiś dodatek plus. Dodatkowe pieniądze dla sołtysów są ukłonem
w ich stronę za ich ciężką pracę. Niewdzięczną i odpowiedzialną pracę. Myśli, że to nie będzie
ostatni raz i są to dopiero dobre zaczątki ze strony samorządu.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Pawła Blocha, stanowisko radnej jest przeciwne i uważa,
że Przewodniczący RM wykonuje swoją funkcję na zewnątrz, musi być na każdej uroczystości
i poświęca dużo wolnego czasu, angażuje się w wiele inicjatyw nie tylko związanych
z budżetem, ale także inicjatywami obywatelskimi. Uważa, że pozostałe diety nie powinny ulec
zmianie, tym bardziej że porównała diety w powiecie. Dieta Przewodniczącego Powiatu jest
w porównaniu z Przewodniczącym RM dużo wyższa.
Wniosek wiceprzewodniczącej RM Doroty Jakubczyk.
,,Wnioskuje o zmianę zapisu w § 10 ,, Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia
2019 r.” na zapis ,,Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 marca 2019 r.”.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota stwierdziła, że wniosek radnego Pawła Blocha nie posiada
źródeł finansowania.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym wniosek radnego
Pawła Blocha– załącznik nr 5 do protokołu.
Sekretarz Dorota Kubiś stwierdził, że przy wniosku wiceprzewodniczącej RM występuję
wątpliwość czy taki zapis będzie zgodny z prawem, ponieważ przepis nie może działać wstecz.
Radca prawny Bogdan Królikowski poinformował, że występuje taka zasada prawna ,,Lex
retro non agit” (łac. prawo nie działa wstecz). Mając na uwadze, że jest to stanowienie prawa
miejscowego nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych jak klęski etc. Dlatego uważa, że podjęcie
uchwały z datą jej obowiązywania wstecz będzie naruszało tą zasadę podstawową i dlatego
jego opinia od strony prawnej na ten temat jest negatywna.
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Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk wycofała swój pierwszy wniosek i złożyła
wniosek o treści:
Wniosek wiceprzewodniczącej RM Doroty Jakubczyk.
,,Wnioskuje o zmianę zapisu w § 10 ,, Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia
2019 r.” na zapis ,,Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew poparł wniosek Wiceprzewodniczącej RM, ponieważ
przy zapisie ,,z dniem podjęcia” nie wystąpią żadne wątpliwości.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym wniosek
wiceprzewodniczącej RM Doroty Jakubczyk– załącznik nr 6 do protokołu.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt 2 ppkt 5.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Szydłowiec wraz
z uzasadnieniem. W dniu 1 lipca 2019 r. upływa kadencja Sołtysów oraz Rad Sołeckich
w sołectwach na terenie Gminy Szydłowiec. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie
w nich wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybory, zgodnie z § 16 Statutów Sołectw, zarządza
Rada Miejska w Szydłowcu. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni
uzasadnione.
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 8 do protokołu.
Ad 3.
Na tym porządek VI sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam VI sesję Rady Miejskiej
w Szydłowcu” zamknął VI sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1030 do godz. 1200
Rada podjęła uchwały: VI/41/19, VI/42/19, VI/43/19, VI/44/19, VI/45/19.
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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