BRM.0002.5.2019
Protokół Nr IX/19
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 21 czerwca 2019 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, radny Paweł Bloch – nieobecny usprawiedliwiony.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, zastępca burmistrza Aneta Furmańska, sekretarz Dorota
Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, radca prawny Paweł Kaczmarek oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad poprosił o potwierdzenie obecności radnych w systemie elektronicznym –
załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr VII/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Nr VIII/19 z 5 czerwca
2019 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy 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) 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) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr
IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2018 rok.
1) debata nad raportem;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok:
1) sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za 2018 rok,
2) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2018
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów finansowych instytucji
kultury oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,
3) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
4) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Szydłowca,
5) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
6) dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem,
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7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza
Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Wniosek
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca zawnioskowała
o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 8 ppkt 1 tj. sprawozdania z działalności Burmistrza
Szydłowca za 2018 rok.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek w systemie elektronicznym - załącznik nr
2 do protokołu.
Przewod. obrad poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 6 czerwca 2019 r .
sekretarza powiatu szydłowieckiego śp. Krzysztofa Bernatka.
Podziękował za wieloletnią posługę w parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu ks. dziekanowi
Adamowi Radzimirskiemu.
Ks. dziekan święcenia kapłańskie przyjął w 1971 r., jest m. in. kanonikiem gremialnym
Kapituły Ostrobramskiej, dziekanem dekanatu szydłowieckiego oraz powiatowym kapelanem
strażaków i rzemiosła. Jako przedstawiciel lokalnych władz samorządowych oraz jako
urodzony w Szydłowcu w imieniu własnym, Burmistrza Szydłowca, radnych RM oraz
wszystkich obecnych na sesji podziękował, za 27 lat posługi kapłańskiej w parafii św.
Zygmunta w Szydłowcu, za wszystkie sprawowane sakramenty, głoszenie nauk zbliżających
do Boga, podkreślając w nich często znaczenie patriotyzmu i naszej ojczyzny, za miłą i owocną
współpracę, za wiele pozytywnych inicjatyw, które często wykraczały poza zakres
obowiązków proboszcza. Ksiądz dziekan sprawnie i skutecznie działał na rzecz parafii i całej
gminy, w ten sposób także ją promując. Dał się poznać jako pracowity i dobry gospodarz,
szczególnie dbający o szydłowiecką farę - poprzez kolejne renowacje.
Ksiądz proboszcz przechodzi na zasłużoną emeryturę. Obowiązki swoje wykonywał z wielkim
zaangażowaniem i zawsze dążył do osiągnięcia zaplanowanych celów, wykonał bardzo dużo
dla umocnienia życia religijnego wszystkich mieszkańców. Życzył księdzu obfitości i darów
Ducha Świętego, niech Jezus Najwyższy Kapłan umacnia i udziela światła na długie i spokojne
spędzone razem z nami lata życia.
Proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu Adam Radzimirski powiedział kilka słów
o sobie. Urodził się w Wierzbicy, wtedy Wierzbica należała do powiatu szydłowieckiego
i często do Szydłowca przyjeżdżał na pochody 1 majowe, ponieważ był harcerzem. Jako
ksiądz przeżył w kapłaństwie 48 lat, 21 lat poza Szydłowcem, a 27 lat w Szydłowcu, i w tym
miejscu było mu najlepiej, ponieważ tutaj zostaje. Został wybudowany skromny dom 56 m2 dla
księdza seniora, aby plebanie pozostawić nowemu proboszczowi. Nowym proboszczem będzie
ks. Marek Kucharski, który był już kiedyś w Szydłowcu jako neoprezbiter w parafii na
Wysokiej. Jest to bardzo zacny i pobożny ksiądz.
Ks. Adam przypomniał, że w życiu był na czterech wikariatach i czterech probostwach. Aby
sprostować pewne mniemanie o tym, że księżom to bardzo dobrze się wiedzie, i są bardzo
bogaci stwierdził, że jego emerytura państwowa po 48 latach pracy wynosi 1400 zł, a z Kurii
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Diecezjalnej dostanie jeszcze 300 zł, ale jemu do wystarczy. Starszemu człowiekowi jedyne co
potrzebna to na lekarstwa. Serdecznie wszystkim podziękował.
Przewod. obrad poinformował, że w tym roku obchodzony jest jubileusz 35 - lecia działalności
Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu. Podziękował za
wieloletnią pracę Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Pani Renacie Kowalik oraz byłym
i obecnym nauczycielom. Przedszkole zostało otwarte w 1984 roku, obowiązki pierwszego
dyrektora powierzono śp. Wandzie Sobieraj, natomiast od 2001 roku Pani Renacie Kowalik.
Przez lata istnienia przedszkole wypracowało swój styl, charakter, własny wizerunek
i niepowtarzalny klimat, od 35 lat społeczność Przedszkola Samorządowego im. Tęczowego
Misia wpisuje się znacząco w środowisko Szydłowca i z wielkim zaangażowaniem pracuje na
wyróżnienie i jego dobre imię. Realizuje wiele zadań, które nie sposób w tej chwili wymienić.
Oprócz zadań edukacyjnych i wychowawczych przedszkole aktywnie włącza się w działania
środowiska lokalnego m. in. uczestnicząc w uroczystościach organizowanych przez gminę.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokoły Nr VII/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz
Nr VIII/19 z 5 czerwca 2019 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.
Ad 4.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przedstawił informację z prac Burmistrza Szydłowca
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu od 25 kwietnia do 21 czerwca 2019 roku:
I. W okresie od 25 kwietnia do 21 czerwca 2019 roku wydano 26 Zarządzeń:
1. Zarządzenie nr 69/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
2. Zarządzenie nr 70/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2019.
3. Zarządzenie nr 71/19 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego Gminy Szydłowiec za 2018 rok.
4. Zarządzenie nr 72/19 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym
w Szydłowcu w zakresie wodotrysków oraz brodzika kąpielowego dla dzieci –
realizacja projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej Obszarów
Rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką
oraz modernizacji kina Górnik” zieleni nad zalewem w Szydłowcu.
5. Zarządzenie nr 73/19 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej działki nr 5646/20 położonej w Szydłowcu na rzecz
właściciela sąsiedniej działki nr 5646/13.
6. Zarządzenie nr 74/19 z dnia 16 maja 2019 roku u w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec.
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7. Zarządzenie nr 75/19 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu o przeznaczeniu rolniczym
i powołania komisji przetargowej.
8. Zarządzenie nr 76/19 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szydłowcu
i powołania komisji przetargowej – dot. dz. nr 703 w m. Szydłowiec.
9. Zarządzenie nr 77/19 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wykreślenia obiektu
z Gminnej Ewidencji Zabytków.
10. Zarządzenie nr 78/19 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę linii oświetleniowej przy drodze Ciechostowice –
Łazy Gmina Szydłowiec.
11. Zarządzenie nr 79/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2019.
12. Zarządzenie nr 80/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec.
13. Zarządzenie nr 81/19 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie
Miejskiej w Szydłowcu Raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2018 rok.
14. Zarządzenie nr 82/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2019.
15. Zarządzenie nr 83/19 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury
przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Szydłowcu.
16. Zarządzenie nr 84/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez
niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola
i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy
Szydłowiec.
17. Zarządzenie nr 85/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, na rzecz jej
użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/9 o pow.
5405 m2, położonej w miejscowości Sadek oraz sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu tej nieruchomości.
18. Zarządzenie nr 86/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie 5 czerwca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Szydłowcu i powołania
komisji przetargowej – dot. działek o numerach: .5646/27, 5466/33, 546/34 i 5646/35.
19. Zarządzenie nr 87/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia w budynku
zaplecza sportowego MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu.
20. Zarządzenie nr 88/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia ogólnych
zasad oraz planu kont dla realizowanej Operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 141
w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 – dł.
914,98 mb”, przy współfinansowaniu z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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21. Zarządzenie nr 89/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie określenia formularza
karty do głosowania na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Szydłowiec na 2020 r.
22. Zarządzenie nr 90/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do
ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych: ciężarowego marki IVECO
nr rej WSZ 24XP oraz dostawczego marki CITROEN JUMPER nr rej WSZ T581.
23. Zarządzenie nr 91/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu.
24. Zarządzenie nr 92/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową.
25. Zarządzenie nr 93/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie
umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych
i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec w formie spełnienia
świadczenia rzeczowego.
26. Zarządzenie nr 94/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2019.
27. Zarządzenie nr 95/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę skateparku nad zalewem w Szydłowcu.
28. Zarządzenie nr 96/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę boiska do piłki nożnej plażowej nad zalewem
w Szydłowcu.
29. Zarządzenie nr 97/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu
oznaczonych numerami działek 5502/4 i 5502/5.
30. Zarządzenie nr 98/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym
w Szydłowcu w zakresie placu zabaw i siłowni w ramach realizacji projektu pn.
„Rozwój aktywności społeczno- gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez
zagospodarowanie ternu nad Zalewem, rzek Korzeniówką oraz modernizację kina
Górnik” zieleni nad zalewem w Szydłowcu.
II. Przekazano do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał w sprawie:
1. 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. 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. Powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.
4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”.
5. Zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przez 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.
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6. Przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy
Szydłowiec.
7. Zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
8. 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.
9. Wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr
IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.
III. W okresie od 24 kwietnia do 21 czerwca 2019 roku wydano:
 trzy decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości na kwotę łączną kwotę
214,00 zł.
IV. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji w dniu
24 kwietnia 2019 roku:
1. Uchwała nr VII/46/19 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 – uchwała w trakcie realizacji.
2. Uchwała nr VII/47/19 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.– uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr VII/48/19 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 – 2024 – uchwała zrealizowana.
4. Uchwała nr VII/49/19 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec – uchwała zrealizowana.
5. Uchwała nr VII/50/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
na terenie gminy Szydłowiec na rok 2019 – uchwała zrealizowana.
V. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji w dniu
5 czerwca 2019 roku:
1. Uchwała nr VIII/51/19 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 – uchwała w trakcie realizacji.
2. Uchwała nr VIII/52/19 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. – uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr VIII/53/19 w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji
Inwentaryzacyjnej – uchwała zrealizowana.
4. Uchwała nr VIII/54/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Szydłowiec” – uchwała zrealizowana.
5. Uchwała nr VIII/55/19 w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
udostępnionych przez 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.
6. Uchwała nr VIII/56/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Szydłowiec – uchwała zrealizowana.
7. Uchwała nr VIII/57/19 zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób
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objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019
- 2023 – uchwała zrealizowana.
Wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przekazane do właściwego dla
nich organu nadzoru.
Ad 5.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota poinformowała, że w budżecie gminy Szydłowiec na
2019 r. dokonano zmian w trybie art. 257, pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy
sesjami, tj. od 24.04.2019 r. do 21.06.2019 r.
Zarządzeniem Nr 70/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 01095 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 71.678 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
2. W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 481 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
Powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72.159 zł.
Zarządzeniem Nr 82/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 maja 2019 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 80103 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 1.403 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku
2. W rozdziale 85503 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 150 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
3. W rozdziale 85228 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł - z przeznaczeniem na organizowanie
i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
4. W rozdziale 85214 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 131.900 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków okresowych.
5. W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 74.400 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych.
Powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 214.853 zł.
Ogółem powyższymi Zarządzeniami zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
287.012 zł.
Przewod. obrad M. Koniarczyk przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu
Markowi Plewie.
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Ad pkt 6 ppkt 1.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota 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.
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 4 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 2.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota 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.
Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk stwierdziła, że zaniepokoiła się jedną ze zmian
zaproponowaną w projekcie uchwały tj. zagospodarowaniem gminnych terenów przy
Pl. M. Konopnickiej. Zadanie ujęte już w projekcie uchwały budżetowej z początkową kwotą
300 tys. zł, później 200 tys. zł. Obecnie ta kwota zmniejsza się do 100 tys. zł, przy czym powiat
partycypuje kwotę 100 tys. zł. Oczekiwała przynajmniej jako pracownik starostwa, że zmieni
się sytuacja związana z wyjazdem, czy to w stronę ul. Radomskiej, czy ul. Widok.
Sygnalizowała to już nie raz, że wszyscy wyjeżdżają stamtąd z dużą obawą. Interpelowała już
w tej sprawie 17 czerwca 2016 roku, była to również sesja absolutoryjna, na której uzyskała
zapewnienie, że zostanie tam zmieniony projekt ruchu organizacyjnego i nastąpi zmiana.
Nic się nie zmieniło w tej kwestii i jest trochę rozżalona, że trwa to tyle czasu. W miejscu tym
wystąpiło już kilka stłuczek i kolizji samochodowych, co osobiście także dotknęło radną.
Stwierdziła, że życie jest jej jeszcze miłe i ma dla kogo żyć. Poprosiła o uwzględnienie tego
zadania przy okazji tej zmiany. Powiat partycypuje 100 tys. zł (umowa za wykonawstwo,
nadzór), pozostaje tam ok. 11 tys. zł. Ma serdeczną prośbę, aby wykonać zmianę tego ruchu
organizacyjnego. Zwróciła się w tej sprawie w imieniu pracowników starostwa, sądu
i mieszkańców powiatu, którzy załatwią tam dużo spraw.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew stwierdził, że organizacja ruchu i projekt w 2017 r. był
uzgadniany i konsultowany. Zmieni się, w tym projekcie organizacja ruchu przy ul. Radomskiej
naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Na istniejącej jezdni zostaną wytyczone miejsca
postojowe. Organizacja ruchu załączona do tego projektu, który w tej chwili jest realizowany,
przewiduje 10 miejsc postojowych (5 po jednej stronie i 5 po drugiej stronie ul. Radomskiej).
Natomiast ul. Widok rzeczywiście jest dużym problemem. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę,
że jest tam bardzo utrudniony ruch. Na pewno można pochylić się nad tą sytuacją, ale już nie
w ramach tego projektu, ponieważ projekt ten jest już po przetargu, a wykonawca jest na
budowie. Oczywiście możemy rozmawiać ze starostwem. Można zlecić nową dokumentację
projektową która pozwoli, w jakiś sposób wygospodarować dodatkowe miejsca postojowe, tak
aby zwiększyć bezpieczeństwo. Na ten moment, nie widzi takiej możliwości już przy realizacji
tego projektu. Uważa, że jeszcze w tym roku można opracować dodatkową dokumentację, która
rozwiązała by ten problem.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 5 do protokołu.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu
RM Markowi Arturowi Koniarczykowi.
Ad 7.
Burmistrz Szydłowca omówił raport o stanie Gminy Szydłowiec za 2018 rok. /w zał. do
prot./
Ad pkt 7 ppkt 1. Debata nad raportem.
Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk stwierdziła, że raport o stanie jednostki
samorządu terytorialnego jest czymś nowym. Po raz pierwszy taki materiał jest przedstawiany
Radzie Miejskiej, jak i mieszkańcom Gminy Szydłowiec. Chciałaby się pokrótce odnieść do
tego materiału ponieważ wypada, aby ktoś powiedział kilka słów w tym temacie. Bardzo proszę
o nie odbieranie tego jako złośliwość, czy jakieś sugestie, ponieważ to są jej odczucia. Jako
radna Rady Miejskiej ma do tego prawo i prosi, aby przyjąć jeżeli coś umknęło czy coś jest nie
tak, jako wskazówkę na przyszłość. Jest to materiał przedstawiany po raz pierwszy i takie rady
będą przydatne na przyszłość.
Szata graficzna raportu jest bardzo ładna i pogratulowała osobie, która ją projektowała. Bardzo
ładnie napisane słowo wstępu przez Burmistrza Szydłowca, bardzo przyjemnie się je czyta
i dobrze trafia do odbiorców. Jest osobą, która lubi czytać takie materiały i lubi się odnieść do
pewnych kwestii. Z tego materiału można dowiedzieć się bardzo wiele, bardzo rozjaśnia obraz
niektórych rzeczy. Przedstawiono dane demograficzne, czy długości dróg itp. Wiedza ta jest
bardzo pomocna, dzięki czemu można zauważyć inny obraz gminy.
Jeżeli chodzi o budżet gminy zestawione zostały dochody i wydatki. Pani Skarbnik z pewnością
ujęła to ze sprawozdań, troszkę brakuje zadłużenia Gminy i spłaty zaplanowanego zadłużenia
do 2030 roku oraz obsługi zadłużenia. Stan tego zadłużenia wynosi 23.635.889 zł,
w porównaniu do dochodów to ok. 32%, spłata do 2030 i obsługa zadłużenia w 2018 r.
- 767.712 zł. Budżet obywatelski - 28,6% wykonania do założeń. Jest to szczególna forma
wykonywania budżetu i mieszkańcy pracują na to, aby wygrać.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych - tabela bardzo dużo obrazuje. Zostały przedstawione
zadania, które wpisały się w budżet Gminy i są bardzo potrzebne. Zabrakło jednak w raporcie
wytłuszczenia, ile środków konkretnie było pozyskanych w 2018 roku, ponieważ podano
łącznie kwoty na przełomie 2017- 2020. Wyliczyła, że w 2018 rok pozyskanych środków było
4 mln. 167 tys. zł, w większości na wydatki majątkowe, tj. ok. 4 mln. 137 tys. zł. Jest to bardzo
dobry wynik pozyskanych środków i naprawdę jest się czym pochwalić. Jednak na przyszłość,
należy pokazywać takie rzeczy, ponieważ ogólny obraz tych programów nie pokazuje co dzieje
się w roku ubiegłym.
Sprawy społeczne. Musi w tym miejscu pochwalić Dyrektora MOPS, ponieważ zostało
zrobione bardzo dużo i bardzo konkretnie. Wydatki to kwota ok. 25 mln. zł. Skorzystało z nich
prawie 1700 osób z różnych form pomocy. To jest bardzo szeroka działka i bardzo
pracochłonna a czasami niewdzięczna.
W dziale ,,Oświata” doradziła, aby na przyszłość Skarbnik Gminy opracował ten materiał
w kwestii finansów gminnych i oświatowych, ponieważ trochę się to wszystko rozjechało
w porównaniu do innych sprawozdań. Nie należało pokazywać subwencji z lat ubiegłych,
ponieważ tam żadna kwota nie współgra. Drogą dedukcji radna doszła, że chodzi tam o środki
0,4%, ale dotyczą one paragrafu subwencji oświatowej, i takie informacje powinno ujmować
się w materiale zbiorczym. Od 2014 r. do 2017 r. porównując ze sprawozdaniem występuje
różnica o ok. 825 tys. zł. Jeżeli chodzi o wydatki, także się rozjechało o ok. 270 tys. zł,
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porównując z danymi ze sprawozdania. Wykonanie działu 801, 854, 855 tj. żłobek i wspólna
obsługa administracyjna, także nie jest tak jak powinno. W podawaniu danych merytorycznych,
należałoby na przyszłość podać ilość uczniów na daną placówkę. Bardzo dobry materiał, w tym
zakresie znajduje się w sprawozdaniu opisowym do budżetu, ile która placówka oświatowa
wykorzystała pieniędzy. Dzięki takiemu przedstawieniu, dałoby to obraz kondycji finansowej
poszczególnych szkół i placówek oświatowych oraz podgląd ile kosztuje dana placówka.
Wymieniono w tym dziale program ,,Umiem pływać”, ale niestety nie wskazano ile osób wzięło
w nim udział, została podana jedynie kwota.
Gospodarka mieszkaniowa i mienie komunalne, zasób mieszkaniowy bardzo ładnie
przedstawiony w raporcie. Budynki socjalne zostały oddane, odbywają się remonty. Jest
wiadome ile kosztuje to nakładów i wysiłku ze strony Burmistrza i Rady Miejskiej. Niestety
nie zawsze te zasoby są docenione i poszanowane. Widać, że zasoby te w Gminie się
powiększają i idzie to w dobrym kierunku.
Gospodarowanie mieniem gminnym - dochody uzyskane w kwocie 2 mln. 380 tys. zł,
zaplanowane uzyskano w kwocie 1 mln. 700 tys. zł, to jest ok. 75% planu.
Gospodarka komunalna, także została ładnie przedstawiona. Brak krótkiego opisu kondycji
finansowej spółek gminnych. Rada i mieszkańcy powinni mieć ogląd, czy spółki zakończyły
rok z zyskiem czy stratą.
Infrastruktura drogowa została przedstawiona w bardzo ciekawym materiale, który bardzo dużo
wniósł do raportu. Podana została ilość nawierzchni dróg w granicach administracyjnych
miasta oraz poza granicami. Jeżeli chodzi o sołectwa, to ok. 26 tys. metrów bieżących dróg jest to bardzo duża ilość. Bardzo duża różnica występuje w nawierzchni gruntowo-tłuczniowej.
Niekiedy słyszy się, że wykonuje się drogę na wsi przez las, i że taka droga jest niepotrzebna.
Wszystkie drogi są potrzebne, ponieważ są to drogi dojazdowe do sołectw. Praktycznie do
każdej miejscowości dojeżdża się lasem. Tabela zamieszczona w raporcie bardzo dobrze
oddaje te potrzeby, zwłaszcza tych terenów wiejskich. Nie neguje, że na terenach miejskich
drogi nie są potrzebne, ale także należy je zrobić. Takich dróg w ostatniej kadencji zrobiono
bardzo dużo, w porównaniu do lat ubiegłych, chociażby na osiedlu ,,Nad Zalewem”, czy
w innych rejonach miasta, należałoby to docenić. Ubolewa jedynie nad kwestią Ciechostowic,
ponieważ kwota pod 700 tys. zł nie trafiła do budżetu, na pewno dzięki temu tych dróg
zostałoby zrobione więcej, coś zwiodło i ma nadzieje, że ta kwestia jakoś się rozstrzygnie i te
pieniądze trafią do Gminy.
Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami komunalnymi - bardzo ładnie została opisana
w raporcie. Zwłaszcza problem odpadów komunalnych. Wszyscy wiemy jaki to jest trudny
problem, ponieważ jak podnoszone są ceny odpadów, mieszkańcy bardzo źle to odbierają.
Jednak taka tendencja występuje w całej Polsce. W ślad za odgórną zmianą przepisów. Taka
sytuacja ma również miejsce w Gminie Szydłowiec. Chciałaby jednak, aby podać bilans za
2018 r. w zakresie tych odpadów, tj. ilość dochodów i ilość wydatków. Z tego co udało się
radnej ustalić powstał, w tym zakresie spory deficyt tj. ponad 300 tys. zł. Należy o tym mówić,
ponieważ Gmina w tym zakresie pomaga mieszkańcom i wykłada z środków własnych
pieniądze, aby ten bilans się zamknął. Pozostała działalność gospodarki komunalnej została
bardzo ładnie opisana i dość dokładnie, bardzo dużo danych, nie będzie w tym temacie tego
powielała, ponieważ Burmistrz bardzo ładnie to przedstawił. Bardzo wiele planów
zagospodarowania przestrzennego udało się uchwalić. Wiadome jest, że sprzedawane jest
mienie gminne. Burmistrz mówił o infrastrukturze strefy przemysłowej. Ładnie zostało to
opisane w raporcie i bardzo dużo to wnosi. Warto o tym mówić, ponieważ Gmina, w tym
zakresie się rozwija.
Kultura, sport i turystyka – bardzo ładnie opisana przez Dyrektor SCK-Zamek. Bardzo wiele
działań, które Burmistrz także doceniał. Warto zapoznać się z tym bardzo ciekawym
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materiałem. Dużo inwestycji w sporcie i kulturze m. in. MKS ,,Szydłowianka”, zalew, świetlice
wiejskie. Pozyskane zostały konkretne pieniądze i bardzo dużo zostało wykonane.
Ochotnicze Straże Pożarne – to bardzo ważne zadanie. Ludzie tam narażają swoje życie i bardzo
ciężko pracują. Należy im to wynagrodzić, co jest w naszym samorządzie czynione, poprzez
poprawienie infrastruktury technicznej. Zapewniane są środki na działalność bieżącą oraz
gotowość bojową. Strażnice na terenie gminy się rozwijają. W latach poprzednich padały
zarzuty, że tylko w Majdowie finansowana jest OSP. W raporcie wskazano, że także: OSP
Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec otrzymuje taką pomoc. Strażacy narażaj
swoje życie i niekiedy nawet są wypadki śmiertelne.
Opisane zostały również inne zadania, o których mówił już Burmistrz. Złożyła podziękowania
w stronę Rady Miejskiej, która podjęła aż 117 uchwał pokazuje to, że Rada bardzo dużo
pracowała w ostatnim roku. Nad wieloma sprawami się pochylała oraz rozwiązywała problemy
trudne, jednak potrafiła osiągnąć konsensus.
Przewod. Marek Artur Koniarczyk stwierdził, że aby udzielić wotum zaufania
Burmistrzowi, powinien być prawidłowo przygotowany projekt uchwały, który powinien
zawierać konkretne uzasadnienie, czyli argumenty na podstawie których radni zagłosują za
przyjęciem lub odrzuceniem wotum zaufania. Brak takiego uzasadnienia może skutkować,
stwierdzeniem nieważności przez organ nadzoru, aby móc wpisać rzeczowe uzasadnienie
uważa, że powinna odbyć się debata nad tym raportem, czyli merytoryczna dyskusja. Bardzo
żałuje, że w tej dyskusji nie wzięli udziału mieszkańcy gminy, których osobiście zapraszał na
swoim portalu społecznościowym. Chętnie wysłuchałby ich głosów, uwag, sugestii a może
i pochwał. Aby spełnić warunek debaty i powinności radnego pragnącego wziąć udział
w dyskusji, chciałby przekazać kilka drobnych uwag i wskazań na przyszłość do treści samego
raportu. Uwagi dotyczą także literówek, wie że co niektórym to się nie podoba, ale zmiana
litery, wyrazu czy spójnika wpływa na kontekst całego zdania, o czym można będzie się za
chwilę przekonać. Uważa, że procedując każdy projekt uchwały, powinno się dbać
o prawidłowość wszelkich zapisów, ponieważ to radni głosują wszystkie uchwały, które
później są kontrolowane przez organy nadzoru, w tym nawet prokuraturę rejonową, a tym
bardziej są czytane przez naszych mieszkańców, o czym niejednokrotnie mógł się przekonać
w trakcie dotychczasowych spotkań z mieszkańcami naszej gminy. Uchwały te stanowią m. in.
uchwały normatywne będące uchwałami prawa miejscowego, ale także akta prawa
miejscowego. Ostatecznie radny jako przewodniczący Rady Miejskiej podpisując te uchwały
chciałby, aby były przygotowane starannie i merytorycznie, włącznie z odpowiednimi
uzasadnieniami i na koniec nie sprawiały problemu z przekazaniem dalej ich treści
pracownikom biura rady, względem których wykonuję uprawnienia zwierzchnika służbowego,
zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym.
Wskazania do raportu:
Str. 7 – Zakres działania i zadania gminy. Gmina Szydłowiec posiada opracowane dokumenty
strategiczne, programy wytyczające kierunki działalności samorządu, są to m. in. Strategia
Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025, Strategia Rozwoju Oświaty na 2014 – 2019,
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 – 2023, Gminny Program Wspierania
Rodziny w Gminie Szydłowiec na lata 2017 – 2019, Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021, Wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2022,
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec, Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowiec, Program budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec, Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Szydłowiec. Przypomniał, że niektóre dokumenty w tym roku trącą terminy
realizacji i będą po raz kolejny procedowane. Głównymi dokumentami powinny być Strategia
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Rozwoju Gminy oraz Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
są to w każdej gminie dokumenty obligatoryjne i charakteryzujące podstawowe cele i kierunki
gminy.
Str. 8 – literówka w słowie ,,wspierania”.
Str. 12 - w treści: ,,Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec do
weryfikacji w drodze głosowania zostało zakwalifikowanych 14 zadań zgłoszonych przez
mieszkańców. W głosowaniu wyłoniono do realizacji 3 projekty.”
Natomiast w tabeli podane jest 4 zadania. Poprosił o wyjaśnienie tej rozbieżności.
Str. 15 - ,,Rewitalizacja obszarów Starego Miasta – zagospodarowanie terenu zlewu, skate
park, parking, ciąg pieszo-jezdny nad rzeka Korzeniówką, budowa przepustów. Realizacja
projektu nastąpi od 2019 r.” Poprosił o poprawianie literówki w słowie ,,zlewu” na ,,zalewu”
Str. 20 – należałoby zaznaczyć, że program ,,Dobry Start” to program rządowy realizowany
przy współudziale Urzędu Miejskiego i dotyczy jednorazowej zapomogi 300 zł dla każdego
ucznia, który rozpoczyna rok szkolny. Inne takie zadania mają wskazania autorów.
Str. 25 - wskazane w strategii priorytety dla oświaty, m. in. podnoszenie jakości pracy szkół
i placówek oświatowych, dostosowanie systemu oświaty do zmieniających się potrzeb,
zapewnienie atrakcyjnej i efektywnej oferty opiekuńczo – wychowawczej i rozwojowej
placówek to zadania, z którymi gminna oświata mierzy się każdego dnia. Należy jednak
podkreślić, że zaplanowane na lata 2014-2019 działania mające m. in. na celu wzrost jakości
edukacji, przekładających się na uzyskiwanie przez uczniów coraz wyższych wyników
z egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych przy racjonalnym wydatkowaniu środków na
oświatę w dużej mierze już zostały zrealizowane. Zapytał na podstawie jakich narzędzi i metod
oceniono i zmierzono uzyskiwanie przez uczniów coraz wyższych wyników z egzaminów oraz
sprawdzianów zewnętrznych.
Str. 26 - Placówki oświatowe. ,,W związku z prowadzoną inwestycją 17 października 2018 r.
Rada Miejska w Szydłowcu przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej
Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków
w Szydłowcu...”. Jest to zapis niestylistyczny w związku z prowadzą inwestycją w kontekście
zdania. Zaproponował wykreślenie tego zapisu.
Str. 27 - Placówki oświatowe. Zawarto szereg danych m. in. wykazano dane dotyczące ilości
uczniów uczących się, konkretne wskazania ilości oddziałów, wskazania dotyczące liczby
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itd. Zostało to określone na podstawie
systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. Nie wie dlaczego nie
zostały te dane ujęte na dzień 30 września 2018 r., które byłyby bardziej zbliżone do obecnego
stanu faktycznego. Tym bardziej, że obowiązują już nowe informacje oświatowe z tego
systemu od dnia 31 marca 2019 r. i wie, że gmina posiada takie dane na dzień 15 października
2018 r.
Str. 44 - Ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadami. Zabrakło w niej informacji
dotyczącej usuwania azbestu z terenu gminy za 2018 r.
Str. 48 - ,,W 2018 r. podejmowano szereg działań w ramach realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec na lata 2016-2020, przyjętego uchwałą Nr
158/XXIV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 września 2016 r., w szczególności: prowadzone były kontrole posesji indywidualnych oraz mieszkań socjalnych pod kątem
wyeliminowania przypadków spalania w nich odpadów komunalnych.”
Zapytał w jaki sposób kontrolowano posesje indywidualne mieszkańców i mieszkania socjalne.
Kto kontrolował i jakimi narzędziami, i jakie były efekty tej kontroli. Na ostatnim spotkaniu
przy Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec dużo rozmawiano na ten temat.
Str. 54 - Sport i rekreacja. W zdaniu ,,Nagrody sportowe w łącznej kwocie 9.028,00 zł (w tym
1.960,00 zł nagrody rzeczowe) otrzymali zawodnicy i trenerzy następujących klubów
sportowych: - Stowarzyszenie ,,Mushin” Klub Karate Kyokushin Mushin, - Skarżyskie
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Towarzystwo Sportowe, - Stowarzyszenie Klubu Sportowego Kick-Boxingu ,,Viktoria”
Szydłowiec”. Myśli, że z pewności chodziło tu o ,,Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe”, nie
Skarżyskie. Poprosił o sprostowanie.
Ogólne spostrzeżenia i wskazania na przyszłość. Zdaniem radnego zabrakło kilku zagadnień
m. in. informacji dot. monitoringu gminy pod kątem jej wpływu na bezpieczeństwo
w obszarach objętych dozorem kamer. Należałby zawrzeć informacje dotyczące współpracy
z miastami partnerskimi. Informacja o nowych inwestorach, którzy pozyskali działki gminne,
w ramach swojej działalności oraz o ich planach. Informacja o działaniach sołtysów i rad
sołeckich. Informacja o konsultacjach społecznych. Funkcjonowaniu Biuletynu Informacji
Publicznej. Kondycji finansowej spółek gminnych.
Na koniec odnosząc się do samej konstrukcji wstępu, w którym zabrakło podsumowania
i wskazań na kolejny rok. Zdaje sobie sprawę, że można by było z tymi wskazaniami w raporcie
liczyć, że miałby raport ponad 100 stron, ale takimi informacjami warto się dzielić, ponieważ
dotyczą ważnych aspektów pracy Burmistrza. Zgodnie z art. 28a ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym Rada Miejska może w drodze uchwały szczegółowo określić wymogi dotyczące
raportu.
Pomimo powyższych wskazań uważa raport za dobrze przygotowany i w przyszłości można by
było ewentualnie uzupełnić jego zapisy, bez zmiany uchwały w tym zakresie.
Tak jak podkreślał Związek Miast Polskich czy Fundacja Batorego również uważa, że
dokument jakim jest raport powinien być maksymalnie przejrzysty i czytelny, szczególnie dla
mieszkańców - raport Gminy Szydłowiec właśnie taki jest. Pomimo drobnych uwag został
stworzony po raz pierwszy w historii przez samorząd. Na marginesie raport gminy nie jest do
końca doprecyzowany zapisami ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ nie wiadomo kto
ma być wnioskodawcą projektu udzielenia wotum zaufania. Ilość stron tego raportu i to co
zostało w nim zawarte świadczy o tym, że nasze wspólne działania naprawdę przynoszą efekty,
które mieszkańcy docenili w kontekście ostatnich wyborów samorządowych. Realizacja tych
wszystkich zadań, osiągnięć i zamierzonych celów, nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy
z wszystkimi instytucjami: Radą Miejską jako organem stanowiącym czyli uchwałodawczym
i kontrolnym, sołtysami a przede wszystkim, dzięki pracy urzędników i osób pracujących
w jednostkach podległych gminie oraz przychylności mieszkańców gminy. Biorąc to wszystko
pod uwagę podziękował wszystkim za prace.
Często jest tak, że nasze zdania mogą się różnić, ale na tym to polega, że praca samorządowa
powinna wypracowywać najlepsze rozwiązania i czasami iść na pewne ustępstwa
i kompromisy. Dlatego uważa, że należy uszanować zdanie każdego i jego dobre pomysły,
niezależnie kto jest wnioskodawcą, dla dobra samorządu i całej Gminy Szydłowiec.
Gmina się rozwija w wielu dziedzinach i idzie do przodu i należy to kontynuować. Będzie
głosował za udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i życzy
dalszych skutecznych działań, które na pewno będzie wspierał.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa stwierdził, że zostało już powiedziane dużo ciepłych
słów dotyczących raportu o stanie Gminy, ale już o samym stanie Gminy nikt słowa nie
powiedział. Uważa, że o tym jaki jest stan Gminy istotnym parametrem jest stan zadowolenia
mieszkańców. Jeżeli nikt nie przyszedł na sesję, a mieszkańcy mieli takie możliwości
ustawowe, aby się wypowiadać na temat stanu Gminy, to oznacza że mieszkańcy tego miasta
są zadowoleni z życia w gminie, a więc także ze stanu gminy. Ludzie narzekają i wtedy
przychodzą, a jeśli jest dobrze to nie reagują i uważają, że jest dobrze, to jest dobrze i tak
powinno być. Stan Gminy w tym pojęciu jest dobry. Woda w kranie zdatna do picia bez
gotowania. Ludzie mają ciepło w mieszkaniach. Istotne jest także to, jaki jest gospodarz tego
miasta i jaka jest Rada Miejska, ponieważ o kierunkach rozwoju miasta decydują te dwa organy.
W pojęciu radnego miasto się rozwija i idzie w dobrym kierunku. Świadczą także o tym,
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budujące się nowe domy wokół miasta, czyli ludzie chcą tu mieszkać i im się tu podoba. Ma
jednak dwie uwagi, ponieważ mieszkańcy narzekają na garby na ul. Narutowicza i należy
przyznać im racje, że są ,,garbate”. Występuje także duży problem z kanalizacją deszczową,
ponieważ w Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie teraz pracuje, w momencie gdy występują
nawalne deszcze kanalizacja jest niewydolna i woda wpływa szerokim strumieniem do piwnic
Warsztatów. Będzie jednak głosował za udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza
Szydłowca.
Przewod. Marek Artur Koniarczyk poinformował, że zgodnie z art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym ,,Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust.1, podczas sesji,
na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni
zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy
rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania
jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania”.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew odniósł się do uwag poruszanych przez radnych
dotyczących raportu o stanie Gminy. Bardzo podziękował za uwagi, ponieważ wiele z nich jest
trafnych i myśli, że w przyszłości zostanę wzięte pod uwagę. Przypomniał, że to jest dopiero
pierwszy raport w samorządzie i było to w pewnym sensie doświadczenie dla wszystkich tych,
którzy przygotowywali ten raport. Pewnie każdy z nas przygotowałby go inaczej, w każdym
bądź razie cieszy się, że uzyskał akceptację. Odnosząc się do uwag w sprawie azbestu
poinformował że, Gmina składała wniosek, ale nie otrzymała dotacji. Odnosząc się do
osób którzy kontrolowali posesje indywidualne poinformował, że byli to pracownicy Referatu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska. Odnosząc się w sprawie
zapisu dotyczącego Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego, to nie ma w tej nazwie błędu,
ponieważ uczennica z gminy trenuje w tym Towarzystwie. W sprawie działek i tego co się
dzieje w dzielnicy przemysłowej, nie było to zawarte w pisemnym raporcie, ponieważ
Burmistrz ma takie informacje, które przekazywane są ustnie i nie są to informacje na piśmie,
jedynie deklaracje, które wynikają z spotkań Burmistrza z tymi osobami. Dlatego nie są to do
końca informacje oficjalne. Dlatego pozwolił sobie ustnie uzupełnić tą informację. Jeżeli
chodzi o progi zwalniające na ul. Narutowicza to będą wymienione w lipcu, będą także na
wniosek mieszkańców oprócz tych już dwóch istniejących dwa dodatkowe. Te progi będą już
mniej uciążliwe dla mieszkańców.
Zastępca Burmistrza Szydłowca Aneta Furmańska odniosła się do sprawy danych o liczbie
uczniów ujętych w raporcie. Dane te rzeczywiście ujęte zostały na stan 30 września 2017 r.
dlatego, że dane te są bazą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. Na
podstawie tych danych i wyliczonej subwencji finansowane są zadania oświatowe. Jeżeli
chodzi o liczbę uczniów z dnia 30 września 2018 r., były podstawą do naliczenia części
oświatowej subwencji na 2019 rok. I o tych danych będzie mowa w raporcie za 2019 rok.
Odnosząc się do wyników egzaminów rzeczywiście, w tym przypadku punktem odniesienia
były średnie wyniki zarówno w staninach jak i średnie wyniki osiągnięte przez uczniów
w poszczególnych ostatnich latach tych, które dotyczyły danych ujętych w strategii. Zarówno
w staninach jak i średnie wyniki w odniesieniu do wyników krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i na tej podstawie takie zapisy zostały ujęte w raporcie.
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Przewod. obrad M. Koniarczyk przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu
RM Markowi Plewie.
Ad pkt 7 ppkt 2.
Przewod. obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla
Burmistrza Szydłowca wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Szydłowca co roku do dnia 31
maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie
działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem
o stanie gminy przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy
Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.
Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi
wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum
zaufania. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 6 do protokołu.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu
RM Markowi Arturowi Koniarczykowi.
Ad pkt 8 ppkt 1.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów
finansowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
W dniu 28 grudnia 2017r. Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na
2018 rok.
Pierwotny plan budżetu przedstawiał się następująco:
Dochody - 75 504 991 zł,
Wydatki - 77 307 438 zł.
W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2018 roku, w wyniku podjętych uchwał przez
Radę Miejską w Szydłowcu oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca dokonano zmian w planie
budżetowym polegające na:
1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 284 856 zł,
2) zwiększeniu wydatków o kwotę 2 490 932 zł,
3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 2 666 409 zł, w tym zwiększenie:
- z wolnych środków o kwotę 2.516.409 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 150.000 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 roku wynosi 73 482 395,80 zł, co stanowi 96,96
% założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach 75 789 847 zł.
Lp.
Rodzaj dochodów
Plan
Wykonanie
%
wykonania
1.
Dochody bieżące
69 994 054
69 384 208,90
99,13
15

2.

Dochody majątkowe
RAZEM

5 795 793
75 789 847

4 098 186,90

70,71
96,96

73 482 395,80
II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan – 69 994 054zł – wykonanie – 69 384 208,90 zł,
Podstawowe źródła dochodów bieżących to:
Lp.
Źródła dochodów
Plan
Wykonanie
% wykonania
1
Dochody własne
22 681 404
22 535 388,48
99,36
2
Dochody z budżetu Unii 73 620
5 593,41
7,6
Europejskiej
3
Dotacje, w tym:
24 585 237
24 189 434,01
98,39
- dochody ze zwrotu dotacji § 150
1 653,60
2910
4
Subwencje
22 653 793 22 653 793
100
Razem dochody bieżące
69 994 054
69 384 208,90
99,13
II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 22 535 388,48 zł, co stanowi
99,36 % planu 22 681 404 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,67 %.
Na te dochody składają się:
II.1.1.1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu
Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy.
Wykonanie 5 873 477,30 zł – założony plan 6 434 050 zł, tj. 91 % założonego planu
II.1.1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od
osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.
Wykonanie 856 463,95 zł, co stanowi 106,09 % założonego planu 807 285 zł.
II.1.1.3. Dochody z tytułu opłat realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe,
Wydziały Urzędu Miejskiego, Jednostki organizacyjne gminy oraz Jednostki
Gospodarki Uspołecznionej z terenu Gminy.
Wykonanie 542 502,61 zł, co stanowi 98,53 % założonego planu 550 600 zł.
II.1.1.4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
przekazywane gminie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
Wykonanie 11 396 882 zł, co stanowi 106,35% planu 10 715 903 zł
II.1.1.5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydziały Urzędu
Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy
Wykonanie 624 307,42 zł, co stanowi 90,74 % założonego planu 688 000 zł
II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:
Wykonanie 3 241 823,05 zł , co stanowi 93 % założonego planu 3 485 566 zł, w tym:
Skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty
w podatkach lokalnych za 2018 rok to kwota 2 810 203,79 zł ( w tym odsetki 622 zł)
i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2018r. wynoszą
150,78 zł.
II.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2058
plan 73 620 zł, wykonanie 5 593,41 zł projekt grantowy dwuletni „Ja w internecie”.
II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2018 roku to
kwota 24 189 434,01 zł, co stanowi 98,39 % założonego planu 24 585 237 zł, a udział
w dochodach wykonanych ogółem wynosi 32,92 %
Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
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II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości
22 653 793 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 22 653 793 zł , a udział tych
dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 30,83 %,
II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE
- plan 5 795 793 zł – wykonanie 4 098 186,90 zł, tj. 71 % założonego planu
Należności wymagalne (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2018r.) gminy
to kwota 5.638.752,47 zł.
W stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego należności wymagalne za rok 2018 wzrosły
o ok.11%. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
Wydatki budżetowe w 2018 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami
79.798.370 zł i wynoszą 76.761.570,20 zł, co stanowi 96,19% planu w tym :
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 65.373.564,59 zł
i stanowi 97,32 % założonego planu 67.171.623 zł oraz 85,16 % wydatków wykonanych
ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków
inwestycyjnych i wydatków
majątkowych to kwota 11.388.005,61 zł, co stanowi 90,19 % założonego planu 12.626.747 zł
i 14,84 % wykonanych wydatków.
W roku 2018 realizowane były przedsięwzięcia przez poszczególne sołectwa gminy
Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 382.399,45 zł. oraz Budżet obywatelski
na kwotę 84.726,56 zł. Z powodów niezależnych od Gminy realizacja budżetu obywatelskiego
nie została w pełni wykonana w 2018r. Zadania niezrealizowane w roku 2018 zostały wykonane
w roku 2019.
W 2018 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 4.131.317,44 zł, tj. 99 % planowanych
dotacji.
Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2018r. wg tytułów dłużnych wyniósł 23.635.889 zł
i stanowi 32,17 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się
zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytu.
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018r.
Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wraz z kosztami obsługi wynosi
1,05 %.
Wykonane dochody bieżące roku 2018 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę
4.010.644,31zł (przy planowanych 2.822.431 zł), tym samym została zachowana relacja
określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Budżet Gminy Szydłowiec za 2018r. zamknął się deficytem w kwocie – 3.279.174,40 zł, przy
planowanym deficycie – 4.008.523 zł .
Sprawozdanie za 2018r. obejmuje również:
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
PRZYCHODY
W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury zrealizowało przychody w wysokości
1.505.266,55zł, które stanowią 96,01% wykonania planu rocznego.
Podstawowym źródłem przychodów Centrum Kultury jest dotacja podmiotowa na zadania
bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec.
Przyznana dotacja podmiotowa wyniosła 1.252.800,00 zł (w tym na prowadzenie instytucji
kultury 942.800,00 zł; biblioteki 310.000,00 zł). Gmina Szydłowiec przekazała 100 % dotacji.
KOSZTY
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W okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1.567.092,69 zł, co stanowi 99,95 % planu
rocznego. Są to koszty związane z pełną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum
Kultury - Zamek.
W 2018 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -61.826,14 zł, która powstała z powodu
naliczenia w koszty:
1) amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 21.670,42 zł, (na które nie ma pokrycia
w przychodach)
2) likwidacji środka trwałego (część nieumorzona) – 12.391,36 zł
3) wyższych kosztów działalności merytorycznej oraz utrzymania budynków
administrowanych przez SCK-Zamek w okresie sprawozdawczym.
Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2018r. nie posiadało należności.
Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2018r. posiadało zobowiązania niewymagalne
w wysokości 27.965,96 zł.
Ad pkt 8 ppkt 2.
Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk odczytała uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu nr Ra.140.2019 z dnia 9
kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Szydłowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
Ad pkt 8 ppkt 3.
Z treścią uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 maja
2019 r w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium, zapoznała zastępca przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Wioleta Turek. /w zał. do prot./
Ad pkt 8 ppkt 4.
Przewodniczący RM Marek Artur Koniarczyk odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu z dnia 22 maja 2019 r.
nr Ra.201.2019 w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Szydłowcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok
2018.
Ad pkt 8 ppkt 5.
Wiceprzewodnicząca
RM
Dorota
Jakubczyk
pogratulowała
sprawozdania
z wykonania budżetu, w którym zrealizowano dochody w 97% i wydatki w 96%. Bardzo
dobrym, pozytywnym wynikiem zakończyły się inwestycje w kwocie 11 mln. 400 tys. zł.
Wygospodarować taką kwotę to ogromny sukces, ponieważ jest to ok. 15% wydatków ogółem.
Bardzo wiele zostało zrobione w zakresie dróg i chodników. Podziękowała za drogę w Łazach,
na którą mieszkańcy tak długo czekali. Bardzo wiele wykonano także w oświacie,
podziękowała za remont szkoły w Majdowie, który bardzo długo był wyczekiwany i potrzebny.
Wszyscy mieszkańcy się bardzo cieszą z tego remontu. Bardzo dużo zostało wykonane
w zakresie gospodarki komunalnej, kanalizacji i termomodernizacji budynków WTZ, budynki
socjalne oraz infrastrukturze sportowej, świetlicach wiejskich. Wszystko to widać na każdym
kroku m. in. MKS ,,Szydłowianka”, zalew. Dzieje się dużo w każdej dziedzinie budżetu.
Podziękowała Burmistrzowi Szydłowca za zaangażowanie, staranie, pozyskiwanie środków
zewnętrznych. Podziękowała Skarbnik Gminy, która posiada ogromną wiedzę w swojej
dziedzinie, Sekretarz Gminy za ogarnianie spraw organizacyjnych, wszystkim naczelnikom
i pracownikom Urzędu Miejskiej, w szczególności Naczelnikowi Podatków i Opłat Lokalnych
za ogarnianie dochodów i coraz mniejsze zaległości oraz sprawną windykacje, wszystkim
dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, prezesom spółek, Dyrektor SCK18

Zamek oraz wszystkim sołtysom i radom sołeckim, którzy narażeni są na bezpośrednią krytykę
i przyjmowanie uwag od mieszkańców.
Przewod. RM M. Koniarczyk przyłączył się do wszystkich podziękowań.
Przewod. obrad M. Koniarczyk przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu
Markowi Plewie.
Ad pkt 8 ppkt 6.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok. W związku ze zmianą podstawy prawnej w trakcie prac na ww. projektem uchwały
zmianie ulega publikacja/ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych – (Dz.
U. z 2019 r., poz. 869).
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wraz z uzasadnieniem. Podejmowanie uchwały
w sprawie absolutorium dla Burmistrza należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej.
Burmistrz Szydłowca przedłożył, wymagane przepisami art. 271 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, dokumenty, sprawozdania i opinie.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt 8 ppkt 7.
Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania
budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok. W związku ze zmianą podstawy prawnej
w trakcie prac na ww. projektem uchwały zmianie ulega publikacja/ogłoszenie tekstu
jednolitego ustawy o finansach publicznych – Dz. U. z 2019 r., poz. 869).
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza
Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz
z uzasadnieniem. Zgodnie z przepisami art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest rozpatrzyć i zatwierdzić
sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Szydłowca przedłożył do Rady Miejskiej
wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia w/w uchwały.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały–
załącznik nr 8 do protokołu.
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Wiceprzewodniczący RM Marek Plewa przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu
RM Markowi Arturowi Koniarczykowi.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podziękował Radzie Miejskiej, ponieważ udzielone mu
absolutorium jest w pewnym sensie także dla radnych. Nie byłoby inwestycji i realizacji tych
wielu planów, gdyby nie decyzje Rady Miejskiej. Bardzo dobrze, że radni z Burmistrzem byli
i są monolitem, że nawzajem się wspierają i pracują dla dobra mieszkańców Gminy. Wszystko
co jest robione cechuje jeden wielki kompromis, który ostatecznie ma przynieść sukces oraz
korzyści dla mieszkańców. Ten kompromis widać kiedy np. opracowuje się budżet. Z tego co
pamięta do złożenia budżetu na 2019 rok brakowało 42 mln. zł. Wtedy widać te kompromisy,
ponieważ wszystkiego nie da się zrobić. W wyniku rozmów, kompromisów i analiz ustalono
ostatecznie budżet. Zawsze te budżety były realne. Nie zawsze były wykonane w dużym
procencie, co świadczy o całokształcie, dobrym jego zaplanowaniu i wykonaniu. Bardzo
podziękował Skarbnik Gminy, ponieważ opracowanie tego budżetu było ciężką pracą
i wyzwaniem. Ogromna praca, w tym jesiennym okresie, gdzie Skarbnik Gminy oraz służby
finansowe nie mają czasu na nic, aby do 15 listopada przekazać przygotowany projekt budżetu.
Jest to czas bardzo wytężonej pracy i czas wielu kompromisów, rozmów i wspólnego ustalania
budżetu. Jeżeli chodzi o szczegóły budżetu i jakiego dopinanie, sprawy inwestycyjne, sprawy
kluczowe, to są godziny przepracowane ze Skarbnik Gminy i służbami finansowymi.
Podziękował Głównej Księgowej, Sekretarz Gminy, Zastępcy Burmistrza, wszystkim
kierownikom jednostek gminnych, prezesom spółek, wszystkim pracownikom oraz
współpracownikom, a także wszystkim sołtysom. Sołtysi są na ,,pierwszej linii frontu”
i wyręczają Burmistrza i radnych w przekazywaniu informacji. Nie doceniana jest praca
sołtysów, ponieważ Gmina Szydłowiec może rozwijać się także dzięki nim. Ma nadzieję, że
nadal ta współpraca z sołtysami będzie dobra oraz owocna, bardzo by sobie tego życzył.
Podziękował wszystkim, którzy pracowali w 2018 roku oraz w latach wcześniejszych.
Naprawdę wykonano ,,kawał dobrej roboty”, co zostało docenione przez mieszkańców. Gmina
musi iść do przodu i należy ją rozwijać - jeżeli chcemy tutaj mieszkać i żyć, to obowiązek nas
wszystkich.
Ad 9.
Radni nie składali interpelacji na sesji.
Ad 10.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
 Zaproszenie z dnia 26 kwietnia 2019 r. od Burmistrza Szydłowca na udział w spotkaniu
z mieszkańcami, dotyczącym planowanych zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,,Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście
Szydłowiec”. Spotkanie zostało zorganizowane, w odpowiedzi na petycję mieszkańców
osiedla zlokalizowanego u zbiegu ulic Kolejowej i Leśnej.
 Pismo z dnia 29 kwietnia 2019 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody
Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przekazania
w celu zaopiniowania Uchwałę Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24
kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec.
 Pismo z dnia 24 kwietnia 2019 r. od mieszkańców Sadek Komorniki ws. powstania
infrastruktury oświetleniowej tzn. lampy oświetlającej cały odcinek drogi powiatowej
łączącej Sadek (kościół, szkoła) a Sadek Komorniki.
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 Pismo z dnia 29.04.2019 r. od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w związku z trwającym naborem wniosków, dotyczących płatności obszarowych na
2019 r.
 Pismo z dnia 24 kwietnia 2019 r. od Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu ws. liczby
ławników jaka powinna być wybrana na kadencję 2020-2023.
 Pismo z dnia 2.05.2019 r. od Zastępcy Burmistrza Szydłowca w sprawie wsparcia
samorządu w realizacji działań zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom
zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie p.n. ,,Zdrowie Człowiek
Profilaktyka”.
 Pismo z dnia 14 maja 2019 r. od Przewodniczącego RM do Prezesa Fundacji ,,Aby Żyć”
dotyczącego wsparcia samorządu w realizacji działań zdrowotnych w zakresie
zapobiegania chorobom zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie,
 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII
Zamiejscowy w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia
nieważności zaskarżonej uchwały Nr 238/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu,
 Pismo z dnia 16 maja 2019 r. od Przewodniczącego RM do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie przedłożenia Uchwały Nr
1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Szydłowca za rok 2018, w celu
zaopiniowania.
 Postanowienie WA.RZT.070.2.370A.1.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej przedłożonej uchwały Rady
Miejskiej.
 Pismo z dnia 06.06.2019 r. od PSP w Sadku w sprawie wsparcie finansowego lub
rzeczowego szkolnej uroczystości – Festynu Rodzinnego z okazji Święta Szkoły oraz
o wsparcie finansowe lub rzeczowe gry zręcznościowej z nagrodami pn. ,,Fortuna
kwadratem się toczy”,
 Zaproszenie z dnia 19.06.2019 r. od Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu na
spływ kajakowy.
 Pismo z dnia 17 czerwca 2019 r. od mieszkańców domów przy ul. Radomskiej
w sprawie ustalenia ciszy nocnej na terenie miasta Szydłowca,
 Zaproszenie ślubne na ślub radnego Piotra Sadzy.
Ad 11.
Przewod. M. A. Koniarczyk przekazał informację:
 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotowuje się do przyjęcia nowego
programu ochrony powierza dla województwa mazowieckiego, pierwszym krokiem
była przeprowadzona majowa ankietyzacja, samorząd zachęcał do wypełniania tych
ankiet, które mogą pomóc w opracowaniu nowego programu ochrony powietrza dla
województwa mazowieckiego. Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych
w Unii Europejskiej dane pokazują, że problemem tym dotknięte są nie tylko
największe miasta, ale także mniejsze miasta i mniejsze miejscowości. Zgodnie z roczną
oceną jakości powietrza za 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego, w tym
Szydłowca wystąpiły przekroczenia norm pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu.
Wspominał, o tym podczas uchwalania ograniczania niskiej emisji dla Gminy.
W konsekwencji zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa krajowego wystąpi
konieczność przygotowania nowego programu ochrony środowiska, którego integralną
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częścią będzie plan działań krótkoterminowych na podstawie wyników rocznych oceny
jakości powietrza za 2018 r. Taki plan należało uchwalić do 15 czerwca, dlatego
samorząd przygotował ankiety. Jako mieszkaniec wypełnił taką ankietę i przesłał do
Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
w Warszawie. Poprosił, także o wypełnienie takiej ankiety Referat Gospodarowania
Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Podziękował
Kierownikowi ww. referatu Januszowi Pytlakowi oraz pracownikowi referatu ████
█████ za przygotowanie i wypełnienie tego dokumentu. Ma nadzieję, że te ankiety
pozwolą przygotować nowy program, który będzie skutecznie służył mieszkańcom
Gminy Szydłowiec oraz mieszkańcom województwa mazowieckiego.
Drogą mailową przekazał informację do senatora RP Adama Bielana, w związku
z obecnie procedowaną nowelizacją Karty Nauczyciela, poprzez poselski projekt
ustawy, który pozbawia podwyżki nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo.
W ustawie jest mowa o dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.
W imieniu własnym i nauczycieli wychowania przedszkolnego z terenu gminy
Szydłowiec zwrócił się, o nie wykluczanie tej grupy nauczycieli z zapisów ww. ustawy.
Pisał o tym, że zasługują oni na wzrost wyposażenia. Budzi to uzasadnione poczucie
niesprawiedliwości pomimo tego, że podwyżki płac pochodzić będą prawdopodobnie
wyłącznie z dochodów własnych gmin. 22 czerwca 2019 r. odbędzie się posiedzenie
Senatu RP w tej sprawie.
4 maja 2019 r. wraz z Burmistrzem uczestniczył w nadaniu i poświęceniu sztandaru
OSP Sadek.
15 maja 2019 r. w PSP nr 1 w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu odbył się
ostatni cykl turnieju dla młodzieży ,,Wędrówki regionalne po Ziemi Szydłowieckiej”,
ufundował trzy nagrody dla uczestników.
1-2 czerwca 2019 r. odbył się VI Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej na terenie
MKS ,,Szydłowianka” roczników 2009-2010, połączony był z obchodami dnia dziecka
w Szydłowcu. Pogratulował organizatorom tj. Akademii Piłkarskiej oraz Urzędowi
Miejskiemu.
2 czerwca 2019 r. została odprawiona Msza Św., w której uczestniczył z Burmistrzem
Szydłowca, na której złożyli podziękowania za posługę kapłańską ks. dziekanowi
Adamowi Radzimirskiemu.
10 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie radnych RM z Burmistrzem i Zastępcą
Burmistrza, Dyrektorem ZEiFO oraz dyrektorami placówek oświatowych, którego
tematem był strajk nauczycieli oraz plan kolejnych działań w tym temacie.
11 czerwca 2019 r. miał okazję uczestniczyć w czytaniu dzieciom w ramach
ogólnopolskiego czytania dzieciom pn. ,,Sportowcy czytają dzieciom”, było to bardzo
miłe spotkanie podczas którego poczęstował dzieci słodyczami. Pogratulował
Regionalnemu Centrum Biblioteczno-Multimedialnemu tej inicjatywy.
14 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej uczestniczył w nim wraz z naczelnikiem Michałem Kwiatkiem.
Poinformował, że było dużo uwag w sprawie działania Gminy.
16 czerwca 2019 r. wraz z Burmistrzem uczestniczył w spotkaniu członków
Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń, na którym mógł złożyć życzenie bp Henrykowi
Tomasikowi z okazji 50 – lecia kapłaństwa.
Podziękował radnym, którzy wsparli międzyszkolny konkurs ,,Łamigłówki
Matematyczne” w Sadku, wsparcia udzielili: radna Jadwiga Kopycka, radna Anna
Majstrak, radny Marek Koniarczyk oraz radny Marek Cegliński.
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 Podziękował radnym, którzy wsparli finansowo zakup nowego sztandaru dla PSP Nr 2
im. Jana Pawła II w Szydłowcu, byli to radni: Anna Majstrak, Paweł Bloch, Marek
Koniarczyk.
 Podziękował radnej Dorocie Jakubczyk oraz radnemu Arkadiuszowi Sokołowskiemu
za wsparcie rzeczowe podczas obchodów święta PSP im. Jana Chrapka w Majdowie.
 Podziękował radnej Wiolecie Turek za ufundowanie poczęstunku podczas uroczystości
szkolnych z okazji święta PSP w Wysokiej.
Ad 12.
Na tym porządek IX sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam IX sesję Rady Miejskiej
w Szydłowcu” zamknął IX sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1000 do godz. 1430
Rada podjęła uchwały: IX/58/19, IX/59/19, IX/60/19, IX/61/19, IX/62/19.
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

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1429). W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych
osobowych, działając w interesie osób fizycznych.
Wyłączenia dokonał Łukasz Stasiak – Inspektor Biura Rady Miejskiej w Szydłowcu.
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