BRM.0002.3.2019
Protokół Nr VII/19
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 13 radnych, radny Maciej Kapturski – nieobecny usprawiedliwiony,
radna Jadwiga Kopycka– nieobecna usprawiedliwiona.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, zastępca burmistrza Aneta Furmańska, sekretarz Dorota
Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, aplikant radcowski 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 V/19 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr VI/19 z dnia 14 marca
2019 r.
4. Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1
ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) 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) przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na
lata 2019 - 2024;
4) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Szydłowiec;
5) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec
na rok 2019;
6) zmiany uchwały Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej
w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych
dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia
stawek opłaty za korzystanie z nich.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2018 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
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9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Wniosek
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca zawnioskowała
o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 6 podpunktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłaty za
korzystanie z nich.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek w systemie elektronicznym - załącznik nr
2 do protokołu.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokoły: Nr V/19 z dnia 20 lutego 2019 r. oraz Nr VI/19
z dnia 14 marca 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 20 lutego 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r.:
W okresie od 20 lutego do 24 kwietnia 2019 roku wydano 36 Zarządzeń:
1. Zarządzenie nr 33/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy
ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu, przysługującego Gminie Szydłowiec oraz powołania
komisji przetargowej.
2. Zarządzenie nr 34/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji
opiniującej wnioski o udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach
„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”
oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.
3. Zarządzenie nr 35/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2019.
4. Zarządzenie nr 36/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
5. Zarządzenie nr 37/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania własnego gminy w zakresie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
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6. Zarządzenie nr 38/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania składu Komisji
do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań Gminy w zakresie
rozwoju sportu w 2019 roku oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.
7. Zarządzenie nr 39/19 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy
Burmistrza Szydłowca i określenia wykazu nadzorowanych komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec
przez Zastępcę Burmistrza Szydłowca.
8. Zarządzenie nr 40/19 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania
z urzędu oraz powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku druha Ochotniczej Straży Pożarnej.
9. Zarządzenie nr 41/19 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmiany w składzie
Komitetu Rewitalizacji w Gminie Szydłowiec.
10. Zarządzenie nr 42/19 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej w celu przekazania majątku Edukacji i Finansów Oświaty
w Szydłowcu.
11. Zarządzenie nr 43/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby do
wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szydłowca.
12. Zarządzenie nr 44/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie określenia sposobów
ewidencji i kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
13. Zarządzenie nr 45/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu
oznaczonych numerami działek 5646/21, 5646/22, 5646/24, 5646/25, 5646/27,
5646/30, 5646/31, 5646/32, 5646/33, 5646/34, 5646/35.
14. Zarządzenie nr 46/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
pod prowadzenie działalności handlowej.
15. Zarządzenie nr 47/19 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019-2024.
16. Zarządzenie nr 48/19 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursów na najładniejsze palmy i pisanki XVII
Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego.
17. Zarządzenie nr 49/19 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia ogólnych
zasad oraz planu kont dla realizowanego projektu pn.: „Rozwój aktywności
społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: zagospodarowanie
terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik
w Szydłowcu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Jakość życia” działania 6.2
„Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
18. Zarządzenie nr 50/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.
19. Zarządzenie nr 51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2018 rok.
20. Zarządzenie nr 52/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szydłowcu.
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21. Zarządzenie nr 53/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury –
ZAMEK za 2018 rok.
22. Zarządzenie nr 54/19 z dnia 28 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza
Szydłowca Nr 30/19 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji
przetargowej.
23. Zarządzenie nr 55/19 z dnia 28 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza
Szydłowca Nr 31/19 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia IV przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Jastrzębskiej
i powołania komisji przetargowej.
24. Zarządzenie nr 56/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu
oznaczonej numerem działki 2033.
25. Zarządzenie nr 57/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Hucisko na rzecz Gminy Szydłowiec.
26. Zarządzenie nr 58/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie w wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2019.
27. Zarządzenie nr 59/19 z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu
oraz określenia kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 r.
28. Zarządzenie nr 60/19 z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds.
Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz Zespołu Odwoławczego Budżetu
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
29. Zarządzenie nr 61/19 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu
oznaczonej numerem działki 703.
30. Zarządzenie nr 62/19 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia schematu
ogólnego procedury kontroli podatkowych przedsiębiorców w zakresie podatków
i opłat lokalnych.
31. Zarządzenie nr 63/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości
stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Szydłowiec.
32. Zarządzenie nr 64/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenów pl. Marii Konopnickiej
w Szydłowcu.
33. Zarządzenie nr 65/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących
własnością Gminy Szydłowiec.
34. Zarządzenie nr 66/19 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2019.
35. Zarządzenie nr 67/19 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenów zieleni nad zalewem
w Szydłowcu.
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36. Zarządzenie nr 68/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położonych w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej.
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. Określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy
Szydłowiec.
4. Ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec.
5. Zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy
Szydłowiec.
6. 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.
7. Wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr
IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.
8. Przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na lata
2019 – 2024.
9. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Szydłowiec.
10. Określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na
rok 2019.
11. Zmiany uchwały Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłaty za
korzystanie z nich.
III. W okresie od 20 lutego do 24 kwietnia 2019 roku wydano:
 dwie decyzje umorzeniowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób fizycznych
na kwotę łączną kwotę 186,00 zł,
 dwie decyzje umorzeniowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na łączną kwotę 180 zł.
IV. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji w dniu
20 lutego 2019 roku:
1. Uchwała nr V/31/19 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2019 - 2030 – uchwała w trakcie realizacji.
2. Uchwała nr V/32/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na
rok 2019 – uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr V/33/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szydłowieckiego – uchwała w trakcie realizacji.
4. Uchwała nr V/34/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Szydłowieckiego – uchwała w trakcie realizacji.
5. Uchwała nr V/35/19 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec – uchwała zrealizowana.
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6. Uchwała nr V/36/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg – uchwała zrealizowana.
7. Uchwała nr V/37/19 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec – uchwała
zrealizowana.
8. Uchwała nr V/38/19 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. – uchwała zrealizowana.
9. Uchwała nr V/39/19 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek
budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów
Oświaty w Szydłowcu – uchwała zrealizowana.
10. Uchwała nr V/40/19 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec
w 2019 r. – uchwała zrealizowana.
V. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na Sesji w dniu
14 marca 2019 roku:
1. Uchwała nr VI/41/19 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 VI/42/19 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 roku – uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr VI/43/19 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt
Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec – uchwała zrealizowana.
4. Uchwała nr VI/44/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym
i sołtysom Gminy Szydłowiec – uchwała zrealizowana.
5. Uchwała nr VI/45/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
w sołectwach na terenie gminy Szydłowiec – 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 20.02.2019r. do 24.04.2019 r.
Zarządzeniem Nr 35/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 lutego 2019 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85214 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
2. W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń usług opiekuńczych.
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3. W rozdziale 85501 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 393.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
zasiłków stałych.
4. W rozdziale 85502 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 273.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowanie
świadczeń rodzinnych.
5. W rozdziale 85503 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 559 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
6. W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 1.479 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
7. W rozdziale 75109 zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego dokonano
zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 350 zł - z przeznaczeniem na
realizację zadania, jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018
roku do Archiwum Państwowego.
Powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 683.388 zł.
Zarządzeniem Nr 58/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 marca 2019 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85228 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 49.530 zł - z przeznaczeniem na organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 49.530 zł.
Zarządzeniem Nr 66/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 kwietnia 2019r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 75113 zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego dokonano
zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 59.775 zł - z przeznaczeniem na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2. W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zmniejszenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 104.543 zł - weryfikacja planu na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Powyższym Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 44.768 zł.
Ogółem powyższymi Zarządzeniami zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
688.150 zł.
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.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 2.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła 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 5 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 3.
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Janusz Pytlak w imieniu Burmistrza Szydłowca wniósł autopoprawkę do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na
lata 2019 – 2024. W Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na
lata 2019 -2024, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na str. 10 w pkt 3.2. wykreśla
się w ostatnim zdaniu następujące wyrazy „oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowiec”.
Pkt 3.2. Bilans energii otrzymuje brzmienie:’ „Bilans energetyczny gminy polega na określeniu
zużycia energii na potrzeby grzewcze. W niniejszym dokumencie przedstawiono zużycie
energii na potrzeby cieplne w sektorze komunalno-bytowym – określonym przez autorów jako
sektor mieszkaniowy jednorodzinny. Oprócz danych z przeprowadzonej ankietyzacji
mieszkańców (gospodarstwa domowe) wykorzystano istniejące dokumenty: Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec i przeprowadzoną na jego potrzeby inwentaryzację” .
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 – 2024 wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z uchwałą nr
164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu
oraz uchwałą nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 roku,
zmieniającą w/w uchwałę, gminy ( w tym Gmina Szydłowiec), na terenie których wystąpiły
powyższe przekroczenia dla pyłów zawieszonych, zobowiązane zostały do opracowania
Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. W związku z zapisami w/w uchwał opracowany
został Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 -2024,
którego celem jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW, niespełniających
wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-bytowym oraz w sektorze usług i handlu oraz
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 -2024 został skierowany do konsultacji społecznych –
Zarządzenie NR 47/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 -2024. W czasie konsultacji społecznych trwających
w okresie od 25 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku do Burmistrza Szydłowca nie
wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do projektu PONE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa - Programy Ograniczenia Niskiej Emisji przyjmują rady gmin właściwe miejscowo dla
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obszarów przekroczeń. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne
i w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. Marek Artur Koniarczyk stwierdził, że z ostatnich dostępnych informacji jakie
można odczytać z rocznej oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim wyniki analiz
i oszacowań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wskazuje, że:
1) 54% mieszkańców Mazowsza, w tym miasto Szydłowiec jest narażonych na zbyt dużą liczbę
dni z przekroczeniem normy pyłu zawieszonego PM10.
2) Poziom docelowy dla pyłu PM2,5 został przekroczony we wszystkich strefach.
Pomiary, jak i modelowanie matematyczne wskazują, że w miastach mazowieckich w tym
w Szydłowcu szczególnie w rejonie ulic Chopina, Krętej i w ich sąsiedztwie Kieleckiej,
Zakościelnej, Kamiennej, Rzecznej, Źródlanej fragmentach Iłżeckiej, Kościuszki, Podgórza
oraz Folwarcznej i Kolejowej czy w dużym obszarze okolic dworca PKS włącznie z ulicami
m.in. Jastrzębską, Różaną czy Północną stężenia tego zanieczyszczenia są na poziomie 20÷35
µg/m3, co w połączeniu z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi może skutkować
przekroczeniem norm również w kolejnych latach.
3) 77% mieszkańców województwa jest narażonych na zbyt wysokie stężenie benzo(a)piren
B(a)P. Gminę Szydłowiec podwyższony benzo(a)piren pokrywał w całości. Pyły te to
mieszaniny zawieszonych w powietrzu cząsteczek o różnych średnicach. Są szkodliwe ze
względu na zawartość bezopirenów, furanów, dioksyn – jednym słowem rakotwórczych metali
ciężkich oraz wpływają negatywnie na układ oddechowy i krwionośny powodując m. in.
gwałtowne zapalenie oskrzeli czy miażdzycę zwiększając także ryzyko zawału serca,
wystąpienia udarów mózgu czy zapalenie naczyń krwionośnych. Mówił o tym, aby dotrzeć do
świadomości przede wszystkim do tych niszczących nasze środowisko m. in. paląc śmieciami
w piecach czy używających jeszcze tzw. pieców kopciuchów. Wyniki analiz i oszacowań
wskazują, że w województwie mazowieckim podstawową przyczyną przekroczeń pyłów
PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest emisja powierzchniowa (emisja związana z ogrzewaniem
mieszkań w sektorze komunalno-bytowym). Duży jest napływ zanieczyszczeń spoza
województwa szczególnie świętokrzyskiego ale też i miast mazowieckich tj. Warszawy czy
Radomia. Znaczący udział ma także emisja liniowa (emisja związana z ruchem pojazdów
i spalaniem paliw). Wpływ emisji punktowej pochodzącej np. z elektrociepłowni to
zaledwie kilka procent udziału w ogólnym bilansie zanieczyszczeń. W celu zwiększenia
efektywności obniżania stężeń dwutlenku azotu, postulowane jest zobligowanie Okręgowych
Stacji Kontroli Pojazdów do obowiązkowego kontrolowania emisji spalin z samochodów
wyposażonych w silnik diesla oraz niedopuszczania do ruchu pojazdów przekraczających
ustalone normy. Wskazane byłoby również upoważnienie samorządów lokalnych do
wyznaczania stref, w których obowiązywałyby ograniczenia lub zakazy poruszania się
samochodów niespełniających określone normy emisji. Z obserwacji WIOŚ-u w Warszawie
wynika, że niezwykle ważne jest czyszczenie ulic na mokro z zalegających na nich osadów.
Chodzi zwłaszcza o jak najszybsze usunięcie zalegającego na drogach piasku pozostałego po
zimowym utrzymaniu dróg, ale także piasku i innych zanieczyszczeń wynikających z ruchu
samochodów. Wszystkie prace czyszczące muszą odbywać się na mokro, w przeciwnym razie
pył jest jedynie rozwiewany, a nie usuwany więc zasadne były jego coroczne interpelacje
kierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej odnośnie usuwania piachu z ulic nie tylko
z aspektu wiosennych prac porządkowych. Inną interpelacją, którą złożyłem na ostatniej sesji
poprzedniego roku była kwestia związana z brakiem na terenie gminy i powiatu
szydłowieckiego stacji pracującej w systemie wojewódzkiego monitoringu jakości powietrza.
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Zwrócił się o informację dotyczącą obecnej oceny jakości powietrza w Gminie Szydłowiec
(możliwą tylko na dzień dzisiejszy metodą modelowania matematycznego) i powzięcie działań
związanych z możliwością budowy stacji pomiarowej automatycznej lub manualnej poprzez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ewentualnie zainstalowanie czujników badania
jakości powietrza przez Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony
Środowiska w Szydłowcu. Obecnie w regionie posiadamy takie stacje pomiarowe
automatyczno-manualne: 3 w Radomiu, po 1 w Starachowicach i Skarżysku Kamiennej. Od
WIOŚ – u otrzymał odpowiedź, że ze względu na sytuacje kadrowo-finansową budowa takiej
stacji jest niemożliwa oraz że w 2019 roku zostanie wykonana pięcioletnia nowa ocena jakości
powietrza, przeanalizowane zostaną obecne lokalizacje stacji i zostaną zlokalizowane nowe.
Pod tym kątem brana będzie lokalizacja w Gminie Szydłowiec...
Natomiast odnośnie zakupu czujników powietrza z ewentualną lokalizacją przy
placówkach oświatowych i wybranych miejscach o występujących zagrożeniach
zanieczyszczenia powietrza otrzymałem odpowiedź od Burmistrza, że będzie to możliwe po
ogłoszeniu naborów przez Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego.
Informuję, że do 15 maja można uzyskać pomoc finansową ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego. Mogą zostać objęte zadania związane z ochroną środowiska. Dlatego
wnioskował o złożenie takiego wniosku dotyczącego zakupu i instalacji systemu służącego
informowaniu o jakości powietrza oraz zakupu narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk
domowych w tym np. zestawów do poboru próbek popiołu z paleniska, sito analityczne
i wilgotnościomierz czy dron badający skład dymu z kominów, mobilne laboratorium np.
z analizatorem pyłu. Pomoc finansowa może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych
zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Należy wykorzystać te środki w sposób
maksymalny ponieważ zdrowie nasze i naszych mieszkańców jest najważniejsze. Program
Ograniczenia Niskiej Emisji musimy przyjąć ze względu na stan naszego powietrza jaki
wdychamy na co dzień zwłaszcza w okresach grzewczych. Gmina Szydłowiec jako jedna z 96
gmin województwa mazowieckiego została zobligowana do przyjęcia tego programu właśnie
ze względu na długoterminowe przekroczenia zanieczyszczeń powietrza. Nie jest to na pewno
powód do dumy i musimy zaplanować oraz wdrożyć działania, mające na celu obniżenia stężeń
tych zanieczyszczeń. Między innymi do tego służy uchwalenie dzisiejszego Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji. Tylko długofalowe, spójne i kompleksowe działania mogą nam
pozwolić za jakiś czas oddychać pełną piersią. Przed nami jednak lata pracy, wdrażania
przepisów, wymiany źródeł ciepła czy kontrola palenisk domowych. Przede wszystkim należy
jednak postawić na wszechstronną edukację i młodych, i starszych. Dla naszego samorządu
dobra jakość powietrza powinna być głównym priorytetem. Należy jednak pamiętać, że za
jakość powietrza odpowiadamy wszyscy, a kształtowanie dobrych nawyków warto zacząć od
własnego gospodarstwa domowego. Dzisiaj mieszkańcy mają bardzo duże możliwości
wsparcia finansowego. Myślę tutaj o gminnych naborach na wymianę pieców i montaż
odnawialnych źródeł energii z 75 % dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Innym przykładem jest skierowany do każdego mieszkańca rządowy program Czyste
powietrze z pożyczką i dofinansowaniem od 7 do 53 tys. zł w zależności od kryterium
dochodowego mieszkańca z możliwością oprócz wymiany pieca- termomodernizacji budynku.
I ostatnie novum ze stycznia tego roku ogłoszone przez Ministerstwo Finansów tzw. ulga
termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć do 53 tys zł poniesionych wydatków na
przedsięwzięcia termomodernizacyjne mieszkalnych budynków jednorodzinnych.
Także źródeł pozyskania środków finansowych jest wiele i zachęcam do skorzystania z nich.
Tym bardziej, że wprowadzona uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wprowadziła ograniczenia i zakazy co do urządzeń i paliw np. użytkownicy kotłów na węgiel
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lub drewno czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 roku.
Zachęcam również naszych mieszkańców do składania deklaracji dotyczących chęci
budowy przyłączy gazowych do Polskiej Spółki Gazowej, która rozpocznie, rozpoczęła lub jest
w trakcie budowy na terenie naszej Gminy nowych linii gazowych. I tu także jest możliwość
odliczenia budowy takich przyłączy więc możliwości jest wiele...
Cieszę się, że Gmina Szydłowiec posiada już dokumenty, które umożliwiają walkę m.in.
ze smogiem. Tymi dokumentami przyjętymi w poprzedniej kadencji samorządowej są: Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska czy Strategia Gminy Szydłowiec
z elementami ochrony środowiska. Dzięki tym opracowaniom Gmina może starać się
o fundusze krajowe i unijne, poprawiać efektywność energetyczną i instalować odnawialne
źródła energii, a co za tym idzie mieć oszczędności w budżecie Gminy, ale przede wszystkim
poprawiać jakość powietrza co może w przyszłości mieć znaczenie jako walor turystyczny
przyciągający turystów, ale także nowych mieszkańców chcących osiedlić się w naszej Gminie.
Natomiast dla obecnie zamieszkujących pozwoli korzystać z aktywności fizycznej poza domem
nawet w okresach grzewczych. Dzisiaj niestety nie do końca jest to możliwe. Ale wierzę, że
wspólnie uda nam się zrealizować te wszystkie cele.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 5.
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Janusz Pytlak przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec wraz
z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.)
rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
W związku z tym, że obowiązek przyjęcia projektu regulaminu i jego przekazanie do organu
regulacyjnego (tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) wynika bezpośrednio z przepisów prawa, przyjęcie
niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt 6 ppkt 5.
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Janusz Pytlak przedstawił projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy
Szydłowiec w 2019 r. W związku ze zgłoszeniem złożonym do Burmistrza Szydłowca przez
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w Szydłowcu, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 2, 26500 Szydłowiec, dotyczącym zorganizowania kąpieliska na terenie zbiornika wodnego
,,Zalew” w Szydłowcu, Rada Miejska zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
– Prawo wodne w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wyraża zgodę na
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utworzenie kąpieliska w terminie wskazanym w uchwale. Utworzenie kąpieliska
zlokalizowanego na terenie zbiornika wodnego ,,Zalew” będzie sprzyjać rozwojowi
zorganizowanego wypoczynku i rekreacji oraz bezpieczeństwa osób korzystających
z kąpieliska. W związku z tym przyjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinia komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie w systemie elektronicznym projekt uchwały –
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 7.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2018 rok.
Wobec braku uwag i zapytań przyjęto sprawozdanie poprzez aklamację.
Wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk stwierdziła, że należy zatrzymać się nad
sprawozdaniem z działalności MOPS, który obrazuje to co MOPS wykonuje, i co świadczy na
rzecz lokalnej społeczności. MOPS i jego pracownicy wkładają ogromną pracę w wykonywanie
swoich obowiązków oraz zadań. Zdarza się, że jest to czasem niewdzięczna praca, ale taka rola
MOPSu, aby zmagał się ze wszystkimi działaniami. Chciałaby podkreślić, że ok. 30% budżetu
to kwota ok. 25 mln zł, które realizuje MOPS, w tym ok. 30 rodzajów różnych świadczeń
wykonywanych jest na rzecz mieszkańców, tj. ok. 7500 wydanych decyzji. Objętych różnymi
rodzajami działań ok. 4600 rodzin. Wykonuje te zadania 50 osób bardzo niewiele
zarabiających, których praca jest bardzo odpowiedzialna i czasami niewdzięczna.
Podziękowała Dyrektorowi MOPS oraz wszystkim pracownikom za ich trud i ciężką pracę.
Odnosząc się do sprawozdania z działalności MOPSu stwierdziła, że jest to bardzo ładne
opracowanie, które przeczytała z wielką uwagą. Bardzo ładnie obrazuje to, co MOPS wykonuje
na rzecz mieszkańców. Kończąc pogratulowała Panu Krzysztofowi Kisielowi objęcia posady
Dyrektora MOPS.
Ad 8.
Radni nie składali interpelacji na sesji.
Ad 9.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
 Odpowiedź Przewodniczącego RM z dnia 22 lutego 2019 r. do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie w sprawie przekazania Uchwały Nr V/35/19 Rady Miejskiej
w Szydłowcu,
 Pismo z dnia 27 lutego 2019 r. od Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu z prośbą o ufundowanie nagród
dla uczestników XVI ostatniej edycji konkursu międzyszkolnego pt. ,,Wędrówki
regionalne po Ziemi Szydłowieckiej”,
 Pismo z dnia 13 marca 2019 r. od Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu ws.
zabezpieczenia w budżecie środków finansowych w kwocie 200.000 zł na zakup
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nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szydłowcu,
Podanie z dnia 12 marca 2019 r. od Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawie kwestii
finansowania działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej poprzez wydzielenie środków
na działania podejmowane przez MRM,
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2019 r. – zakres
kontroli obejmował przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków przez Radę
Miejską w Szydłowcu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.,
Postanowienie WA.RET.070.2.370.2.2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie opinii
dotyczącej projektu uchwały ws. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków,
Sprawozdanie z prac i działań podjętych w 2018 r. z zakresu kompetencji stanowiska
ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu,
Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szydłowiec,
Zawiadomienie o rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu ws. skargi Prokuratora Rejonowego
w Przysusze na decyzję Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2005 r.
w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Szydłowiec,
Pismo z dnia 26 marca 2019 r. od Burmistrza Szydłowca dotyczące realizacji zadania
budżetowego pn. ,,Zagospodarowanie terenów Pl. M. Konopnickiej w Szydłowcu”,
Protokół ze spotkania u Burmistrza mieszkańców ulic: Książek Stary, Podgórze, os. nad
Zalewem z przedstawicielami firmy Jarbur Eurochem z dnia 13.03.2019 r. wraz
z oświadczeniem wspólników ww. firmy,
Odpowiedź mieszkańców ulic: Książek Stary, Podgórze, os. nad Zalewem wobec
rozbudowy firmy Jarbur Eurochem,
Zaproszenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. mieszkańców ulic: Książek Stary, Podgórze, os.
nad Zalewem na posiedzenie Komisji Infrastruktury w dniu 15 kwietnia 2019 r.,
Odpowiedź z dnia 4 kwietnia 2019 r. Przewodniczącego RM do Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szydłowcu ws. złożonego podania,
Odpowiedź z dnia 4 kwietnia 2019 r. Przewodniczącego RM do Wojewody
Mazowieckiego ws. wystąpienia pokontrolnego,
Odpowiedź z dnia 4 kwietnia 2019 r. Przewodniczącego RM do Ochotniczej Straży
Pożarnej ws. zabezpieczenia w budżecie Gminy Szydłowiec środków finansowych,
Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie ws. skargi Prokuratora Rejonowego
w Przysusze na decyzję Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2005 r.
w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Szydłowiec,
Odpowiedź z dnia 8 kwietnia 2019 r. Przewodniczącego RM do Burmistrza Szydłowca
ws. dotyczące realizacji zadania budżetowego pn. ,,Zagospodarowanie terenów Pl.
M. Konopnickiej w Szydłowcu”,
Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. Przewodniczącego RM do
Wojewody Mazowieckiego ws. wystąpienia pokontrolnego,
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 Zawiadomienie o rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu ws. skargi Prokuratora Rejonowego
w Przysusze na decyzję Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt,
 Pismo z dnia 3 marca 2019 r. od ,,Zdrowie Człowiek Profilaktyka” Biuro Projekt
Fundacja ,,Aby żyć” dotyczy wsparcia samorządu w realizacji działań zdrowotnych
w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej
w regionie,
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.140.2019 z dnia
9 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok 2018.
 Spis dokumentacji technicznej znajdujący się w Referacie Zarządu Dróg,
 Plan wydatków inwestycyjnych w Gminie Szydłowiec.
Ad 10.
Przewod. M. A. Koniarczyk zaznaczył, że w coraz gorszym stanie jest łuk asfaltowy
znajdujący się przy ul. Książek Stary koło firmy Jarbur, tam gdzie kiedyś były problemy ze
skrętami samochodów ciężarowych, asfalt w tamtym miejscu jest popękany i nawierzchnia jest
w bardzo złym stanie. Ustawiony był tam kiedyś słupek drogowy, który informował o tym łuku,
niestety już go nie ma. Poprosił o zwrócenie uwagi w tym temacie.
Podziękował w imieniu własnym i wszystkich radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu za
wszystkie życzenia wielkanocne m. in. od: Kustosza Sanktuarium Ostrej Bramy ze Skarżyska
– Kamiennej, Szefa Gabinetu Politycznego Rady Ministrów Marka Suskiego, Posłów na Sejm
RP Anny Kwiecień, Dariusza Bąka, Wojciecha Skurkiewicza, senatorów RP Adama Bielana,
Burmistrza Szydłowca wraz z pracownikami, Starosty Szydłowieckiego, Dyrektora ZEiFO,
Przewodniczącego Rady Powiatu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Szydłowcu, wszystkim placówkom oświatowym, Zarządowi Powiatowemu Stowarzyszenia
Diabetyków, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Zespołowi Żłobków w Szydłowcu, Zespołowi
,,Kumosie” oraz wszystkim mieszkańcom, od których osobiście otrzymał życzenia oraz
zaproszenia na spotkania wielkanocne.
Poinformował, że wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczył w II Debacie SamorządowoOświatowej, która odbyła się w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2019 roku, podczas tej debaty
otrzymał ,,Raport o Finansowaniu Oświaty w Polsce w latach 2004-2018”. Chciałby podzielić
się kilkoma informacjami z tego raportu. W finansowaniu oświaty jeżeli chodzi o system
finansów samorządowych, zostały zawarte pewne informacje. Na podstawie ww. raportu
przekazał informacje, że subwencja w roku 2004 pokrywała 98% wydatków płacowych
w oświacie, w kolejnych latach 2004-2016 zwiększanie kwoty części oświatowej subwencji
ogólnej polegało w praktyce na jej waloryzacji oraz uwzględnieniu planowanych
renegocjowanych przez rząd i związki zawodowe podwyżek płac nauczycieli. Podwyżki
dotyczyły jednak zawsze, także nauczycieli w przedszkolach oraz wpływały na płace
pracowników niebędących nauczycielami lecz nie były uwzględniane przy wyliczaniu kwot
subwencji szkolnej, tylko raz w 2005 roku udało się wynegocjować korektę subwencji
oświatowej w stosunku do pierwotnie ustalonej. W 2016 roku subwencja oświatowa, która
pokrywała już tylko 90% wydatku płacowego w oświacie. W dwóch kolejnych latach w 20172018 nastąpił jednak skokowy wzrost luki pomiędzy kwotą subwencji a wydatkami bieżącymi
jednostek samorządu terytorialnych na oświatę. Należy zaznaczyć, że w tych latach wzrosły
niemal dwukrotnie, o blisko 5 miliardów złotych, nieobjęte subwencją wydatki majątkowe
w oświacie w związku z koniecznością dostosowania szkół podstawowych do wymogów
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reformy. Luka finansowa w przeciągu dwóch lat wzrosła do ponad 23 miliardów złotych,
a subwencja oświatowa pokrywała jedynie 85% wydatków płacowych. Jeżeli chodzi o gminy
miejsko-wiejskie, które dotyczą także Szydłowca, luka w takich gminach osiągnęła poziom
61%, a w liczących od 10 do 20 tys. mieszkańców aż 60%. Jeżeli chodzi o budżet Gminy
Szydłowiec w 2018 roku należy wspomnieć, że największe wykonanie w wydatkach ogółem
stanowiły wydatki na pomoc społeczną ok. 34% i właśnie na oświatę ok. 33%. Zarysowany
powyżej obraz finansów polskiej oświaty wybitnie potwierdza konieczność podjęcia rzetelnej
debaty na temat systemowych zmian w tym zakresie. Postulat jej przeprowadzenia nie jest
nowy, samorządy formułują go od wielu lat, zarówno podczas prac komisji wspólnej, jak na
różnych konferencjach i kongresach, w tym podczas Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty
Oświatowej w czerwcu 2016 roku. Potrzebę rzetelnej oceny systemu funkcjonowania oświaty
od lat wskazują także eksperci, publikując swoje wnioski w znanych publikacjach, niestety
bezskutecznie. Wynikiem debaty był apel skierowany do rządu RP o treści: ,,Zatroskani
pogarszającym się - mimo naszych wysiłków - stanem finansów oświaty, zwracamy się do
rządu oraz do wszystkich zainteresowanych środowisk o podjęcie rzetelnej debaty na temat
stanu polskiego systemu edukacji, zwłaszcza w kontekście przedstawionego przez nas Raportu
o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018. Debata powinna dotyczyć między
innymi takich zagadnień, jak:
 standardy oświatowe, w tym dotyczące organizacji i sieci szkół oraz zatrudnienia
nauczycieli,
 mechanizm ustalania wynagrodzeń nauczycieli i sposób ich finansowania,
 obiektywny, jasny i przejrzysty sposób obliczania kwoty części oświatowej subwencji
ogólnej (a nie tylko jej podziału),
 jasne zdefiniowanie zobowiązań finansowych rządu i samorządów w zakresie realizacji
zadań oświatowych.
Odnosząc się do sformułowanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego zaproszenia do
okrągłego stołu w sprawie polskiej oświaty, wyrażamy przekonanie, że strona samorządowa
pominięta w zapowiedzi Premiera, musi uczestniczyć w tych rozmowach. Jednocześnie
wnioskujemy o zorganizowanie w niedługim czasie odrębnego posiedzenia Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, poświęconego wyłącznie problematyce oświaty,
z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli zainteresowanych środowisk, zwłaszcza
reprezentujących nauczycieli i rodziców.
Polecił, także w sprawie ww. tematu, artykuł autorstwa Jakuba ████ z dnia 19 kwietnia
2019 r., absolwenta historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Polskiej Szkoły Reportażu,
opublikowanym w OkoPress, w którym zebrał informacje o finansowaniu oświaty w Polsce
w 2007 – 2019. Za okres poszczególnych partii w tych czasach. Zaproponował zapoznanie się
z tym dokumentem.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że informacja o stanie asfaltu na tym łuku zostanie
przekazana do Starostwa.
Ad 11.
Na tym porządek VII sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam VII sesję Rady Miejskiej
w Szydłowcu” zamknął VII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1300 do godz. 1645
Rada podjęła uchwały: VII/46/19, VII/47/19, VII/48/19, VII/49/19, VII/50/19.
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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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