Szydłowiec, 16 grudnia 2020 r.
Or-I.0003.8.2020.DK
Pan
Maciej Kapturski
Radny Rady Miejskiej
w Szydłowcu
Odpowiedzi na interpelacje złożone w dniu 27.11.2020 r.1
TREŚĆ INTERPELACJI:
(1) Proszę o szczegółowe przedstawienie kosztów realizacji inwestycji budynku OSP
w Majdowie od roku 2010. W zestawieniu proszę przedstawić środki finansowe gminy
przeznaczone na w/w cel oraz uwzględnić dotacje innych podmiotów w tym okresie.
ODPOWIEDŹ:
Zestawienie kosztów inwestycji w budynku OSP w Majdowie w latach 2010 – 2020
w załączeniu.
TREŚĆ INTERPELACJI:
(2) Proszę o przestawienie spisu inwetaryzacyjnego Hotelu .Pod Dębem" z okresu
przekazania najemcy oraz protokołu zdawczo - odbiorczego z rozliczenia i przekazania
hotelu Gminie Szydłowiec.
ODPOWIEDŹ:
W załączeniu przekazuję:
1) Protokół przekazania dokumentacji oraz wyposażenia obiektu Hotelu Pod Dębem z dnia
15 maja 2014 roku,
2) Protokół z inwentaryzacji wyposażenia Hotelu Pod Dębem oraz zagospodarowania terenu
w obrębie Hotelu.
TREŚĆ INTERPELACJI:
(3) Proszę o przedstawienie wykazu kosztów po stronie Gminy Szydłowiec związanych
z organizacją w dniu 21.11.2020 r Gali Bokserskiej „Tymex",
ODPOWIEDŹ:
Gmina Szydłowiec zawarła umowę z organizatorem gali, którym była firma TYMEX Grabowski
Mariusz, na akcję promocyjną Szydłowca w ramach wydarzenia sportowego Gali Bokserskiej
TYMEX Boxing Night w Szydłowcu.
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Data przekazania interpelacji Burmistrzowi Szydłowca: 03.12.2020 r.

Wykonanie usługi polegało na promocji Gminy Szydłowiec podczas oficjalnej ceremonii
ważenia uczestników gali, promocji w trakcie wydarzenia sportowego Tymex Boxing Night 14
w Szydłowcu oraz w materiałach promujących wydarzenie.
Promocja gminy polegała m.in. na:
 umieszczeniu herbu gminy Szydłowiec na obszarze ringu,
 umieszczeniu herbu gminy Szydłowiec oraz logo „Szydłowiec – do zobaczenia” na macie
ringu,
 ustawieniu roll-up gminy Szydłowiec na hali podczas trwania gali,
 umieszczeniu herbu gminy Szydłowiec na wszelkich materiałach promujących
wydarzenie,
 umieszczeniu logo „Szydłowiec – do zobaczenia” oraz herb gminy Szydłowiec na ściance
WiP-owskiej, która była tłem do wywiadów z zawodnikami, organizatorami
i komentatorami wydarzenia,
 umieszczeniu herbu gminy Szydłowiec na stronie internetowej organizatora.
Promocja gminy Szydłowiec odbywała się także na spotkaniach z przedstawicielami mediów
podczas programów zapowiadającymi wydarzenie, w ramach prowadzonej obsługi
konferansjerskiej, w wywiadach i spotach reklamowych wydarzenia.
Materiały promujące walory turystyczne gminy Szydłowiec były kolportowane podczas trwania
wydarzenia. Na kanałach informacyjnych i profilach w serwisach społecznościowych
prowadzonych przez grupę TYMEX umieszczone zostało filmowe zaproszenie Burmistrza
Szydłowca do obejrzenia gali. Materiał ten został nagrany w siedzibie SKS KB „Viktoria”
Szydłowiec.
Organizacja gali bokserskiej TYMEX Boxing Night w Szydłowcu była okazją do promocji
naszego miasta i gminy nie tylko wśród uczestników wydarzenia, którzy przyjechali do
Szydłowca z różnych stron świata, ale także wśród szerokiego grona odbiorców za sprawą
transmisji w TVP Sport.
Na uwagę zasługuje fakt, że tego dnia gościliśmy w Szydłowcu niekwestionowane gwiazdy
sportu tj. Mariusza Wacha i Laurę Grzyb. A jednym z współorganizatorów gali był Mateusz
Borek.
Transmisja wydarzenia w telewizji to ważny, ale nie jedyny atut promocyjny.
Ceremonia ważenia przed galą transmitowana była na kanale sportowym w serwisie YouTube,
który ma 326 tys. subskrypcji.
Sukces organizacyjny i medialny TYMEX Boxing Night to dobry grunt pod organizację
w Szydłowcu kolejnych tak prestiżowych wydarzeń.
Wykonanie usługi promocyjnej w ramach zawartej umowy kosztowało Gminę Szydłowiec
30 tys. zł.
TREŚĆ INTERPELACJI:
(4) Proszę o pilne wykonanie naprawy dwóch lamp solarnych przy ciągu pieszym wzdłuż
ogrodzenia PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu od strony południowej. Nieczynnych
od 8 miesięcy.
ODPOWIEDŹ:
Próby naprawy latarni solarnych zamontowanych przy ciągu pieszym wzdłuż ogrodzenia PSP nr
2 im. Jana Pawła, od strony byłej siedziby Banku PKO BP przez konserwatora oświetlenia

drogowego kończyły się niepowodzeniem. Baterie i elektronika zostały zużyte, kwalifikują się
tylko do wymiany. Obecnie została podjęta decyzja, aby zdemontować elektronikę i zużyte
baterie, oraz przekonstruować istniejące latarnie. Chcemy wykonać zasilanie latarni nitką
energetyczną ziemną, wymienić oprawy, aby zamontować w nich żarówki ledowe
przystosowane do zasilania prądem 230V. Obecnie trwa rozeznanie rynku i zbieranie ofert od
potencjalnych wykonawców, aby na początku roku 2021 wykonać opisaną naprawę.
TREŚĆ INTERPELACJI:
(5) Zwracam uwagę na niebezpieczeństwo poruszania się pieszych przy skręcie z ul. Staszica
w ul. Wschodnią w stronę oddziału banku PKO BP na wysokości sklepu Tech-Sat. Proszę
rozważyć montaż barierek zabezpieczających łuk w/w skrętu.
ODPOWIEDŹ:
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na przedmiotowym skrzyżowaniu zostanie
zdemontowana część chodnika znajdującego się na terenie zielonym wzdłuż ul. Wschodniej
(rysunek w załączeniu). Wobec powyższego zamontowanie barierek zabezpieczających nie
będzie konieczne.
TREŚĆ INTERPELACJI:
(6) Proszę przestawić dokładne zestawienie przychodów związanych ze sprzedażą mienia
(własności) Gminy Szydłowiec od roku 2016.
ODPOWIEDŹ:
Zestawienie przychodów związanych ze sprzedażą mienia Gminy Szydłowiec w latach 2016 –
2020 w załączeniu.
TREŚĆ INTERPELACJI:
(7) Proszę o przedstawienie informacji pozyskania przez Gminę Szydłowiec środków
finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2015 - 2020.
ODPOWIEDŹ:
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Szydłowiec złożyła następujące wnioski:
1) Budowa ulicy Podzamcze oraz Lipowej w Szydłowcu,
2) Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu,
3) „Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Gminie Szydłowiec”
w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
4) „Budowa ulic Podzamcze, Lipowa, Dworska w Szydłowcu” w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
5) Budowa ul. Leśnej
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 został
przekształcony w Fundusz Dróg Samorządowych. Przedłożone wnioski dotyczące ul.
Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu oraz ul. Kopernika i Szydłowieckiego zostały
zatwierdzone do dofinansowania, jednakże Pan Premier zadecydował, że ostatecznie znalazły się
na liście rezerwowej poza alokacją.
TREŚĆ INTERPELACJI:
(8) Proszę o szczegółowe przedstawienie kosztów realizacji zadania odbioru odpadów

komunalnych przez Wodociągi Miejskie. W zestawieniu proszę wykazać ilość etatów oraz ich
koszty związane z tym zadaniem, wykonane inwestycje (zakupy) dzierżawy i związane z tym
koszty oraz umowy na składowanie odpadów z podmiotami zewnętrznymi.
ODPOWIEDŹ:
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu podpisała umowę z Gminą
Szydłowiec na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy
Szydłowiec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Spółka zobowiązała się w tej umowie do systematycznego opróżniania pojemników i worków na
odpady komunalne zgodnie z zatwierdzonym od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r.
Spółka do realizacji umowy, wydzierżawiła 3 pojazdy specjalne (śmieciarki MercedesBenz oraz Renault Premium) w cenie 7.000,00 zł netto/mc – szt. na okres ½ roku z możliwością
ich odkupienia lub przedłużenia umowy dzierżawy.
Spółka zatrudniła do realizacji umowy 3 kierowców dla w/w samochodów oraz
6 pracowników (ładowaczy odpadów). Dodatkowo z zasobów Spółki zostały wydzielone
2 osoby do nadzoru oraz realizacji zadań wynikających z umowy.
Spółka w celu realizacji zadania zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w celu
zagospodarowania przekazanych odpadów:
1) FHU NATURA – BYDGOSZCZ
2) EKOSKAR SP. Z O.O. – SKARŻYSKO-KAMIENNA
3) PPUH RADKOM SP. Z O.O. – RADOM
4) PreZero SP. Z O.O. – RADOM
5) EKO-SAM SP. Z O.O. – ZAKRZEW
6) FHU ECOMPLEX SP. Z O.O. – KIELCE
W załączeniu zestawienie pn. „Analiza działalności odbioru odpadów za okres od 01-09-2020 do
31-10-2020”
TREŚĆ INTERPELACJI:
(9) Proszę o przestawienie sprawozdania finansowego Wodociągów Miejskich za III kwartał
2020 r.
ODPOWIEDŹ:
W załączeniu sprawozdania Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu
w postaci Bilansu oraz Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 do
30.09.2020.

Z poważaniem
BURMITRZ
/-/
Artur Ludew
Do wiadomości:
Rada Miejska w Szydłowcu

