BRM-V.0002.3.2015
Protokół Nr VII/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2015 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego.
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny
L. Jakubowski.
W sesji udział wzięli – burmistrz A. Ludew, zastępca burmistrza E. Borek
sekretarz D. Kubiś, skarbnik I. Czarnota, Doradca Burmistrza M. Kwiatek, radca
prawny I. Zielezińska, sołtysi, kierownicy wydziałów i jednostek podległych
Gminie oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej
i przewodniczył obradom.

Marek

Koniarczyk

otworzył

sesję

Odczytał pismo Starosty Szydłowieckiego informujące, że Powiat rozpoczął
działania promocyjno-rekrutacyjne związane z naborem uczniów do klas
pierwszych na rok szkolny 2015/16. Ich celem jest zainteresowanie podjęciem
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych jak największej liczby uczniów
gimnazjów z terenu powiatu szydłowieckiego.
Przewod. obrad umożliwił przedstawienie ofert programowych Karolowi
Kopyckiemu dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza
w Szydłowcu oraz Marii Michajłow dyr. Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony
Pogranicza w Szydłowcu.
Dyr. K. Kopycki poinformował o propozycjach rozszerzenia działalności LO
w Szydłowcu na rok szkolny 2015/16 o mediacje i negocjacje. Jest to novum.
Uczniowie będą mogli przygotować się do ukończenia tzw. szkoły mediacji.
Patronat obejmie Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach Wydział
w Warszawie. Umożliwi to pracę w zawodzie mediatora sądowego.
Następną nowością jest wprowadzenie zajęć uzupełniających od kl. II tzw.
zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego a tak naprawdę kursu prawa jazdy.
Będzie to kurs teoretyczny kończący się egzaminem teoretycznym we
współpracy z Woj. Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Informacja dodatkowa - dla zadeklarowanej grupy uczniów będą prowadzone
zajęcia w ramach wychowania fizycznego - zajęcia z pływania.
Od 3 lat już drugi rocznik z rzędu będzie mógł uzyskać certyfikat ratownika
przedmedycznego kontynuując zajęcia, jako przedmiot uzupełniający kończący
się egzaminem.
Dyrektor stwierdził, że obszary o których mówił wpisują się w tzw. certyfikat
bezpiecznej szkoły, który w ubiegłym roku szkoła uzyskała. Liceum
ogólnokształcące jest szkołą, która przygotowuje do matury i żadnego zawodu
uczeń nie otrzymuje kończąc liceum. Jest to wstęp do podjęcia nauki na studiach
wyższych. Dobrze zdana matura daje możliwość kontynuacji nauki na studiach
wyższych i to na dobrych uczelniach, bo wszyscy uczniowie z LO
w Szydłowcu, którzy zdają maturę dostają się na wyższe uczelnie.
Te trzy elementy, o których wcześniej mówił, czyli ratownictwo
przedmedyczne, wprowadzane bezpieczeństwo ruchu drogowego i mediacje to
po zdanym egzaminie pozwalają uzyskać certyfikat. I to może służyć do
uzyskania dodatkowych punktów na studia jak też konkretne umiejętności
i kwalifikacje.
Dodał, że oprócz LO dla młodzieży od 5 lat funkcjonuje państwowe, bezpłatne,
zaoczne LO dla dorosłych.
Na najbliższej sesji Rady Powiatu ma być podjęta uchwała w sprawie powołania
nowej placówki w obrębie zespołu szkół ogólnokształcących – szkoły
policealnej o specjalności pomoc medyczna.
Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu,
która prowadzi bardzo szeroką działalność od wczesnego wspomagania poprzez
prace z dziećmi szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak
również z nauczycielami, rodzicami i wszystkimi osobami zainteresowanymi.
Już od paru lat z inicjatywy Poradni w LO jest moduł – psychopedagogika gdzie
uczniowie w zajęciach warsztatowych nabywają wiedzę z obszaru
psychopedagogiki.
Na zakończenie poinformował, że w tym roku Liceum Ogólnokształcące im.
Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu będzie obchodziło 70 lat istnienia. Zjazd
absolwentów odbędzie się w dniu 3 października 2015 roku.
Dyr. Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu Maria
Michajłow przedstawiła ofertę programową swojej placówki.
Poinformowała, że Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza
w Szydłowcu jest placówką składającą się z trzech szkół:
- pierwsza szkoła to liceum ogólnokształcące, w której będą kontynuowane
tradycje klas mundurowych.
Po raz pierwszy w 2007 roku stworzono klasę ochrony granicy państwowej
potem pojawiła się klasa ogólnopolicyjna a w ubiegłym roku dużą popularnością
2

cieszyła się klasa strażacka. W tym roku nabór do wszystkich trzech klas będzie
kontynuowany.
Klasy ogólne nie różnią się programem od innych klas licealnych. Wszystkie
przedmioty są takie same. Ale w ramach godzin przedmiotów uzupełniających
w tych klasach są ciekawe przedmioty:
I. przedmiot to jest ratownictwo medyczne - kończy się certyfikatem
ratownictwa przedmedycznego
II. przedmiot w ramach godzin wychowania fizycznego - sztuki samoobrony ze
specjalnym instruktorem
III. w ramach godzin uzupełniających prowadzone są zajęcia ze strzelectwa
Młodzież w tych klasach licealnych dochodzi do matury tak jak w innych
szkołach.
Od września 2015 roku jest propozycja utworzenia nowej klasy w liceum
ogólnokształcącym z elementami wizażu i stylizacji.
- druga szkoła to technikum. Na rok szkolny 2015/16 szkoła zamierza ogłosić
nabór uczniów do klas pierwszych technikum w zawodach: technik elektronik,
technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
handlowiec, technik obsługi turystycznej
- trzecia szkoła to zasadnicza szkoła zawodowa. Nabór do klas pierwszych
Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbędzie się w zawodach: kucharz, stolarz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz ślusarz.
Dodatkowo planuje się utworzyć klasę wielozawodową, gdzie zajęcia
z przedmiotów ogólnokształcących będą odbywały się w szkole, zajęcia
z przedmiotów zawodowych będą realizowane w formie kursowej, a praktyczna
nauka zawodu u pracodawców na mocy umowy o pracę z pracownikiem
młodocianym.
Dyrektor poinformowała, że Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza
w Szydłowcu ma 70 letnią tradycję w kształceniu zawodowym. Jest szkołą
bezpieczną i blisko domu. Pozwala zdać maturę i zdobyć zawód.
Ze szkołą współpracuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- są
to tzw. szkoły specjalne.
Na rok 2015/16 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
zaproponowane są takie kierunki jak: stolarz, kucharz, cukiernik, fryzjer
i ślusarz.
Jest też Publiczna Szkoła Specjalna przysposabiająca do pracy. Jest to szkoła dla
dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Kierunków jest dużo i kwalifikacje uczniowie mogą zdobywać na miarę swoich
możliwości.
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Radny K. Gula poparł oferty edukacyjne obu szkół. Stwierdził, że obie szkoły
dysponują bardzo atrakcyjną ofertą dydaktyczną. Jest ona bardzo bogata i każdy
może znaleźć coś dla siebie.
Z okazji niedawnego Dnia Sołtysa /11 marca br./ przewodniczący Rady
Miejskiej Marek Koniarczyk oraz wiceprzewodniczący Józef Jarosiński i Marek
Plewa złożyli na ręce Ewy Kaczor życzenia wszystkim sołtysom z terenu gminy
Szydłowiec.
Przewod. obrad powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad na
podstawie listy obecności. /14 radnych/ i przewodniczył obradom.
Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VI/15 z dnia 27 lutego 2015 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. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły
i przedszkola;
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz
Województwa Mazowieckiego;
c) powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów;
d) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu;
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015
–2025;
f) zmian Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;
g) wydania opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie należności
cywilnoprawnych w postaci umorzenia odsetek w kwocie 14 296,80 zł.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
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Główna księgowa UM Renata Osobińska złożyła wniosek o zdjęcie
z porządku sesji pkt 7g tj. podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii
o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia
odsetek w kwocie 14 296,80 zł.
Przewod. obrad poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:
Głosowanie: za - 13 głosów /jednogłośnie/
Przewod. obrad wniósł o zdjęcie z porządku sesji pkt 7d tj. podjęcie uchwały
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Przewod. obrad poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:
Głosowanie: za - 13 głosów /jednogłośnie/
Przewod. obrad przedstawił porządek po wprowadzeniu zmian:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły
i przedszkola;
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na
rzecz Województwa Mazowieckiego;
c) powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów;
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
2015 –2025;
e) zmian Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokół Nr VI/15 z dnia 27 lutego 2015 roku
był wyłożony do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej
w obowiązującym terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków wobec
powyższego zaproponował przyjęcie go bez odczytania.
Następnie poddał pod głosowanie:
za – 13 głosów/jednogłośnie/
Ad 4.
Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za
okres od 27 lutego do 25 marca 2015 roku przedstawił burmistrz Artur Ludew
I.

Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
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1. Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok
2015.
2. Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 6 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Zespołu Realizującego i Koordynującego prace
związane z realizacją zadań w ramach Projektu Kluczowego pn. „Odnowa
zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa
funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla
mieszkańców Mazowsza”
3. Zarządzenie Nr 28/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu
postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi
mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług
administrowania pomieszczeniami po byłej kawiarni i Bibliotece miejskiej w
Zamku zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa
zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa
funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla
mieszkańców Mazowsza”
4. Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 6 marca 2015 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów
na najładniejsze palmy XIII Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego.
5. Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 marca lutego 2015
roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 8/15 Burmistrza
Szydłowca z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca.
6. Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 marca 2015 roku
w sprawie powołania Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu
Szydłowca.
7. Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie
powołania
komisji
Przetargowej
do
przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zakup systemu multimedialnego do budynku zamku w Szydłowcu w ramach
projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej
w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury
kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V
„Wzmacniane Roli Miast w Rozwoju Regionu”, działanie 5.2 „Rewitalizacja
Miast”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013.
8. Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
6

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na
rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu”.
9. Zarządzenie Nr 34/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 marca 2015 roku
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości
gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej 7, oznaczonej
w ewidencji gruntów, jako dz. nr 5699/12 o powierzchni 0,0748 ha.
10. Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 marca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania formularzy do
wydawania dowodów osobistych.
11. Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie powołania oraz regulaminu działania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
12. Zarządzenie nr 37/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie zasad powoływania Komisji Odbiorowej do wykonywania
czynności na zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez
gminę Szydłowiec.
II.

Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące
projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze ze środków w budżecie organu prowadzącego
szkoły i przedszkola.
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie
nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
3. Projekt uchwały w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów.
4. Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 –2025.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
7. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie
należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia odsetek w kwocie
14 296,80 zł.
Ponadto Burmistrz:



udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski Komisji stałych
Rady Miejskiej w Szydłowcu.
w okresie 27 lutego do 25 marca 2015 roku Burmistrz Szydłowca nie wydał
żadnych decyzji umorzeniowych.
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Poinformował, że w najbliższym czasie chciałby zorganizować spotkanie
z przedstawicielem /dyrektorem firmy DRAGADOS, który jest zarządzającym
budową szydłowieckiego odcinka drogi S7, aby radni zapoznali się bliżej z tym
projektem jak również z przebiegiem prac przy budowie trasy S7. Jest szereg
telefonów i interwencji odnośnie spraw związanych z tą budową, więc
zaproponował, aby w terminie do 20 kwietnia do sekretariatu UM składać
wnioski i zapytania dot. budowy S7, które warto będzie podnieść na tym
spotkaniu.
- od 18 marca do 4 maja br. trwa w Urzędzie Miejskim audyt, który będzie
obejmował gospodarkę finansową, komunalną, infrastrukturę, inwestycje,
zamówienia publiczne, wykorzystanie funduszy unijnych i strukturę
organizacyjną Urzędu Miejskiego. Czas audytu to 45 dni. O wynikach audytu
poinformuje Radę i opinię publiczną.
- poinformował, że w wydziałach Urzędu Miejskiego trwają prace dotyczące
opracowania strategii rozwoju miasta i gminy Szydłowiec na lata 2015- 2020.
Zostanie powołany odpowiedni zespół, który będzie ten dokument
opracowywał.
- zostało złożonych kilka wniosków ważnych dla Gminy. Szersza informacja
zostanie przekazana jak będzie znany efekt końcowy. Poinformował, że udało
się pozyskać dodatkowe środki z rezerwy Prezesa Rady Ministrów na pomoc
rodzinie, której dom uległ spaleniu.
Poinformował, że w tym okresie odbyło się kilka spotkań m.in.
- w dniu 20 marca br. spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości w sprawie
wspierania przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Stwierdził, że ekonomia
społeczna bazując na lokalnych zasobach /u nas np. na piaskowcu/ może stać się
siłą napędową rozwoju lokalnego. Realizuje cele społeczne, takie jak
generowanie nowych miejsc pracy, wspólne przedsięwzięcia włączając w to
społeczność lokalną.
- spotkanie w Starostwie Powiatowym, na którym obecni byli m.in. wójtowie
z powiatu szydłowieckiego. Celem było nawiązanie współpracy, zawiązanie
związku gmin, aby wspólnie ubiegać się o środki zewnętrzne.
Ad 5.
Skarbnik I. Czarnota poinformowała, że w trybie art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych pomiędzy sesjami tj. od 27 lutego do 25 marca 2015
roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy Szydłowiec:
Zarządzeniem Nr 26/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 lutego 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.,
w związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę planów finansowych budżetu
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województwa Mazowieckiego na rok 2015, dokonano niżej wymienionych
zmian:
 w rozdziale 75011 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.734 zł
w rozdziale tym realizowane są wydatki w zakresie ewidencji ludności
i USC.
 w rozdziale 85212 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.000
zł;
 w rozdziale 85213 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.100 zł;
 w rozdziale 85214 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę
100.900 zł;
 w rozdziale 85216 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę
51.900 zł;
 w rozdziale 85295 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę
14.000 zł.
W powyższych rozdziałach działu 852 realizowane są wydatki z zakresu opieki
społecznej.
Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Nr 26/15 zwiększono dochody i wydatki
o kwotę 19 366 zł.
W okresie między sesjami, powyższym Zarządzeniem zwiększone zostały
dochody i wydatki o kwotę 19 366 zł.
Ad 6.
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji. Poinformował, że na sesji w dniu 27 lutego 2015 r. Rada Miejska
podjęła następujące uchwały:
Nr 17/VI/15 jest w trakcie realizacji, Nr 18/VI/15 jest w trakcie realizacji,
Nr 19/VI/15 jest w trakcie realizacji, Nr 20/VI/15 jest w trakcie realizacji,
Nr 21/VI/15 jest w trakcie realizacji, Nr 22/VI/15 jest w trakcie realizacji,
Nr 23/VI/15 jest w trakcie realizacji, Nr 24/VI/15 jest w trakcie realizacji,
Nr 25/VI/15 jest w trakcie realizacji.
Wszystkie uchwały w ustawowym terminie zostały przekazane do Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce
Zamiejscowej w Radomiu.
Ad 7a.
Dyr. E. Walczak przedstawiła autopoprawkę do proj. uchwały z w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ze
środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola.
Autopoprawka polega na:
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zmianie zapisu w załączniku do proj. uchwały w § 3 ust. 3 pkt 3, który
otrzymuje następujące brzmienie:
„Nagroda rzeczowa Burmistrza dla nauczyciela zatrudnionego w szkole nie
może wynosić mniej niż 200 zł brutto, a finansowa nie mniej niż 600 zł
brutto.”


w § 3 załącznika do proj. uchwały zamienia się miejscami ustępy w taki
sposób, że ust 3 staje się ust 4, a ust 4 staje się ustępem 3.



zmianie zapisu w załączniku do proj. uchwały w § 7 ust 2, który otrzymuje
następujące brzmienie:

„Do nagrody dyrektora może zgłosić kandydata także członek rady
pedagogicznej na jej posiedzeniu.”


zmianie zapisu w załączniku do proj. uchwały w § 7 ust. 3 pkt 1, który
otrzymuje następujące brzmienie:
„dla nauczycieli zatrudnionych w szkole – dyrektor szkoły”



zmianie zapisu w załączniku do proj. uchwały w § 7 ust. 6, który otrzymuje
następujące brzmienie:

„Wniosek o nagrodę Burmistrza Szydłowca składa się na formularzu
wypełnionym pismem komputerowym, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.”


zmianie zapisu w załączniku do proj. uchwały w § 7 ust. 8, który otrzymuje
następujące brzmienie:

„Wnioski o nagrodę Burmistrza należy składać do sekretariatu Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1”


zmianie zapisu w załączniku do regulaminu polegającą na:
 wykreśleniu w pierwszym wierszu słów: Dyrektora Szkoły
 dodaniu w trzecim wierszu słowa: dyrektorowi
 wykreśleniu w pkt IV słów: dyrektora szkoły
 pkt VI zastępuje się pkt V

Poinformowała, że powyższe zmiany wynikają z potrzeby przejrzystości
procedur zgłaszania kandydatów do nagrody dyrektora szkoły przez członków
rady pedagogicznej. Nie jest tu wymagane składanie wniosku na piśmie,
wystarczy ustne zgłoszenie kandydata podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.
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Konsekwencją zmiany w § 7 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 pkt 1 załącznika do uchwały
jest zmiana w § 7 ust. 6 i 8 oraz zmiany w załączniku do regulaminu.
Następnie przedstawiła proj. uchwały wraz z uzasadnieniem.
Na podstawie kompetencji określonych w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 191 ze zm.),
organy prowadzące szkoły zobowiązane są do ustalania kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
jednostkę oświatową oraz realizacji innych zadań statutowych w szkołach.
Niniejszy regulamin nie zmienia wysokości tworzonego odpisu na
specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli pozostawiając go na poziomie 1%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Zmienia natomiast wysokość
podziału na nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły. I tak,
z utworzonego funduszu 20% pozostaje do dyspozycji Burmistrza, a 80% dla
dyrektorów szkół.
W § 3 ust. 3 określono także minimalną wysokość nagrody Burmistrza dla
dyrektora szkoły lub nauczyciela oraz minimalną wysokość nagrody dyrektora
szkoły.
W obecnej wersji regulaminu nieznacznemu rozszerzeniu uległ także
katalog kryteriów, które powinien spełnić kandydat do nagrody.
Doprecyzowano także zapis dotyczący terminów składania wniosków
o nagrodę.
Z regulaminu usunięto zapis mówiący o tym, że dyrektor szkoły
opracowuje własny regulamin określający kryteria przyznawania nagród
dyrektora szkoły.
Projekt regulaminu został zaopiniowany przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Rewizyjnej,
Infrastruktury, które wydały opinię pozytywną oraz Komisji Edukacji, która
pozytywnie opiniuje, ale po zmianach.
Przewod. Komisji Edukacji przedstawił wniosek komisji - w § 3 ust. 3
załącznika do projektu uchwały wykreślić punkty 1, 2 i 3. Po zmianach ust. 3
w § 3 otrzymałby brzmienie: „Wysokość nagrody ustala organ ją przyznający
w ramach przewidzianych środków na ten cel w budżecie Gminy Szydłowiec”.
Przewod. M. Kapturski uzasadniając ten wniosek stwierdził, że nie należy
wiązać rąk Burmistrzowi i dyrektorom szkoły, ponieważ są to nagrody, które te
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organy przyznają pracownikom - nauczycielom i członkowie Komisji doszli do
wniosku, że ta kwota nagrody powinna być wysokościowo ustalana przez
dyrektora szkoły bądź burmistrza. Szczególnie dotyczy to małych szkół,
w których nauczycieli jest niewielu, a fundusz nagród nie jest wysoki. Wszyscy
nauczyciele biorą udział w projektach związanych z pozyskiwaniem środków
i dyrektor szkoły chciałby nagrodzić wszystkich nauczycieli a określenie
wysokości tej nagrody w pewien sposób ogranicza to. Komisja wyszła
z założenia, że lepiej dać każdemu nauczycielowi nagrodę pieniężną niż kogoś
pominąć.
Zwrócił się o poddanie tego wniosku pod głosowanie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek:
za – 5 głosów, przeciwnych – 8 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 13 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
Ad 7b.
Insp. ds. informatyki Robert Kamienik przedstawił proj. uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz
Województwa Mazowieckiego.
Podjęcie uchwały związane jest z realizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego projektem „Internet dla
Mazowsza”.
„Nadrzędną ideą projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do
Internetu dla możliwie jak najwięcej mieszkańców Mazowsza, wszystkim
podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej
i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy
z zakresu możliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza. Projekt
ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować
działania, które wyrównają szanse rozwojowe.”
W ramach realizacji projektu na terenie gminy została wybudowana sieć
szkieletowa i węzeł teletechniczny. Węzeł, w postaci kontenera, zlokalizowany
jest na działce gminnej w miejscowości Zastronie. Urząd Marszałkowski
zwrócił się do Burmistrza Szydłowca o nieodpłatne udostępnienie tej
nieruchomości. Podpisanie umowy musi być poprzedzone zgodą Rady
Miejskiej.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Infrastruktury,
które wydały opinię pozytywną.
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Radny P. Bloch - w § 1 projektu uchwały jest zapis o wyrażeniu zgody na czas
określony do 31 grudnia 2035 roku radny zapytał, czy ten projekt „Internet dla
Mazowsza” jest realizowany do 2035 roku i dlatego taka jest data, czy z innych
powodów. Czy w ramach tego projektu mieszkańcy naszej gminie będą mieli
darmowy dostęp do Internetu, czy ewentualnie będą musieli za niego zapłacić?
Odpowiedzi udzielił insp. ds. informatyki Robert Kamienik – data jest
sprecyzowana w umowie, która została przygotowana przez Urząd
Marszałkowski i to wynika z całości projektu. Ta data została Gminie
zaproponowana. Do tego czasu ten projekt ma być utrzymany. Projekt zakłada
budowę sieci szkieletowej. To jest sieć, która nie jest dostępna dla
mieszkańców. Mówiąc prościej, samorząd województwa buduje „autostrady”,
od których następnie operatorzy będą mogli poprowadzić podłączenia do
poszczególnych domów. Na chwilę obecną to jest tylko sieć szkieletowa.
Radny P. Bloch zapytał, czy do 2035 roku można się spodziewać, że Gmina
objęta tym projektem a Gmina będzie użytkowała te urządzenia to czy w ramach
tego projektu mieszkańcy będą mieli darmowy Internet czy raczej nie?
Insp. R. Kamienik – na tym etapie nie jest zakładane darmowe udostępnienie
Internetu. Być może w drugiej części tego projektu lokalni operatorzy będą
mogli budować własne sieci dostępowe na terenach, na których rozbudowa sieci
szerokopasmowej dotychczas była nieatrakcyjna ekonomicznie. W tej części to
jest budowa sieci szkieletowej bez precyzowania, kto będzie w przyszłości
z tego korzystał.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 10 głosów, wstrzymujących się- 3 głosy.
Ad 7c.
Doradca M. Kwiatek przedstawił autopoprawkę i uzasadnienie do niej do
projektu uchwały w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów.
1. Wprowadza się zmiany w podstawie prawnej projektu uchwały, która
otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 5c oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:”
2. § 3 przyjmuje treść: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.”
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W Statucie Szydłowieckiej Rady Seniorów stanowiącej załącznik do uchwały
wprowadza się następujące zmiany:
3. W § 2 pkt 1 Statutu Szydłowieckiej Rady Seniorów wykreśla się „nie więcej
niż”
4. Do § 2 Statutu wprowadza się ustęp 3 o treści: „Pierwsze posiedzenie SRS
zwoływane jest w terminie 14 dni od wydania zarządzenia.”
5. Rozdział 2 otrzymuje tytuł: „Organizacja wewnętrzna i tryb pracy SRS”
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
1. SRS wybiera ze swojego składu Prezydium Rady w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. W skład prezydium wchodzi Przewodniczący
i dwóch wiceprzewodniczących.
2. Do kompetencji Prezydium należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami SRS;
2) przygotowywanie kalendarza prac SRS;
3. Prezydium odwołuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, na wniosek Burmistrza lub co najmniej 5 radnych.
7. § 7 statutu zostaje skreślony. Kolejne paragrafy statutu otrzymują numerację:
§ 8 otrzymuje numer § 7, § 9 otrzymuje numer § 8, § 10 otrzymuje numer
§ 9, § 11 otrzymuje numer § 10, § 12 otrzymuje numer § 11, § 13 otrzymuje
numer § 12, § 14 otrzymuje numer § 13.
8. Do § 9 Statutu wprowadza się ustęp 3 o treści: „Praca w radzie ma
charakter społeczny.”
Poinformował, że powołanie gminnej rady seniorów jest aktem
powszechnie obowiązującym na terenie gminy i zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia
20 lipca 2000 r. (t.j. Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) koniecznym jest
opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. Zmiany w Statucie Szydłowieckiej Rady Seniorów
wprowadzono uwzględniając wnioski Komisji Rewizyjnej, Budżetu oraz
Infrastruktury.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Szydłowieckiej
Rady Seniorów wraz z uzasadnieniem.
Głównym celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu
art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, będącego podstawą do powoływania
gminnej rady seniorów, była chęć aktywizacji obywatelskiej osób starszych
w społeczności lokalnej (patrz: druk nr 1572 Sejmu RP VII kadencji).
W związku z postępującymi zmianami demograficznymi skutkującymi
wzrostem liczby najstarszych mieszkańców Szydłowca, koniecznym staje się
podjęcie działań zapewniających sprawną komunikację pomiędzy samorządem
a osobami starszymi, zamieszkującymi teren gminy. Uchwała nie rodzi skutków
finansowych.
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Zgodnie z ustawą tworzenie gminnej rady seniorów należy do wyłącznej
właściwości rady gminy, dlatego podjęcie uchwały w takiej formie, w świetle
powyższego jest w pełni uzasadnione.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Rewizyjnej
i Infrastruktury, które wydały opinię pozytywną.
Komisja Edukacji pracowała nad projektem uchwały wnioskując o zdjęcie tego
projektu z porządku obrad. Po przeanalizowaniu i zapoznaniu się bliższym
z treścią proj. uchwały oraz po uzgodnieniu z Burmistrzem Komisja Edukacji
pracowała nad tym projektem, ale nie wydała opinii.
Dyskusja
Radny P. Bloch - pomimo, że nie ma takiego wymogu ustawowego, ale zapytał
wnioskodawcę czy były przeprowadzone konsultacje tego projektu ze
środowiskami seniorów i czy posiada jakieś opinie na temat tego projektu.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział radnemu, że przyjęcie tej uchwały nie
oznacza, że znane są już dzisiaj personalia Rady Seniorów. Jeśli chodzi o skład
osobowy, czyli jak będą wyłaniani członkowie Rady Seniorów poinformował,
że zostanie ona powołana z osób wyróżniających się aktywnością społeczną,
z osób zasiadających w różnych gremiach skupiających seniorów. Wystosowane
zostaną odpowiednie zaproszenia do przedstawicieli tych organizacji i te
organizacje zaproponują ze swojego składu osoby, które mogłyby w Radzie
Seniorów zasiadać. Ale to będzie w następnej kolejności. Stwierdził, że nie wie,
na czym te konsultacje społeczne miałyby polegać skoro chodzi tutaj
o personalia. Sam fakt podjęcia uchwały i statutu to są pewne formalności,
których trzeba dochować.
Przewod. obrad zauważył, że w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym jest
zapis o tworzeniu gminnej rady seniorów, ale nie ma zapisu, aby był wymóg
konsultacyjny.
Radny P. Bloch przypomniał, że na wstępie zaznaczył, że nie ma takiego
wymogu ustawowego natomiast zapytanie było związane z tym, że jest
w Szydłowcu Uniwersytet Trzeciego Wieku, są organizacje zrzeszające
seniorów i jego zdaniem powołując Szydłowiecką Radę Seniorów,
przygotowując dla niej Statut dobrze byłoby zaprosić na takie posiedzenie
przedstawicieli seniorów, żeby się z tym statutem zapoznali i wyrazili swoją
opinię. Wyjaśnił, że jemu o to tylko chodziło, a nie o żadne personalia, czy też
o wybór składu osobowego jeszcze przed procedowaniem.
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Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że nie widzi potrzeby zapraszania większej
liczby osób. Jego zdaniem konsultacje mogłyby dotyczyć tylko pytania „czy
Gmina Szydłowiec ma powołać Szydłowiecką Radę Seniorów czy nie”. Tylko
tej kwestii mogłyby dotyczyć konsultacje. Natomiast jego zdaniem techniczna
sprawa zapisów w Statucie jest drugorzędna.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 7d.
Skarbnik I. Czarnota przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 –2025 wraz
z objaśnieniem.
I.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem nr
12/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 6 lutego 2015 r., Zarządzeniem nr 26/15
Burmistrza Szydłowca z dnia 27 lutego 2015 r. a także planowane zmiany
wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r.
Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025
polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków. Ponadto
zaktualizowano wykonanie budżetu roku 2014, zgodnie ze złożonymi
sprawozdaniami za ubiegły rok.
II.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do ostatniego WPF z dnia 29 stycznia 2015r. zwiększono
prognozowane dochody budżetowe w roku 2015 o kwotę 59.493 zł.
W 2015r. plan dochodów po zmianach wynosi 54.243.880 zł, w tym dochody
bieżące 49.936.803 zł, zaś dochody majątkowe 4.307.077 zł.
III.

PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do ostatniego WPF z dnia 29 stycznia 2015r. zwiększono
prognozowane wydatki budżetowe w roku 2015 o kwotę 59.493 zł.
Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 53.669.880 zł, w tym wydatki
bieżące 47.009.239 zł i wydatki majątkowe 6.660.641 zł.
IV.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody budżetu 2015 r. nie ulegają
zmianie.
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V.

Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie zmienił się i planowana nadwyżka wynosi
574.000 zł.
VI.

Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 16.000
zł i wynosi 2.927.564 zł.
VII.

PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.
VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.
Dokonano zmiany w załączniku przedsięwzięć w następującym zakresie:
Przedsięwzięcia majątkowe:
 zmieniono przedsięwzięcie pn.: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni
publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury
kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.
Zwiększono w planie 2015 ww. zadanie o kwotę 288.275 zł – realizacja zakupu
nagłośnienia do sal zamkowych.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Rewizyjnej
i Infrastruktury, które wydały opinię pozytywną.
Radny M. Kapturski - w związku ze zmianami wprowadzonymi
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku
2015 nastąpiło obniżenie subwencji o 341 tys. zł dla naszej Gminy, radny
zapytał czy budżet oświaty to wytrzyma.
Skarbnik I. Czarnota odpowiedziała, że trudno w tym momencie
odpowiedzieć na to pytanie. Będą czynione starania, aby obniżać koszty
oświaty. Jeśli zajdzie taka potrzeba to trzeba będzie zwiększyć budżet oświaty.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 7e.
Skarbnik I. Czarnota przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
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Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Rewizyjnej
i Infrastruktury, które wydały opinię pozytywną.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 8.
Radny P. Bloch złożył 3 zapytania:
1) poinformował, że pierwsze zapytanie dotyczy rozmowy, którą odbył
w trakcie pełnienia dyżuru w BRM w dniu 23 lutego br. z przedstawicielami
mieszkańców ulicy Spacerowej. Chodzi o projekty inwestycyjne,
o wprowadzenie kryteriów określających kolejność w jakiej będą
prowadzone inwestycje na terenie miasta i gminy Szydłowiec. Panowie
podali różne kategorie, którymi Urząd Miejski mógłby się kierować przy
planowaniu i wykonywaniu inwestycji oraz zaproponowali stworzenie
harmonogramu inwestycji miejsko-gminnych na dane lata.
2) czy w harmonogramie rozdysponowania kostki brukowej uwzględniona jest
ulica Kopernika na oś. Północ. W trakcie prac nad budżetem otrzymał ustne
zapewnienie, że starczy materiału na ten krótki odcinek chodnika. Na
ostatniej sesji otrzymał zapewnienie, że otrzyma taki dokument, ale do
chwili obecnej nie otrzymał.
3) czy do pracy w komisjach zostanie skierowany proj. uchwały w sprawie ulg
dla przedsiębiorców zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi. Od
1 stycznia 2015 r. cały czas funkcjonują stare uchwały. W związku z tym
zapytał czy jakikolwiek podmiot skorzystał z tych ulg zawartych w starych
uchwałach. Jeśli tak to, jaka to była firma i na jaką kwotę została
zastosowana ulga wobec tego podmiotu.
Ad 9.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że zostanie opracowany harmonogram
inwestycyjny, który będzie przewidywał inwestycje gminne i miejskie.
Opracowany dokument będzie zawierał inwestycje na lata 2015-2020 i będzie
on związany ze strategią.
- jeśli chodzi o ulicę Spacerową jest koncepcja wykonania kanalizacji
deszczowej i w budżecie jest przewidziana kwota 350 tys. zł. Jeśli środków
wystarczy to wtedy ewentualnie będzie wykonywana ulica. Sytuacja się wyjaśni
po rozstrzygnięciu przetargu.
- w sprawie rozdysponowania kostki to naczel. K. Piotrowski przekaże radnemu
taki dokument.
- na podstawie starej uchwały dotyczącej udzielania pomocy publicznej Urząd
Miejski nie udzielił żadnej ulgi. Projekt nowej uchwały jest już gotowy,
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dopracowywany i w najbliższym czasie zostanie przedstawiony Radzie
i przesłany do konsultacji społecznych.
Radny M. Kapturski poinformował, że Komisja Edukacji na swoim
posiedzeniu postawiła wniosek w sprawie kortów tenisowych. Radny zapytał,
czy remont kortów jest przewidziany jeszcze przed sezonem.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że zna treść wniosku Komisji, ale
w budżecie na ten rok nie ma środków na remont kortów tenisowych.
Ad 10.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły
pisma:
- pismo Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Szydłowcu dot. nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 „Mali
Odkrywcy”
- sprawozdanie merytoryczno-finansowe Wydz. Sportu i Turystyki
Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu-Zamek z działalności za rok 2014,
- zaproszenie dla radnych na konferencję „Dziedzictwo kulturowe regionu
w edukacji”, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Szydłowieckim
Centrum Kultury i Sportu-Zamek.
- poinformował, że wraz z przewod. D. Pęksyk wziął udział w szkoleniu
zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową dot. sprawozdań
z wykonania budżetu za 2014 rok.
- wziął udział w spotkaniu Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego, które odbyło się w dniu 16 marca 2015 r.
Ad 11.
Burmistrz A. Ludew zaprosił wszystkich do udziału w XIII Szydłowieckim
Kiermaszu Wielkanocnym.
Przewod. obrad wraz z Burmistrzem złożyli życzenia z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych.
Ad 12.
Na tym porządek VII sesji został wyczerpany.
Przewodniczący zamknął obrady wypowiadając formułę „Wysoka Rado,
zamykam VII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu”
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Czas trwania sesji od godz. 1300 do 1510
Rada podjęła uchwały Nr 26, 27, 28, 29, 30/VII/15
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołowała:
Krystyna
Jachowska- Sadura

Przewodniczący obrad:
Marek Koniarczyk
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