BRM-V.0002.4.2015
Protokół Nr VIII/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Udział wzięli – burmistrz A. Ludew, sekretarz D. Kubiś, skarbnik I. Czarnota,
radca prawny Bogdan Królikowski, sołtysi, kierownicy wydziałów i jednostek
podległych Gminie oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
/obecnych 14 radnych/
Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VII/15 z dnia 26 marca 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) rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu,
b) udziału Gminy Szydłowiec w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem na piaskowcu” oraz przystąpienia Gminy Szydłowiec
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu”, jako
członka zwyczajnego,
c) zmiany uchwały Nr 215/XXXII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
6 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie
Gminy Szydłowiec w utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą
„Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz na członkostwo
w tym stowarzyszeniu, zmienionej uchwałami Nr 142/XXIX/08 Rady

Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 listopada 2008 r. oraz 148/XXII/12 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r.,
d) zawarcia przez Gminę Szydłowiec umowy partnerskiej o nawiązaniu
stosunków bliźniaczych z miastem Beynes we Francji,
e) nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Szydłowcu,
f) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
g) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
h) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Szydłowiec,
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części działek
w Szydłowcu, dla Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
w celu posadowienia 2 tablic informacyjnych w ramach realizowanego
projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” na
okres 5 lat z możliwością przedłużenia ww. okresu,
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
2015–2025,
k) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
8. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy
Szydłowiec”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Radny P. Bloch postawił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 7a.
tj. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
Przewod. obrad zwrócił uwagę, iż w związku z tym, że podczas prac Komisja
Edukacji zaopiniowała ten projekt negatywnie nie może być takiego wniosku
formalnego zgodnie z zapisem Statutu.
Radny P. Bloch zwrócił się o odczytanie tego fragmentu Statutu przez
przewodniczącego obrad.
Radna D. Jakubczyk zgłosiła wniosek formalny o poddanie pod głosowanie
wniosku radnego P. Blocha.
Radny P. Bloch wyjaśnił, że jeśli chodzi o opinię negatywną to odnosiła się ona
do tego, że dany proj. uchwały musi zostać poddany pod dyskusję natomiast nie
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przypomina sobie, aby był zapis w Statucie mówiący o tym, że nie można
zgłaszać wniosku formalnego.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego P. Blocha:
za- 6 głosów, przeciwnych- 8 głosów.
Wniosek został odrzucony.
Radny P. Bloch postawił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 7b.
tj. podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy Szydłowiec w tworzeniu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu” oraz
przystąpienia Gminy Szydłowiec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Razem na piaskowcu”, jako członka zwyczajnego i przesuniecie tego projektu
do dalszych prac w komisjach i procedowania na kolejnej sesji.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego P. Blocha:
za- 6 głosów, przeciwnych- 7 głosów, głosów przeciwnych – 0.
Wniosek został odrzucony.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokół Nr VII/15 z dnia 26 marca 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 je pod głosowanie:
za – 13 głosów/jednogłośnie/
Radny P. Bloch - § 32 ust. 2 Statutu Gminy Szydłowiec mówi o tym, że
„Zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady w każdym czasie przed zamknięciem obrad.”
Przewod. obrad poinformował, że grupa 8 radnych tworzy bezwzględną
większość. Gdyby taką liczbę głosów uzyskał ten wniosek to by został przyjęty.
Ale takiej liczby głosów nie było w związku z tym wniosek został odrzucony.
Radny P. Bloch zwrócił się o wyjaśnienie przez radcę prawnego tej kwestii.
W jakiej sytuacji zostaje odrzucony wniosek formalny skoro do zmiany
w porządku obrad jest wymagana bezwzględna większość ustawowego składu
Rady.
/Na sesję przybył radny J. Jarosiński. Liczba radnych zwiększyła się do 15/
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Radca prawny Bogdan Królikowski odpowiedział, że zgodnie z regulaminem
taka zmiana w porządku obrad może być zatwierdzona, jeżeli bezwzględną
większością głosów Rada się na to zgodzi. Z tego względu, że się spóźnił nie
wie, jakie był wynik głosowania. Z tego, co przewod. obrad powiedział wynika,
że głosowanie było za odrzuceniem – 8 głosów. To nie ma problemu prawnego.
Przewod. obrad przypomniał, że w § 34 Statutu jest zapis, co należy do
wniosków formalnych.
Stwierdził, że nie jest wnioskiem formalnym zmiana porządku obrad.
Radny M. Plewa wyjaśnił, że wniosek o zmianę porządku obrad polega na tym
żeby wykreślić jakiś punkt. Ten wniosek mógłby przejść gdyby uzyskał tą
bezwzględną większość, czyli 8 głosów. Ponieważ nie uzyskał 8 głosów nie
przechodzi. Istotne jest żeby była bezwzględna większość osób, które są za
dokonaniem zmiany.
Ad 4.
Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za
okres od 27 marca do 29 kwietnia 2015 roku przedstawił burmistrz Artur Ludew
I.

Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:

1. Zarządzenie nr 38/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych
osobowych w Urzędzie miejskim w Szydłowcu.
2. Zarządzenie nr 39/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
oraz planów finansowych instytucji kultury.
3. Zarządzenie nr 40/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy
Szydłowiec.
4. Zarządzenie nr 41/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015
zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
a) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Szydłowiec,
b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Szydłowiec.
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5. Zarządzenie nr 42/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015
zadania własnego gminy w zakresie gminnego programu profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
a) prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów
i ich rodzin z ternu gminy Szydłowiec,
b) organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla
osób dorosłych z Gminy Szydłowiec.
6. Zarządzenie nr 43/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn.
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek.
7. Zarządzenie nr 44/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok
2015.
8. Zarządzenie nr 45/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok
2015.
9. Zarządzenie nr 46/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania czynności
z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szydłowca.
10. Zarządzenie nr 47/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawi w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę odcinka drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem
pod Lasem – Szydłówek II.
11. Zarządzenie nr 48/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Szydłowcu przy
ul. Partyzantów, a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą.
12. Zarządzenie nr 49/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu na zbycie
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy
ul. Partyzantów i powołania komisji przetargowej.
13. Zarządzenie nr 50/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawi w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Zdziechów gmina
Szydłowiec,
a
przeznaczonych
pod
zabudowę
mieszkaniową
i jednorodzinną.
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14. Zarządzenie nr 51/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu na zbycie
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, położonych we wsi Zdziechów i powołania komisji
przetargowej.
15. Zarządzenie nr 52/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015
roku.
16. Zarządzenie nr 53/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok
2015.
17. Zarządzenie nr 54/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 2 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej, a przeznaczonej
na urządzenie planu manewrowego.
18. Zarządzenie nr 55/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.
II.

Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące
projekty uchwał w sprawie:
a) rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu,
b) udziału Gminy Szydłowiec w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem na piaskowcu” oraz przystąpienia Gminy Szydłowiec
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu”, jako
członka zwyczajnego,
c) zmiany uchwały Nr 215/XXXII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
6 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie
Gminy Szydłowiec w utworzeniu Stowarzyszenia pod nazwą
„Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz na członkostwo
w tym Stowarzyszeniu, zmienionej uchwałami Nr 142/XXIX/08 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 listopada 2008 r. oraz 148/XXII/12 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r.,
d) zawarcia przez Gminę Szydłowiec umowy partnerskiej o nawiązaniu
stosunków bliźniaczych z miastem Beynes we Francji,
e) nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Szydłowcu,
f) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
g) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
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h) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Szydłowiec,
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części działek
w Szydłowcu, dla Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
w celu posadowienia 2 tablic informacyjnych w ramach realizowanego
projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” na
okres 5 lat z możliwością przedłużenia ww. okresu,
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015
–2025,
k) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
Ponadto Burmistrz:



udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski Komisji stałych
Rady Miejskiej w Szydłowcu.
w okresie 27 marca do 29 kwietnia 2015 roku Burmistrz Szydłowca wydał
jedną decyzję umorzeniową dla osoby fizycznej w łącznym zobowiązaniu
pieniężnym na kwotę 90 zł.

Burmistrz poinformował, że:
 odbył spotkanie z Wojewodą Mazowieckim, którego zaprosił do Szydłowca
na wizytę roboczą;
 uczestniczył w spotkaniu odnośnie projektu kluczowego w Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych;
 odbył spotkanie z Cz. Kwietniem Dyrektorem Oddziału Woj. Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Radomiu pod kątem modernizacji
zbiornika wodnego w Szydłowcu. Zostały dokonane oględziny tego
zbiornika;
 w celu zawiązania stowarzyszenia LGD „Razem na piaskowcu” odbył szereg
spotkań z wójtami gmin powiatu szydłowieckiego oraz wójtami Mirca, S-ka
Kościelnego i Borkowic;
 w Inkubatorze Przedsiębiorczości zorganizowane zostało spotkanie
z przedsiębiorcami poszukującymi osób do pracy na terenie gminy;
 uczestniczył w zebraniach wiejskich. Po zakończeniu zebrań i wyborze
sołtysów będzie dokonana analiza wniosków zgłoszonych na tych
zebraniach pod kątem ich realizacji;
 odbył szereg spotkań z inwestorami prywatnymi zainteresowanymi ewent.
inwestycjami na terenie gminy Szydłowiec;
 odbył kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami głównie dot. zatrudnienia, ale
i bieżących spraw, potrzeb inwestycyjnych w gminie itp.;
 poinformował, że akceptację uzyskał nasz wniosek złożony w ramach
programu „Maluch”. W związku z tym do 20 grudnia br. należy zrealizować
inwestycję w postaci przebudowy budynku przy ul. Kościuszki
7





i zaadaptowania tego budynku, placu i istniejącej infrastruktury na potrzeby
żłobka;
poinformował, że w dniu dzisiejszym Urząd Kontroli Skarbowej rozpoczął
kontrolę dotyczącą płatności i realizacji projektu kluczowego;
poinformował, że zostały wysłane zaproszenia do organizacji
pozarządowych skupiających seniorów w celu wytypowania kandydatów do
Rady Seniorów;
zaprosił wszystkich na XIII Szydłowiecke Zygmunty, które odbędą się
w dniach 2-3 maja br.

Radny L. Jakubowski zwrócił się o wyjaśnienie zarządzenia Nr 54/15
w sprawie przeznaczenia działki na urządzenie placu manewrowego. Radny
chciałby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Insp. A. Karpeta wyjaśniła, że to jest teren położony przy ul. Kolejowej za
byłym pogotowiem pomiędzy garażami, który Gmina przejęła wraz
z budynkami od Starostwa Powiatowego. Ww. teren o pow. 120 m2 na wniosek
Ośrodka Szkolenia Kierowców został przeznaczony do dzierżawy na okres 2 lat,
pod urządzenie placu manewrowego. W przypadku zgłoszenia się większej
liczby chętnych, zostanie ogłoszony i przeprowadzony przetarg na dzierżawę
tego terenu.
Ad 5.
Skarbnik I. Czarnota poinformowała, że w trybie art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych pomiędzy sesjami tj. od 26 marca do 30 kwietnia 2015
roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy Szydłowiec:
Zarządzeniem Nr 44/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2015 z dnia 19 marca 2015 r.,
dokonano niżej wymienionych zmian:
W rozdziale 85295 dokonano zwiększenia planu dochodów
 o kwotę 3 454 zł, dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny.
 kwotę 200 zł, dotacja przeznaczona na realizacje zadań związanych
z rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 44/15 zwiększono dochody i wydatki o kwotę
3 654 zł.
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Zarządzeniem Nr 45/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 13 kwietnia 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
 W związku z informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie
ustalenia wysokości dotacji przeznaczonej na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – w rozdziale 75107 zwiększono
plan dochodów i wydatków o kwotę 23 196 zł.
 W rozdziale 85295 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2015
z dnia 30 marca 2015 r., dokonano zwiększenia w planie dochodów
i wydatków o kwotę 1 800 zł – środki przeznaczone na realizacje
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego.
 W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2015
z dnia 8 kwietnia 2015 r., dokonano zwiększenia planu dochodów
i wydatków o kwotę 3 865 zł Środki z rezerwy celowej przeznaczone na
wypłatę dodatków energetycznych.
 W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2015
z dnia31 marca 2015 r., dokonano zmniejszenia planu dochodów
i wydatków o kwotę 43 660 zł – środki przeznaczone były na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 45/15 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę
14 799 zł.
Zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 kwietnia 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
 W związku z koniecznością wypłaty do 30 kwietnia 2015 r. zwrotu części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom
rolnym, na podstawie wniosku o dotacje do rozdziału 01095 została
wprowadzona kwota 45 069 zł, zwiększająca dochody i wydatki w tym
rozdziale.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 53/15 zwiększono dochody i wydatki o kwotę
45 069 zł.
W okresie między sesjami, powyższym Zarządzeniem zwiększone zostały
dochody i wydatki o kwotę 33 924 zł.
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Ad 6.
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji. Poinformował, że na sesji w dniu 26 marca 2015 r. Rada Miejska
podjęła następujące uchwały:
Nr 26/VII/15 jest w trakcie realizacji, Nr 27/VII/15 jest w trakcie realizacji,
Nr 28/VII/15 jest w trakcie realizacji, Nr 29/VII/15 jest w trakcie realizacji,
Nr 30/VII/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 oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Radomiu.
Ad 7a.
Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu
przedstawił wraz z uzasadnieniem Doradca Burmistrza Michał Kwiatek.
Straż Miejska w Szydłowcu utworzona została uchwałą Nr 145/XXIV/92
Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 1992 r. w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego w gminie. Straż Miejska
w Szydłowcu znajduje się w strukturze Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na
zasadach wydziału. W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 7 osób.
Sytuacja finansowa Gminy Szydłowiec wymusza konieczność
poszukiwania znacznych cięć budżetowych w wielu obszarach. Jednym
z nieobligatoryjnych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Szydłowiec jest
utrzymywanie Straży Miejskiej.
W latach 2009 – 2014 na działalność szydłowieckiej Straży Miejskiej
wydano kwotę 2 532 075,77 zł.

Rok
2014
2013
2012
2011
2010
2009
RAZEM

Wydatki
na działalność
Straży Miejskiej
ogółem
445 748,56 zł
442 410,04 zł
397 907,21 zł
437 547,02 zł
388 590,12 zł
419 872,82 zł
2 532 075,77 zł

Dochody
z działalności
Straży Miejskiej
w Szydłowcu
22 137,10 zł
18 169,50 zł
15 270,77 zł
25 772,27 zł
13 417,32 zł
20 812,00 zł
115 578, 96 zł

Zaplanowane w budżecie gminy w 2015 roku wydatki na działalność Straży
Miejskiej to kwota 459 449,00 zł.
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Kwota wydatków w zestawieniu z kwotą dochodów uzyskiwanych przez
Straż Miejską z mandatów (przeciętnie ok. 19 000 zł rocznie) pokazuje skalę
ponoszonych kosztów na utrzymanie tej jednostki. Koszty utrzymania Straży
Miejskiej dzielą się na wydatki osobowe, które w roku 2014 stanowiły kwotę
418 157,90 zł, czyli 93,80 % kosztów oraz inne wydatki, na które składają się:
koszty eksploatacji samochodu służbowego, koszt energii elektrycznej, zakup
mundurów, usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty nieosobowe.
Większość czynności wykonywanych przez Straż Miejską pokrywa się
z działaniami Policji, która posiada szersze uprawnienia, przez co może
skuteczniej reagować na różne sytuacje podczas interwencji.
Do głównych zadań Strażników Miejskich nierealizowanych w chwili
obecnej przez Policję należy: przeprowadzanie dzieci idących do szkoły
w godzinach 07:30 – 08:00 przez ulicę Kościuszki, konwojowanie wartości
pieniężnych dla Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, pomoc w trakcie
organizacji imprez miejskich, kontrole w związku z ustawą śmieciową
i odławianie zwierząt.
Według analizy finansowej, potwierdzonej stosownymi dokumentami,
szacowany roczny koszt przejęcia wymienionych zadań przez podmioty
zewnętrzne wynosi w przybliżeniu 34 500 zł.
Roczne oszczędności wynikające z rozwiązania Straży Miejskiej wyniosą
więc około 360 000 zł.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
rozwiązanie straży należy do kompetencji Rady Miejskiej. W związku
z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Dodał, że uczestniczył w rozmowie Burmistrza ze strażnikami miejskimi
i otrzymali oni deklaracje pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Poinformował, że
będą poczynione wszelkie starania w udzieleniu im pomocy w ramach
posiadanych możliwości.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Infrastruktury
i Rewizyjnej, które wydały opinię pozytywną.
Komisja Edukacji pracowała nad projektem uchwały i wydała opinię
negatywną.
Dyskusja
Radny P. Bloch w związku z tym, że już uzasadnienie padło, wydatki na Straż
Miejską prawie 460 tys. zł, a 34, 5 tys. zł to roczny koszt przejęcia zadań przez
podmioty zewnętrzne – to rzeczywiście robi wrażenie. Opinia, na którą wszyscy
czekali od Mazowieckiego Komendanta Woj. Policji, która radnym nie została
przedstawiona jest negatywna. Dużo już było na ten temat mówione, co
strażnicy robią a czego nie robią, jak robią i w jaki sposób. Radni podejmując tą
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decyzję, którą mają podjąć w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej podnoszą
rękę za zwolnieniem 6 osób, które jeszcze zostały na etacie. 31 sierpień to
będzie ten dzień, w którym ci panowie stracą pracę. Jeśli w tym momencie tzn.
dzisiaj nie jest jeszcze wiadomo czy ci panowie zostaną w jakiś sposób
zagospodarowani przez UM to stwierdził, że nie zostaną zagospodarowani.
Zwrócił się do Burmistrza z prośbą żeby jak najwięcej z tych 6 osób znalazło
zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu. Bo jako pracownicy UM będą
mniej zarabiali, a tym samym mniej obciążali budżet niż dotychczas i przejmą
przynajmniej w części te obowiązki, które spoczywają na nich obecnie. Licząc,
że Burmistrz tak postąpi podziękował z góry. A decyzję w podjęciu uchwały
pozostawił radnym.
Radny K. Gula – gdy dowiedział się o wspólnym posiedzeniu wszystkich
komisji w zamku z udziałem Burmistrza uznał, że to jest gest dobrej woli ze
strony Burmistrza i wróci temat do rozmowy. Liczył, że Burmistrz przedstawi
radnym nowe fakty, jakieś ustalenia. Ale gdy w piątek rano dowiedział się, że
projekt uchwały o likwidacji Straży Miejskiej jest przygotowany to doszedł do
wniosku, że, po co się spotykać skoro sprawa jest załatwiona. Stwierdził, że
wcale się nie pomylił, bo to spotkanie trwało 10 min i nie było żadnej dyskusji.
Bo tak naprawdę, nad czym dyskutować? Jest 6 radnych, którzy chcą jeszcze
bronić SM, rozmawiać na ten temat, szukać pewnych rozwiązań. Na sesji padło
stwierdzenie, że były jakieś ustalenia, że może Burmistrz pomoże, znaleźć pracę
czy przeszeregować ich na inne stanowiska. Oczekiwał takich rozmów, ale
wcześniej, nie na sesji. Zastanawiające jest, w jakim celu było organizowane
to spotkanie w zamku, jaki miało sens. Przecież wszystkim wiadomo, jak kto
z radnych zagłosuje.
Radny L. Jakubowski - ktoś zaplanował likwidację Straży Miejskiej
w Szydłowcu, która działała od 1992 roku tylko tą decyzję musi podjąć Rada
Miejska. Projekt uchwały powstał szybko, wręcz w ekspresowym tempie i Rada
musi podjąć tą decyzję bez możliwości przeprowadzenia szczegółowej analizy.
Materiały, które radni otrzymali to nie jest analiza to są tylko odpowiedzi na
wątpliwości, które padły na sesji przy podejmowaniu uchwały intencyjnej.
Osobiście, jako radny jest zdziwiony faktem, że władze miasta nie chcą
korzystać z usług strażników miejskich, których działalność zwiększa
bezpieczeństwo w mieście i gminie. Jest takim ramieniem burmistrza, które
poprawia to bezpieczeństwo uzupełniając się z Policją. Są zadania, których
Policja nie wykonuje i nie będzie wykonywać. Jeśli ktoś z pracowników
w Wydziale Komunalnym będzie musiał wykonywać te zadania w zamian
strażników to trzeba będzie zatrudnić dodatkowe osoby /akcje śmieciowe,
szamba, itp./, Więc jaki jest sens pozbawiać się tego. Likwidacja Straży
Miejskiej jest złym pomysłem. Jest grupa radnych na sali, która to przegłosuje
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a to, co mówi druga grupa to jest „głos wołającego na puszczy” stwierdził
radny.
Radny M. Plewa stwierdził, że podjęcie tej uchwały to nie jest łatwa decyzja.
Jeśli komuś z radnych, którzy będą głosować przeciwko tej uchwale wydaje się,
że nam jest lekko to jest w dużym błędzie. My doceniamy to, co robiła Straż
Miejska, bo wiemy, że dużo robiła dla utrzymania porządku w gminie. Oni
wykonywali swoje zadania uczciwie i solidnie. I tak naprawdę jedynym
powodem rozwiązania Straży Miejskiej jest powód ekonomiczny. Wszyscy
zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji finansowej jest gmina. W tej chwili jest 23
mln zł długu do spłacenia w ciągu 10 lat. Od 2017 roku będzie spłacana kwota
główna w wysokości 2,5 mln zł rocznie aż do roku 2025. Jest rok rocznie 1 mln
zł spłaty obsługi długu. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Na
tegoroczne inwestycje przeznaczone jest około 3 mln zł. Oszczędności szukane
są w każdym miejscu. Rozwiązanie Straży Miejskiej przyniesie oszczędności
w wysokości 360 tys. zł rocznie, to jest 10% wydatków na tegoroczne
inwestycje. Straż jest potrzebna, ale w takiej gminie, którą na to stać
a Szydłowca nie stać na taki luksus. Mimo pożytecznej roli, jaką SM spełnia
będziemy musieli pożegnać się ze Strażą Miejską.
Radny L. Jakubowski – radny M. Plewa przedstawił sytuację finansową
gminy, jako tragiczną wręcz katastroficzną. Odnosząc się do takiej wizji
zacytował fragment opinii RIO –„przedłożone przez Burmistrza Szydłowca
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok opiniuje bez uwag.”.
Zadłużenie w chwili obecnej wynosi 38% a do 65% i do katastrofy to dużo
brakuje dzięki pracy wielu ludzi w Urzędzie Miejskim, dzięki poprzedniej
Radzie i poprzedniemu burmistrzowi. Wiec, po co mówić o katastrofie
i względach ekonomicznych.
Radny K. Gula dodał, że 12 lat temu, kiedy Andrzej Jarzyński obejmował
Urząd Burmistrza było prawie 70% zadłużenia. Jakoś sobie poradzono nic nie
likwidując.
Radny M. Kapturski odnosząc się do tematu, nad którym przyjdzie radnym
głosować zapytał czy porządek publiczny, bezpieczeństwo mieszkańców gminy
da się przeliczyć na pieniądze? Stwierdził, że strażnik, jako człowiek
w mundurze wzbudza zaufanie, respekt, wymusza podświadomie
posłuszeństwo, działa, jako osoba pilnująca pewnych zasad i unormowań
społecznych. To, co widać po każdym weekendzie w naszym mieście wszyscy
doskonale wiedzą. Dewastacja sprzętu, mienia publicznego, powyrywane znaki
drogowe, zniszczone kosze uliczne. To skutek działalności młodzieży na
naszym terenie, na osiedlach mieszkaniowych, na terenach placówek
oświatowych szczególnie w późnych porach. Interwencja Policji i Straży
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Miejskiej jest konieczna. Dlatego cały czas ma wątpliwości i jest przeciwko
likwidacji Straży Miejskiej. Rozumie oszczędności i jest to argument poważny.
Ale ma bardzo duże wątpliwości odnośnie likwidacji i dlatego zaproponował
wykonanie tego etapami lub próbę restrukturyzacji Straży Miejskiej.
Na koniec oznajmił, że radni muszą mieć świadomość a Burmistrz przede
wszystkim, że to na nich spadnie odpowiedzialność za porządek publiczny. To
jest likwidacja 6 etatów, które o ten porządek i mienie publiczne dbają.
Bezpieczeństwa i porządku publicznego nie da się przeliczyć na pieniądze.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że doskonale zdaje sobie sprawę
z odpowiedzialności i ciężaru gatunkowego tej uchwały. Z trudem mu
przychodzi uzasadniać podjęcie takiej uchwały, ale na dzień dzisiejszy sytuacja
jest taka, że bez Straży Miejskiej Gmina może się obyć. Zdaje sobie sprawę, że
uderza to bezpośrednio w tych ludzi. Powtórzył to, co wcześniej już mówił, że
dla niego jedynym argumentem do rozmów na temat tej uchwały jest czynnik
ludzki.
Oświadczył, że to on wniósł ten projekt uchwały i podtrzymuje go, mimo, że
zdaje sobie sprawę, że jego podjęcie jest bardzo, bardzo trudne i bolesne, ale
konieczne.
Radny P. Bloch postawił wniosek o głosowanie w trybie jawnym imiennym
zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu Gminy Szydłowiec projektu uchwały w sprawie
rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
Przewod. obrad odczytał § 44 oraz § 46 ust. 4 Statutu Gminy Szydłowiec
w sprawie zasad głosowania jawnego imiennego.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego P. Blocha dotyczący
głosowania w trybie jawnym imiennym projektu uchwały w sprawie
rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu. /§ 44 ust. 3 Statutu Gminy
Szydłowiec/
za – 6 głosów, przeciwnych - 9 głosów.
Wniosek został odrzucony.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
za – 8 głosów, przeciwnych – 6 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
Ad 7b.
Projekt uchwały w sprawie udziału Gminy Szydłowiec w tworzeniu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu” oraz
przystąpienia Gminy Szydłowiec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
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„Razem na piaskowcu”, jako członka zwyczajnego, przedstawił wraz
z uzasadnieniem Doradca Burmistrza Michał Kwiatek.
Gmina Szydłowiec, wspólnie z Gminami: Borkowice, Chlewiska,
Jastrząb, Orońsko, Mirów, Mirzec, Skarżysko Kościelne tworzą Lokalną Grupę
Działania „Razem na piaskowcu”.
W związku ze zmianami przepisów prawnych oraz nowym okresem
programowania na lata 2014-2020, zachodzi konieczność poszerzenia obszarów
LGD opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Pozwoli to na aplikowanie o środki z PROW służące do zaspokojenia potrzeb
mieszkańców oraz promocji naszego regionu.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Infrastruktury,
które wydały opinię pozytywną.
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię
negatywną.
Dyskusja
Radny M. Kapturski wyjaśnił negatywną opinię Komisji Edukacji. Komisja
jest za udziałem Gminy Szydłowiec w Stowarzyszeniu Jednak pewne
wątpliwości i pytania, które padały na posiedzeniu komisji nie zostały
wyjaśnione przez prezentującego projekt uchwały Doradcę M. Kwiatka.
Proj. uchwały mówi o tworzeniu nowego stowarzyszenia w związku z tym zadał
pytania Burmistrzowi - czy środki, które Gmina będzie uzyskiwać
w przeliczeniu na jednego mieszkańca z funduszu woj. świętokrzyskiego będą
faktycznie z tego funduszu, czy one będą większe niż te na Mazowszu i co było
powodem decyzji wójtów i burmistrzów tych miejscowości, aby powstało nowe
stowarzyszenie. Poprosił o uzasadnienie. Jeżeli radni uzyskają dokładne
wyjaśnienie to na pewno a on osobiście będzie za podjęciem tej uchwały.
Radny P. Bloch zwrócił się z dodatkowymi pytaniami wiążącymi się
z omawianym proj. uchwały:
- co dalej ze Stowarzyszeniem LGD „Na Piaskowcu”, którego Gmina jest
współzałożycielem,
- co stanie się z ludźmi tam pracującymi po przekształceniu w zwykłe
stowarzyszenie, co z Prezesem W. Winiarskim,
- czy LGD będzie mogła dokończyć rozpoczęte projekty i czy nie będzie
problemu z ich rozliczeniem.
Radny L. Jakubowski przypomniał, żer już wcześniej wspominał, że jest
członkiem Rady Programowej LGD „Na Piaskowcu”, tej LGD, której
udziałowcem i inicjatorem była Gmina Szydłowiec. I dzisiaj przed głosowaniem
nad tym nowym proj. uchwały ma wątpliwości prawne, czy Gmina nie powinna
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najpierw wystąpić z poprzedniej LGD, a dopiero potem przystąpić do nowej.
Ma również wątpliwości czy Doradca Burmistrza może przygotowywać
projekty uchwał. Odszukał w Internecie i zacytował fragment opracowania
radcy prawnego mecenasa Radosława Skwarło, z którego wynika, że nie może:
„Słusznie pozostawiono tu swobodę kierownikowi urzędu, ale ta swoboda nie
oznacza zupełnej dowolności w kształtowaniu zakresu obowiązków. Po
pierwsze, zakres obowiązków pracowniczych musi odpowiadać istocie
stanowiska pracy (jego nazwie). Doradca to ten, kto udziela porad, człowiek lub
czynnik wywierający na kogoś dobry lub zły wpływ, natomiast asystent to osoba
pomagająca specjaliście przy wykonywanej przez niego pracy. Zakres
obowiązków pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach musi
odpowiadać tym pojęciom. Doradcy i asystenci nie mogą podejmować
samodzielnie żadnych czynności ani decyzji o charakterze merytorycznym dotyczącym wykonywania zadań jednostki samorządu terytorialnego. Ich rola
ma wyłącznie charakter wspierający.”
Wg. Radnego nie jest zrozumiały pośpiech w rozpatrywaniu kolejnego projektu
uchwały. Przecież do LGD „Na Piaskowcu” mogą przystąpić gminy Mirzec i
Skarżysko Kościelne a siedzibę ustalić, jeśli jest taka potrzeba w woj.
świętokrzyskim. Jeśli chodzi o wymianę władzy to rada wybiera, więc nie
będzie problemu. Po co więc tworzyć nowy twór, kiedy można tylko
przekształcić i działać dalej. Jest nowy burmistrz, który ma swobodę wyboru
ciał merytorycznych organizacji pozarządowych. Nie będzie problemu żeby
LGD „Na Piaskowcu”, w której Gmina Szydłowiec jest udziałowcem nadal
istniała poszerzona o gminę Mirzec i Skarżysko Kościelne.
Radny P. Bloch, gdy była podejmowana uchwała o utworzeniu Stowarzyszenia
LGD „Na Piaskowcu” do proj. uchwały był dołączony, jako załącznik statut
tego stowarzyszenia. Zapytał, czy nie jest wymogiem żeby do tego projektu
uchwały taki statut był dołączony?
Radny K. Gula stwierdził, że faktycznie zachodzi konieczność poszerzenia
obszarów LGD poprzez wprowadzenie dodatkowych gmin, ale tu się tworzy coś
nowego. To już radny L. Jakubowski powiedział, że nie wyszliśmy z jednego
a tworzymy już drugie. Doradca na posiedzeniach komisji przedstawiał
argument, więcej ludzi – więcej pieniędzy. Ale na pytanie jak to ma być
finansowane to nie było odpowiedzi. Radny prosił, aby Burmistrz, który
uczestniczył w tych rozmowach, mający najwięcej informacji przedstawiał ten
projekt na posiedzeniach komisji a nie Doradca. Chciałby wiedzieć, co mówili
wójtowie gmin na ten temat. Chciałby, aby Burmistrz przekonał radnych, że to
jest ekstra pomysł.
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Przewod. obrad poinformował, że inne komisje też pracowały nad tym
projektem uchwały i Doradca M. Kwiatek w sposób jasny i wyczerpujący
przedstawiał ten projekt i odpowiadał na pytania zadawane przez radnych.
Radny J. Jarosiński – odnośnie uchwały obecnie procedowanej to zwrócił
uwagę radnym żeby przeczytali tytuł proj. uchwały „w sprawie udziału Gminy
Szydłowiec w tworzeniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na
piaskowcu” I to wyjaśni wszystkie wątpliwości radnych. Przypomniał, że on też
jest członkiem Stowarzyszenia LGD „Na Piaskowcu”, był jej członkiem
założycielem, pracuje w Radzie oceniającej wnioski. Obecnie formuła tego
pierwotnego stowarzyszenia zostaje wyczerpana razem z okresem finansowania.
Pozostaje kwestia rozliczenia. To jest opracowanie nowej strategii działania na
terenie, które obejmuje LGD i to trzeba wykonać. Na pewno argument
finansowy, o którym mówił Doradca M. Kwiatek i o którym on osobiście pytał
na Walnym Zgromadzeniu to są warunki korzystniejsze, aby stworzyć LGD
objętą działaniem i zakresem woj. świętokrzyskiego, które korzysta ze środków
tzw. ściany wschodniej. Ponieważ jest możliwość tworzenia lokalnych grup
działania ponadregionalnych, czyli na granicy województwa świętokrzyskiego
i mazowieckiego to z wiadomości, które posiada jest to bardzo korzystne. Z tego
tytułu, że będąc obsługiwanym i rozliczanym przez woj. świętokrzyskie Gmina
partycypuje o środki ze ściany wschodniej, czyli o środki wyższe. Doradca M.
Kwiatek będąc na posiedzeniu komisji przedstawiał te wszystkie argumenty
i nie prawdą jest, że nie umiał wytłumaczyć. Był i tłumaczył, podawał
informację a to, że radni chcą usłyszeć od burmistrza to jest inna rzecz. Mają
takie prawo. Natomiast nie można mówić, że osoba, która przedstawiała proj.
uchwały nie była kompetentna i nie przekazywała wiadomości. Wyjaśnił, że
LGD to jest taki mini urząd marszałkowski, który dzieli środkami na o wiele
mniejszą skalę. Dzieli tymi środkami na wnioski, które są składane na małe
projekty, na tworzenie miejsc pracy, na różnego rodzaju imprezy, które gminy
organizują, Mogą je organizować takie instytucje jak SCKiS-Zamek, szkoły,
przedszkola, czyli warto jest znać program LGD i warto o wnioski aplikować,
kiedy LGD ogłasza nabór. Stwierdził, że w poprzedniej kadencji, LGD wraz z
radnym L. Jakubowskim zrobili dobrą robotę, ponieważ gmina Szydłowiec
uzyskała środki na te wnioski, na które aplikowała. Powtórzył, że trzeba być
członkiem LGD a jako Gmina nie da się samodzielnie stworzyć LGD, bo jedna
gmina to za mało. Wymóg ilościowy jest taki, że go nie spełniamy. Natomiast
uzyskał informację i radni również, że te 5 gmin woj. mazowieckiego i 1 z woj.
mazowieckiego, ale z powiatu przysuskiego oraz 2 gminy z woj.
świętokrzyskiego razem chcą stworzyć LGD. Na etapie roboczym spotkali się
wójtowie i burmistrzowie, którzy są głównymi decydentami. Stwierdził, że żal
tego, co było, bo dobrze funkcjonowało, ale jest nowa formuła, nowe
finansowanie trzeba podejść do tego tak podejść. Warto przystąpić i warto
w tym być. Poinformował, że też ma pytania, co do technicznego rozwiązania,
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ale uważa, że to się samo wyjaśni w późniejszym czasie.Dzisiaj najważniejszą
rzeczą będzie wyłonienie tej LGD i opracowanie strategii rozwoju. A sprawy
techniczne przybliży burmistrz.
Radny P. Bloch odniósł się do wypowiedzi J. Jarosińskiego, która wprowadza
w błąd, bo w pierwszej części nazwy projektu uchwały jest faktycznie
w sprawie udziału, tworzenia, ale dalej jest zapis oraz przystąpienia.... Doradca
stwierdził, że w momencie podjęcia tej uchwały Stowarzyszenie LGD „Na
Piaskowcu” staje się stowarzyszeniem zwykłym. Trzeba mieć świadomość, że
osoby, które podpisywały dokumenty związane z projektami LGD „Na
Piaskowcu” odpowiadają własnym majątkiem. Co się stanie, jeśli to będzie
stowarzyszenie zwykłe i projekt nie zostanie rozliczony? To prawdopodobnie
prezes tego stowarzyszenia zapłaci własnym majątkiem za zobowiązania tego
Stowarzyszenia i radni mieli tego świadomość. Natomiast radni chcieli od
Doradcy dowiedzieć się o wykładnię z PROW albo od władz wyższych czy
rzeczywiście Gmina dostanie wyższe dofinansowanie. I tej informacji radni nie
otrzymali.
Przewod. obrad przypomniał, że treść § 36 Statutu „W debacie nad daną
sprawą radny może zabierać głos tylko dwa razy. Łączny czas trwania
wystąpienia radnego nie może przekraczać 10 minut, a klubu 15 minut.”
Radny L. Jakubowski potwierdził, że od 2010 pracował wspólnie z radnym
J. Jarosińskim w radzie programowej LGD „Na Piaskowcu” dla dobra ludzi
i poszczególnych gmin. Radny J. Jarosiński zarzucił, że radni nie umieją czytać
a on stwierdza, że nie umie manipulować, bo projekt uchwały jest w sprawie
udziału Gminy Szydłowiec w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem na piaskowcu” oraz przystąpienia Gminy Szydłowiec do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu”, jako członka
zwyczajnego. Poinformował, że w LGD to nie ma pieniędzy unijnych, które
LGD dostaje i rozdziela. Przedstawił szczegółowo sposób finansowania
projektów składanych do LGD. Następnie odniósł się do tzw. „ściany
wschodniej” stwierdzając, że to nie jest prawda, że tam tak wszystko dają
gminom woj. mazowieckiego nawet, gdy będziemy połączeni z woj.
Świętokrzyskim czy małopolskim. Środki należy przeznaczyć na ten cel w takiej
wysokości, w jakiej ustali zarząd woj. mazowieckiego dla poszczególnych
członków, na poszczególne gminy, a woj. świętokrzyskiego czy małopolskiego
zarząd woj. w takiej wysokości, w jakiej mówi się w przepisach. Nasza Gmina
dostanie takie środki, jakie przekaże do LGD z siedzibą w woj. świętokrzyskim
Zarząd Woj. Mazowieckiego. Tak to sformułował. Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, któremu
podlegają LGD na Mazowszu
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Burmistrz A. Ludew – opracowanie proj. dokumentu nie jest równoznaczne
z nabraniem mocy prawnej tego dokumentu. Ten dokument nabierze mocy
prawnej w momencie, w którym przegłosuje go Rada.
Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” jak było wspomniane musi się
rozliczyć do 30 czerwca br. Interesy zostały zabezpieczone Wszystkie gminy
zapłaciły składkę członkowską umożliwiającą funkcjonowanie stowarzyszenia
do momentu rozliczenia swojej działalności tj. do dnia 30 czerwca. Jeżeli chodzi
o tzw. ścianę wschodnią i pozyskiwanie środków to rzeczywiście w tym
momencie nie wiadomo, jakie to będą środki. Na pewno nie będą to środki
mniejsze niż otrzymywane dotychczas z woj. mazowieckiego a z racji tego, że
to będzie tzw. ściana wschodnia mogą być większe. I na takie środki liczymy.
Głównym argumentem, który tu nie został podniesiony, a który podnosili
wszyscy przedstawiciele był fakt niewykorzystania przez LGD „Na Piaskowcu”
pond 2 mln zł. Natomiast LGD, w którym uczestniczyły gminy Mirzec
i Skarżysko Kościelne wykorzystały środki w 100%. Argumentacja
o łatwiejszym sposobie procedowania, szybszym sposobie załatwiania
wniosków, mniejszej ilości LGD /bo jest tylko 14/ a na Mazowszu jest 34-36
i możliwości wykorzystania tych środków, szybszego sięgnięcia po nie, były
argumentem „za”.
– Jeśli chodzi o procedurę przyjęcia tego projektu uchwały to uchwała została
przyjęta przez wszystkie gminy. Wszyscy przedstawiciele gmin zobowiązali się
do przedłożenia jednolitego tekstu projektu uchwały swoim radom w celu
zawiązania takiego stowarzyszenia. Wszystkie gminy zadeklarowały chęć
takiego procedowania, przystąpienia w takim kształcie i Szydłowiec jest kolejną
z gmin, która idzie za większością. Jeśli Rada tego proj. uchwały nie przyjmie to
Gmina zostanie „poza burtą”. Z jego punktu widzenia innego wyjścia Gmina nie
ma.
Radny K. Gula podziękował Burmistrzowi za wyjaśnienia. Stwierdził, że radni
na posiedzeniu komisji takich właśnie wyjaśnień oczekiwali a Doradca takich
informacji nie przedstawił. Doradca M. Kwiatek powiedział, że Burmistrz jest
bardzo zajęty i nie ma czasu dla radnych.
Burmistrz A. Ludew odnosząc się do wypowiedzi radnego K. Guli powiedział,
że z jego strony nie ma żadnego lekceważenia Rady. Jest bardzo zajęty, o czym
radni osobiście się przekonali, gdy trzeba było przełożyć umówione spotkanie.
Osobą upoważnioną, która w jego imieniu i z jego upoważnienia może
przedstawić proj. uchwały lub wziąć udział w dyskusji jest Doradca
M. Kwiatek. Zwrócił się, aby radny nie przedstawiał opinii publicznej takiego
stanowiska, że burmistrz nie ma czasu dla Rady.
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Radna D. Jakubczyk nie zgodziła się z wypowiedzią radnego K. Guli, gdyż jak
stwierdziła nie padły takie słowa na posiedzeniu Komisji i nie należy
wprowadzać w błąd opinii publicznej.
Radna zgłosiła wniosek formalny o zamkniecie dyskusji.
Przewod. obrad zamknął dyskusję. Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu wobec
wniosku formalnego.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 9 głosów, przeciwnych- 6 głosów.
Przewod. obrad ogłosił 10 min. przerwę w obradach
Ad 7c.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 215/XXXII/05 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 6 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na
uczestniczenie Gminy Szydłowiec w utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą
„Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz na członkostwo w tym
stowarzyszeniu, zmienionej uchwałami Nr 142/XXIX/08 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 7 listopada 2008 r. oraz 148/XXII/12 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Sekretarz Gminy D. Kubiś.
Gmina Szydłowiec jest od dnia 6 września 2005 r. roku członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia pod nazwą „Mazowiecka Regionalna Organizacja
Turystyczna”.
Uchwałą Nr 148/XXIII/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. Rada Miejska wskazała
osoby reprezentujące Gminę Szydłowiec w Stowarzyszeniu. W związku
z objęciem, w dniu 9 grudnia 2014 r., urzędu Burmistrza Szydłowca przez Pana
Artura Ludwa zachodzi konieczność uaktualnienia uchwały w zakresie osób
reprezentujących Gminę Szydłowiec w Stowarzyszeniu.
Zgodnie ze Statutem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi działają poprzez swoich
przedstawicieli, którzy w jego imieniu realizują wszelkie prawa i obowiązki
wynikające z przynależności do Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu, które
jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, gminę, będącą członkiem zwyczajnym
MROT, reprezentować może jeden przedstawiciel. W związku z tym proponuje
się zmianę zapisu § 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie
Gminy Szydłowiec w utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą „Mazowiecka
Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz na członkostwo w tym
stowarzyszeniu i oddelegowanie Burmistrza Szydłowca do reprezentowania
w nim Gminy Szydłowiec oraz umożliwienie mu udzielania innym osobom
upoważnień do działania w jego imieniu w tym zakresie.
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Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię
pozytywną.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7d.
Naczel. J. Jezierska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia przez
Gminę Szydłowiec umowy partnerskiej o nawiązaniu stosunków bliźniaczych
z miastem Beynes we Francji wraz z uzasadnieniem.
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być
normowana.
Na początku roku 2014 z inicjatywy mieszkańców miast Beynes i Szydłowca
doszło do nawiązania kontaktów pomiędzy merem miasta Beynes i burmistrzem
Szydłowca.
W czerwcu 2014 r. na zaproszenie mera pana Alaina Bricault, gościła w Beynes,
szydłowiecka delegacja na czele z burmistrzem Szydłowca. Podczas wizyty obie
strony omówiły dziedziny przyszłej współpracy oraz ustaliły, że będą dążyć do
podpisania umowy o nawiązaniu stosunków pomiędzy miastami bliźniaczymi.
W październiku 2014 r. Szydłowiec odwiedziła delegacja mieszkańców Beynes,
będących członkami komitetu sterującego współpracą miast bliźniaczych.
Podczas wizyty określono ramy przyszłej współpracy. Obecnie, na zaproszenie
burmistrza Szydłowca, w dniach 1, 2 i 3 maja odwiedzi Szydłowiec delegacja
mieszkańców Beynes pod kierownictwem mera, pana Alaina Bricault, by wziąć
udział w święcie miejskim "Szydłowieckie Zygmunty 2015” oraz obchodach
Święta Konstytucji. Przyjazd delegacji będzie okazją do podpisania umowy
o nawiązaniu stosunków bliźniaczych.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Przystąpienie do umowy partnerskiej pozwoli na nawiązanie oficjalnej
współpracy międzynarodowej w dziedzinach:
 edukacji,
 kultury,
 turystyki,
 sportu.
3. Charakterystyka
przewidywanych
skutków
społecznych
i gospodarczych.
Podpisanie umowy partnerskiej o współpracy Szydłowca i Beynes wzmocni
i poszerzy dotychczasową współpracę międzynarodową gminy Szydłowiec.
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Poszerzenie dotychczasowego kręgu miast partnerskich Szydłowca pozwoli na
rozszerzenie współpracy z kolejnymi miastami europejskimi na wszystkich
istotnych płaszczyznach.
Miasto i jego mieszkańcy będą mogli wymieniać doświadczenia i informacje
w interesujących ich obszarach życia. Współpraca z nowymi miastami to nowa
sieć kontaktów wewnątrz wielokulturowej społeczności Europy.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji i Infrastruktury,
które wydały opinię pozytywną.
Radny M. Kapturski zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy zamierza
zaprosić inicjatora tego przedsięwzięcia byłego burmistrza A. Jarzyńskiego na
podpisanie umowy partnerskiej z delegacją miasta Beynes we Francji.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że jest zaskoczony tym pytaniem i musi się
zastanowić. Nie planował zapraszać osób prywatnych na uroczystości miejskie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7e.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu wraz z uzasadnieniem przedstawiła
dyr. E. Walczak.
Zgodnie z § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, organ prowadzący jest
uprawniony do nadania imienia przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej.
W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu wystąpił w imieniu Rady
Pedagogicznej z wnioskiem o nadanie Przedszkolu imienia „Mali Odkrywcy”.
W 2015 roku Przedszkole będzie obchodziło jubileusz 25- lecia powstania
placówki, jest to, więc doskonała okazja do nadania imienia.
Spośród wielu propozycji społeczność Przedszkola wybrała cztery nazwy, które
cieszyły się największą popularnością. Były to: Baśniowe Przedszkole, Promyk
Słońca, Mali Odkrywcy oraz Małe Skrzaty. W wyniku dalszego głosowania
została wybrana nazwa „Mali Odkrywcy”. Pełna nazwa Przedszkola brzmi:
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Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy”
z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Dokonując wyboru imienia społeczność Przedszkola kierowała się tym, że
placówka prowadzi zajęcia z dziećmi w oparciu o elementy pedagogiki
M. Montessori i Planu Daltońskiego, które wprowadzają nowe, inspirujące
metody pracy z wychowankami. Tak, więc nazwa Mali Odkrywcy będzie nie
tylko pozytywnie wyróżniała placówkę w środowisku, ale przede wszystkim
będzie odzwierciedlała charakter jej pracy z dziećmi. W tym zakresie podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji i Infrastruktury,
które wydały opinię pozytywną.
Wiceprzewod. J. Jarosiński zauważył, że przedszkole Nr 2 jako jedyne nie
miało imienia. Wg. radnego imię to jest bardzo, bardzo właściwe. Mali
odkrywcy dla takich małych dzieci, dla przedszkolaków to jest to, co
odzwierciedla ich pracę. Oni odkrywają świat, odkrywają rzeczywistość.
Pogratulował wyboru takiego imienia.
Przewod. obrad – w związku z jubileuszem XXV-lecia przedszkola była
motywacja nadania imienia temu przedszkolu. Rada Pedagogiczna wystąpiła
z wnioskiem o nadanie nazwy „Mali Odkrywcy”. W uzasadnieniu do proj.
uchwały podkreślano, że jest to nawiązanie do elementów pedagogiki
M. Montessori i Planu Daltońskiego, są to metody pracy z dziećmi, które
w sposób szczególny przyczynią się do rozwoju osobowości dzieciaków.
Ten przedszkolny świat dziecka ma się kojarzyć z beztroskim czasem, zabawą,
poczuciem akceptacji, pierwszymi sukcesami zwłaszcza, że zdobywane są
spontanicznie. W tym pomogą osoby pracujące w tym przedszkolu.
Zacytował myśl Janusza Korczaka „Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie
dążyć do poprawy. Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić. Dziecku potrzebna
jest jasność szczęścia i ciepło miłości. Dajcie mu zapas uśmiechów na całe życie
cierniowe. Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe.”
Stwierdził, że wszystkie działania podejmowane w samorządzie w tym nadanie
tego imienia przyczynią się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku i promocji
tego przedszkola w środowisku lokalnym.
Na zakończenie złożył życzenia dyrektor przedszkola, nauczycielom
i wszystkim pracownikom przedszkola oraz podziękował za ciężką
i odpowiedzialna pracę, którą wykonują.
Poinformował, że w dniu 19 czerwca br. odbędzie się Festyn Rodzinny
w związku z XXV-leciem przedszkola oraz nadania imienia.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7f.
Dyr. Ewa Walczak przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi m.in. art. 72
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela o treści: „niezależnie od przysługującego
nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżecie
odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich
przyznawania.” Uprawnienia, o których mowa powyżej, zachowują nauczyciele
po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne (art. 72 ust. 4 ustawy). Wysokość środków
finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana
jest w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego, zaś rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania
w odrębnej uchwale rady gminy, przyjętej na podstawie art. 72 ust. 1 KN.
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12
października 2009 r. (wyrok WSA z dnia 12 października 2009 r. I SA/Wa
1225/09), wskazana uchwała nie może zawierać upoważnienia do powołania
komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej, zaś jak
stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2008 r.
(wyrok WSA z dnia 18 lipca 2008 r. II SA/Ke 270/08) nie może zawierać
również upoważnienia dyrektora szkoły do rozpatrywania wniosków
o udzielenie pomocy zdrowotnej. Organ prowadzący nie jest również
upoważniony do tworzenia dla każdej z prowadzonych szkół lub placówek
oddzielnych funduszy z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach lub placówkach, jak stwierdził
Wojewódzki Sąd Administracyjny w przywołanej sprawie, a także Wojewódzki
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 marca 2008 r. (wyrok WSA z dnia 18
marca 2008 r. III SA/Łd 94/08).
Dodała, że projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię
pozytywną.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7g.
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
przedstawiła sekretarz D. Kubiś wraz z uzasadnieniem.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 mają 1990 r. - przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych, mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada
udokumentowaną własność a w dniu 27 maja 1990 roku należało do rad
narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia
podstawowego oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych tym
organom stają się z mocy prawa własnością gmin nieodpłatnie. Gminy
sporządzają spisy inwentaryzacyjne mienia a Wojewoda na podstawie
przedłożonych dokumentów wydaje decyzje stwierdzające nabycie mienia
z mocy prawa.
Do regulowania stanu prawnego nieruchomości niezbędne jest
powołanie doraźnej komisji inwentaryzacyjnej.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Infrastruktury oraz
Edukacji, które wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury zaproponowała na członków Komisji Inwentaryzacyjnej
radnych T. Ruta, A. Sokołowskiego i M. Plewę, natomiast Komisja Edukacji
zaproponowała radnego L. Jakubowskiego.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały wraz ze zgłoszonymi
członkami do Komisji Inwentaryzacyjnej:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7h.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec oraz uzasadnienie przedstawiła
sekretarz D. Kubiś.
Mając na uwadze zapewnienie racjonalnego gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec, a także
konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów a przez to
zmiany postanowień dotychczas obowiązującej uchwały Nr 142/XXV/2000
Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określania
zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych zabudowanych
i niezabudowanych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
podjęcie niniejszej uchwały, która zastąpi poprzednią uznaje się za konieczne.
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Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Infrastruktury
i Edukacji, które wydały opinię pozytywną.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7i.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie
części działek w Szydłowcu, dla Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej w celu posadowienia 2 tablic informacyjnych w ramach
realizowanego projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego
Mazowsza” na okres 5 lat z możliwością przedłużenia ww. okresu przedstawił
kier. Marek Zdziech oraz uzasadnienie.
Gmina Szydłowiec jest członkiem współzałożycielem Mazowieckiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej zwanej dalej MROT. Głównym celem
MROT jest rozwój i promocja turystyki na Mazowszu we współpracy
z samorządami, miastami, muzeami, LOT-ami oraz podmiotami działającymi
w branży turystycznej i około turystycznej takimi jak; touroperatorzy, hotele,
restauracje, biura podróży, stowarzyszenia i inne. Aktualnie MROT realizuje
kilka projektów produktów turystycznych na Mazowszu z dofinansowaniem
z Unii Europejskiej, między innymi projekt „Szlaki turystyczne dziedzictwa
kulturalnego Mazowsza”. W ramach tego projektu MROT zwrócił się do gminy
Szydłowiec o podjęcie współpracy i podpisanie umowy o udostępnienie części
w/w działek, na których MROT po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków,
Burmistrzem Szydłowca oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zobowiązuje
się do posadowienia na swój koszt tablic informacyjnych o projekcje
i zabytkach z nim związanych na terenie gminy na terenie gminy Szydłowiec
oraz utrzymania ich w należytym stanie przez okres uzgodniony w umowie.
Uchwała Rady Miejskiej w Szydłowcu upoważniająca Burmistrza do
nieodpłatnego udostępnienia części ww. działek na 5 lat z możliwością
przedłużenia dla MROT, w celu posadowienia tablic związanych z ww.
projektem jest konieczna i niezbędna do realizacji zapisów projektu. Dzięki
podjęciu współpracy z MROT w realizacji w/w projektu gmina Szydłowiec
uzyska bezpłatnie 2 tablice informacyjne dotyczące zrewitalizowanych
zabytków miasta, związanych z realizowanym projektem, szeroką
i kompleksową promocję w planowanych wydawnictwach, folderach, mediach
lokalnych, i ogólnopolskich, targach turystycznych w Polsce i na świecie,
w których MROT bierze czynny udział. Zaproponowana współpraca z MROT
doskonale wpisuje się w realizację projektu realizowanego przez gminę
Szydłowiec pt. „Odnowa Zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej
w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej
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i turystycznej
dla
mieszkańców
Mazowsza”,
współfinansowanego
z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, Priorytet V „Wzmacnianie
Roli Miasta w Rozwoju Regionu” Działanie 5,2 „Rewitalizacja Miast”
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię
pozytywną.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7j.
Skarbnik I. Czarnota odczytała autopoprawką do proj. uchwały w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 –
2025
W związku z zakwalifikowaniem się Gminy Szydłowiec do
dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wprowadza się do budżetu Gminy
Szydłowiec nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, przebudowa budynku
przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym
970/2 w celu utworzenia żłobka”.
Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.050.000 zł, środki z dotacji 840.000
zł, natomiast środki Gminy 210.000 zł.
Ponadto Zarządzeniem Burmistrza Nr 53/15 z dnia 27 kwietnia 2015r.
zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.069 zł z tytułu otrzymania
dotacji zleconych – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa.
Plan dochodów po zmianach wynosi 55.235.026 zł, w tym:
Dochody bieżące – 49.970.727 zł
Dochody majątkowe – 5.264.299 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 54.661.026 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 47.043.163 zł
Wydatki majątkowe –7.617.863 zł
a następnie przedstawiła proj. uchwały oraz objaśnienie do tej uchwały.
I.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem nr
44/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem nr 45/15
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Burmistrza Szydłowca z dnia 13 kwietnia 2015 r. a także planowane zmiany
wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz
Zarządzeniem nr 53/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 polegające
na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.
II.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do ostatniego WPF z dnia 26 marca 2015r. zwiększono
prognozowane dochody budżetowe w roku 2015 o kwotę 991.146 zł.
W 2015r. plan dochodów po zmianach wynosi 55.235.026 zł, w tym dochody
bieżące 49.970.727 zł, zaś dochody majątkowe 5.264.299 zł.
III.

PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do ostatniego WPF z dnia 26 marca 2015 r. zwiększono
prognozowane wydatki budżetowe w roku 2015 o kwotę 991.146 zł.
Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 54.661.026 zł, w tym wydatki
bieżące 47.043.163 zł i wydatki majątkowe 7.617.863 zł.
IV.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

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

Wynik budżetu

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

Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu ww. zmian nadwyżka operacyjna nie uległa zmianie.
VII.

PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu ww. zmian dług nie uległ zmianie.
VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.
Dokonano zmiany w załączniku przedsięwzięć w następującym zakresie:
Przedsięwzięcia majątkowe:
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 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 133.722 zł:
 realizacja zakupu nagłośnienia do sal zamkowych,
 zakup schodołazu,
 realizacja planowanych dodatkowych zadań z oszczędności na projekcie,
w tym promocja oraz dodatkowe doposażenie pracowni historycznej
w zamku
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Infrastruktury,
które wydały opinię pozytywną.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 7k.
Skarbnik I. Czarnota odczytała autopoprawkę do proj. uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
W związku z zakwalifikowaniem się Gminy Szydłowiec do
dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wprowadza się do budżetu Gminy
Szydłowiec nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, przebudowa budynku
przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym
970/2 w celu utworzenia żłobka”.
Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.050.000 zł, środki z dotacji 840.000
zł, natomiast środki Gminy 210.000 zł.
Ponadto Zarządzeniem Burmistrza Nr 53/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.069 zł z tytułu otrzymania
dotacji zleconych – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa.
Plan dochodów po zmianach wynosi 55.235.026 zł , w tym:
Dochody bieżące – 49.970.727 zł
Dochody majątkowe – 5.264.299 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 54.661.026 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 47.043.163 zł
Wydatki majątkowe –7.617.863 zł
a następnie przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
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Opinie komisji:
Przewod. Komisji D. Jakubczyk poinformowała, że wniosek Burmistrza
Szydłowca w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 210 000
zł z przeznaczeniem na wkład własny pod budowę żłobka został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok był przedmiotem prac
Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, które wydały opinię pozytywną.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów /jednogłośnie/
Ad 8.
Rada zapoznała się z „Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla
gminy Szydłowiec”, którą przedstawiła H. Kałużyńska kierownik działu
pomocy środowiskowej w MOPS.
Odczytała wnioski końcowe tej oceny:
Rok 2015 i lata następne będą dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowcu kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań oraz
podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych, które są niezbędne by instytucja pomocy społecznej była
skuteczna, efektywna i nowoczesna. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
przedstawiona w prezentowanym kształcie odzwierciedla w sposób analityczny
„stan posiadania” oraz wyniki poszczególnych działań.
Rzeczywiste potrzeby i efekty będą podlegały określonym ewaluacjom
i weryfikacjom. Niewątpliwy wpływ na to mieć będą także problemy i działania
podejmowane w zakresie polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki
mieszkaniowej mi oświatowej, a także sytuacja demograficzna. Na stopień
rozwiązywania istniejących potrzeb i problemów społecznych mają istotny
wpływ zamierzenia i działania realizowane przez inne podmioty polityki
społecznej, usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym.
Dobre efekty w pomocy społecznej oraz stopień realizacji jej zadań, biorąc pod
uwagę ekonomię sił i środków należy uznać z a dobry. Z drugiej strony
złożoność i różnorodność potrzeb społecznych ukazanych w zebranym materiale
dotyczących między innymi kwestii zatrudnienia, problemów zdrowotnych czy
procesu starzenia się społeczeństwa, pozostają w ścisłym związku z poziomem
życia mieszkańców. Zależność tę widać wyraźnie analizując osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład
ilościowy. Niepokojące zjawisko to pozostająca na niezmienionym poziomie
liczba rodzin długotrwale korzystających z pomoc społecznej. Problemy
z wiązane
z
bezrobociem,
długotrwałą
chorobą,
alkoholizmem,
niepełnosprawnością, bezradnością rodzin w sprawach opiekuńczo30

wychowawczych są ze sobą powiązane i często występują łącznie. Realizując
zadania należy zwrócić szczególną uwagę na dalszy rozwój działań na rzecz
integracji społecznej i partycypacji mieszkańców w życiu społecznym oraz
rozwijanie zintegrowanego, lokalnego systemu wsparcia na rzecz osób i grup
społecznych zagrożonych marginalizacją. Przydatne w realizacji tego działania
będzie budowanie partnerstwo w różnych obszarach społecznych. Skala
istniejących problemów społecznych ukazuję potrzebę znacznych nakładów
i środków finansowych na realizację nałożonych ustawowo zadań, co nie będzie
możliwe bez zwiększenia także środków pochodzących z budżetu państwa.
Na podstawie przedstawionych w niniejszym opracowaniu danych i analizy
sytuacji wyłaniają się zadania dotyczące zabezpieczenia potrzeb w zakresie
pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu do osób w podeszłym wieku,
chorych i niepełnosprawnych oraz rodzin poprzez:
− wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu
oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego
i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach
funkcjonalnych,
− zwiększenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych
w miejscu ich zamieszkania,
− budowanie sytemu wsparcia dla osób starszych poprzez propagowanie idei
rodzinnych domów pomocy i dziennych środowiskowych domów pomocy
czy dziennych domów „Senior-WIGOR,
− zintensyfikowanie działań na rzecz rodziny poprzez prowadzenie programów
socjalnych.W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U.z 2011 r. nr 149, poz. 887 ze zm.) został
zatrudniony asystent rodziny, który objął wsparciem w 2014 roku 17 rodzin
przeżywające
trudności
w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczowychowawczych. Planowane jest zatrudnienie kolejnego asystenta rodziny
w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2015”,
− od 2012 roku współfinansowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szydłowcu pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, co generować
będzie w przyszłych latach zwiększone nakłady finansowe w ramach
środków własnych,
− działania zmierzające do rozwoju poradnictwo specjalistyczne
w szczególności: prawnego, psychologicznego i rodzinnego, które jest
świadczone osobom i rodzinom mającym trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na
posiadany dochód. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu
poradnictwo specjalistyczne funkcjonuje w ramach działania Zespołu
31

−
−

−
−

Interdyscyplinarnego. Coraz większe zainteresowanie oraz duża liczba osób
korzystających z tej formy wsparcia sprawia, że należy rozważyć
zwiększenie kwot przeznaczonych na poradnictwo specjalistyczne w celu
zapewnienia większej ilości godzin udzielania porad,
podejmowanie działań prowadzących do zintensyfikowania pracy socjalnej
kosztem prowadzonych postępowań administracyjnych, co ma znaleźć swoje
odzwierciedlenie w planowanych zmianach ustawy o pomocy społecznej,
w celu poprawienia jakości pracy pracowników socjalnych, konieczne jest
stworzenie systemu wsparcia pomagającego zarówno monitorować metody
pracy socjalnej jak i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Od wysokiej
jakości pracy oraz aktywności pracowników socjalnych, którzy wykonują
bardzo trudny zawód zależą wyniki działań pomocy społecznej, która
zmierza poprzez udzielana pomoc do usamodzielnienia korzystających
z pomocy społecznej,
zwiększenie ilości zawieranych przez pracowników socjalnych kontraktów
socjalnych stanowiących skuteczne narzędzie w usamodzielnianiu osób
i rodzin,
poszerzenie oferty wsparcia dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie w celu ograniczenia zjawiska przemocy.

Przewod. obrad odniósł się do tego sprawozdania gdyż jak stwierdził
„poprawnie zinterpretowane potrzeby w zakresie pomocy socjalnej są niezwykle
ważne dla naszych mieszkańców. Informacje zawarte w ocenie zasobów
pomocy społecznej są bardzo cennym narzędziem. Ocena ta wraz
z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Środki
finansowe przekazywane z budżetu gminy z roku na rok są coraz większe.
Ponad tysiąc osób i rodzin długotrwale korzysta ze świadczeń, w tym zasiłków
stałych i ta liczba stale rośnie. Należy podkreślić dużą liczbę rodzin żyjących
w ubóstwie czy dotkniętych bezrobociem, a w ostatnim roku obserwujemy
wzrost osób dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą, alkoholizmem,
niepełnosprawnością oraz przemocą rodzinną.
W gminie Szydłowiec zmniejszyła się liczba ludności, lecz nie zmniejszyła się
w sposób znaczny liczba osób uzależnionych od pomocy materialnej
z miejskiego ośrodka pomocy społecznej.
Kolejnym ważnym aspektem jest wzrost kosztów utrzymania Domów Pomocy
Społecznej, co spowodowało, że Gmina nasza dopłaciła do pobytu mieszkańców
już ponad 400 tys. złotych za ubiegły rok.
Kilka słów także o infrastrukturze. Niestety brakuje mieszkań socjalnych,
zwiększa się liczba wyroków eksmisyjnych. Mamy tez kilkanaście osób
oczekujących na te mieszkania. To są smutne dane.
Należy też wspomnieć o demografii. Według Głównego Urzędu
Statystycznego, w ciągu najbliższych 36 lat w całym powiecie szydłowieckim
zmniejszy się liczba mieszkańców z ok. 40 tysięcy do poziomu ok. 37 tysięcy,
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co oznacza wyludnianie się powiatu szydłowieckiego, ale także i naszej Gminy.
Wraz ze zjawiskiem starzenia się obywateli może to oznaczać katastrofę, która
pociągnie na dno całą gospodarkę. Skutkiem będzie zmniejszająca się liczba
sklepów, instytucji użyteczności publicznej, ale przede wszystkim szkół.
Według wyników prognozy w strukturze wiekowej ludności nastąpią
niekorzystne zmiany - pogłębi się proces starzenia się populacji. Ludność
w wieku poprodukcyjnym, czyli ponad 60 lat jest jedyną grupą, której
liczebność zwiększy się w niemal wszystkich jednostkach terytorialnych
Mazowsza w tym i w gminie Szydłowiec.
Na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Szydłowcu za rok 2014, którego wysłuchałem osobiście na sesji Rady
Powiatu w dniu 27 marca tego roku podzielę się danymi, które powinny
zastanowić i zaciekawić nasz wszystkich, a przede wszystkim radnego
Krzysztofa Gulę, który wielokrotnie składał zapytania w tej kwestii i nie
otrzymywał odpowiedzi.
Otóż liczba bezrobotnych w ogółem na koniec grudnia 2014 roku wynosiła 5219
osób. Z tego liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie
szydłowieckim wynosiła 3996 osób. Stanowili oni 76, 57% ogółu osób
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy pozostałe 1223 osoby
bezrobotne były zamieszkałe w mieście, czyli w Szydłowcu stanowiły 23, 43
% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.
Maleje nam stopa bezrobocia, która na koniec roku 2014 wynosiła w powiecie
szydłowieckim 34, 7 %.
Podam kolejną ciekawą informację. Liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych na koniec 2014 r. na terenie Gminy wyniosła 973
i w porównaniu do roku 2012 liczba ta paradoksalnie zwiększyła się o 10 (są
to informacje na podstawie analizy stanu gospodarki odpadami z ostatnich lat).
Poruszę jeszcze jeden ważny temat. W roku ubiegłym brakowało miejsc
w przedszkolach dla dzieci (na marginesie można było utworzyć z tych dzieci
oczekujących jeden pełny oddział przedszkolny). Ilość żłobków, klubów
dziecięcych czy dziennych opiekunów do dzieci wynosiła- zero.
Na szczęście w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy radosną informacjęotrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego programu "Maluch 2015" na
utworzenie żłobka. Placówka powstanie przy ulicy Kościuszki 225, w dawnym
budynku służb weterynarii. Możemy wykorzystać maksymalnie 840 tysięcy
z dotacji (210 tysięcy możemy wydać na ten cel z własnego budżetu). Remont
i adaptacja pomieszczeń rozpoczną się już wkrótce, muszą zakończyć się do 30
listopada tego roku i wtedy będziemy wiedzieć, jakie środki wykorzystamy. Od
stycznia nowego roku na opiekę i zabawę będzie mogło liczyć maksymalnie
dwudziestu dwóch dzieciaków. Jest to bardzo dobra wiadomość.
Wracając do raportu mamy wiele do zrobienia w tej niezwykle ważnej
społecznie dziedzinie życia naszych mieszkańców. Zawarte w sprawozdaniu
wnioski końcowe należy rozważyć i dodatkowo zastanowić się nad innymi
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rozwiązaniami nie tylko kadrowymi czy organizacyjnymi w samym ośrodku, ale
i takimi jak np. reaktywacja klubu integracji społecznej lub utworzenie
typowego centrum integracji społecznej czy wygospodarowanie noclegowni,
składania większej ilości wniosków do konkursów ogłaszanych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej czy nawiązanie skutecznej współpracy
z organizacjami rządowymi i pozarządowymi zwłaszcza pod kątem ochrony
zdrowia, ponieważ należy zwalczać objawy, a nie łagodzić skutki. Analizując
całość mamy wiele do zrobienia.”
Wiceprzewod. J. Jarosiński zauważył, iż materiał, który MOPS przedstawił
pokazuje jak ważną rolę spełnia ośrodek dla swoich podopiecznych. Pochyla się
nad ludźmi starymi, chorymi, niepełnosprawnymi, biednymi i niezaradnymi
życiowo. W większości to wynika z systemu, który obecnie funkcjonuje. To
MOPS łagodzi te zjawiska społeczne, które występują coraz częściej. W Polsce
przybywa ludzi, którymi trzeba się opiekować. I to Gmina musi wyasygnować
środki, bo niestety nic sie nie da zrobić bez pieniędzy. Z materiału wynika
ważny wniosek – zwiększenie opieki nad osobami starszymi. Nie tylko
w gminie, powiecie, ale w całym kraju zwiększa się ilość osób starszych, którzy
coraz bardziej będą potrzebowali opieki, pomocy. Jeszcze 20-30 lat temu
osobami starszymi opiekowała się rodzina. Dzisiaj potrzeby finansowe
i ekonomia wymusiła, że ludzie emigrują. Młode pokolenie wyjeżdża a zostaje
starsze. Kto się ma nimi opiekować? Ciężar opieki spada na instytucje
samorządowe i rządowe. Z tego powodu coraz większe wyzwanie stoi przed
MOPS i coraz większa praca przed tą instytucją. Ocena zasobów pomocy
społecznej będzie ważnym elementem przy konstruowaniu budżetu na lata
następne. Trzeba pamiętać, że te środki przeznaczone na MOPS służą
mieszkańcom całej gminy i od problemu ludzi starszych, chorych i niezaradnych
życiowo się nie ucieknie.
Ad 9.
Radny Tadeusz Rut zwrócił się o dowiezienie piachu na wybudowaną niedawno
w Sadku skocznię dla dzieci.
Innych interpelacji ani zapytań radni nie złożyli.
Ad 10.
Burmistrz A. Ludew poinformował radnego, że potrzebny piasek zostanie
dowieziony.
Ad 11.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły
pisma:
34






sprawozdanie z działalności merytorycznej SCKiS-Zamek;
program wizyty delegacji z Beynes i Turdy w Szydłowcu;
ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w sprawie zgłaszania wniosków do
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy na 2015-2020;
z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu z informacją, że w dniu 8 maja
br. odbędzie się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie
powiatu szydłowieckiego.

Ad 12.
W tym punkcie nie poruszono żadnych spraw.
Ad 13.
Na tym porządek VIII sesji został wyczerpany.
Przewodniczący zamknął obrady wypowiadając formułę „Wysoka Rado,
zamykam VIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu”
Czas trwania sesji od godz. 1100 do 1425
Rada podjęła uchwały Nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/VIII/15
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołowała:
Krystyna
Jachowska- Sadura

Przewodniczący obrad:
Marek Koniarczyk
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