BRM-V.0002.7.2014.
Protokół Nr XI/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 11 września 2015 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego.
Udział wzięli – burmistrz A. Ludew, z-ca burmistrza E. Borek, sekretarz
D. Kubiś, Skarbnik I. Czarnota, radca prawny T. Kęsik, sołtysi, kierownicy
wydziałów i jednostek podległych Gminie oraz osoby zaproszone.
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni: radny
L. Jakubowski, radna A. Majstrak i A. Ślizak.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr IX/15 z dnia 12 czerwca i Nr X/15 z dnia 1 lipca
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. Informacja Burmistrza o bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych.
8. Informacja o realizacji prac remontowych w placówkach oświatowych
Gminy Szydłowiec.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego;
b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego
w budynku przy ul. Kościuszki 225 jego najemcy;
c) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników;

d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych;
e) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku
energetycznego;
f) zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego
Centrum Kultury i Sportu – Zamek” oraz zmiany jej statutu;
g) zmiany uchwały Nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
26 marca 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu
rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań;
h) zmiany uchwały Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca
2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na
terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis;
i) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
działań w ramach PROW na lata 2007-2013;
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015
–2025;
k) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokół Nr IX/15 z dnia 12 czerwca i Nr
X/15 z dnia 1 lipca 2015 r. były wyłożone do wglądu i ewentualnych uzupełnień
w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym terminie. Do dnia sesji nie
zgłoszono uwag i wniosków wobec powyższego zaproponował przyjęcie go bez
odczytania.
Następnie poddał je pod głosowanie:
za – 13 głosów/jednogłośnie/
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Ad 4.
Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za
okres od 1 lipca do 10 września 2015 r. przedstawił burmistrz A. Ludew.
I.

Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:

1. Zarządzenie nr 89/15 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie sporządzenia
wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej
w Szydłowcu przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego.
2. Zarządzenie nr 90/15 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku socjalnego przy
ul. Piaskowej.
3. Zarządzenie nr 91/15 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji
Negocjacyjnej w celu opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie
koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustalającej warunki zawarcia
umowy koncesji na świadczenie usług administrowania pomieszczeniami na
II piętrze 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 92/15 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
uchwały nr 7/2015 ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowej wsi
Szydłówek I z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie uchylenia chwały nr 2/2013
ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłówek I z dnia
23 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia działki nr 65 o powierzchni
0,5737 ha do sprzedaży lub dzierżawy zatwierdzonej zarządzeniem nr
52/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia uchwały nr 2/2013 ogólnego zebrania członków Wspólnoty
Gruntowej wsi Szydłówek I z dnia 23 marca 2013 roku, uchylenia uchwały
nr 5/2015 ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowej wsi
Szydłówek I z dnia 13 maja 2015 roku, uchylenia uchwały nr 6/2015
ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłówek I z dnia
24 czerwca 2015 roku oraz przeznaczenia do zamiany własności działki
oznaczonej numerem 65 o powierzchni 5737 m² położoną w obrębie
geodezyjnym Szydłówek należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłówek
I na własność działki oznaczonej numerem 61/2 o powierzchni 3278 m² oraz
własność drogi dojazdowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 61/4
o powierzchni 1029 m² położonych w obrębie geodezyjnym Szydłówek (bez
obowiązku spłat i dopłat przez Wspólnotę jak i na rzecz Wspólnoty.
5. Zarządzenie nr 93/15 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
uchwały nr 3/2015 ogólnego zebrania członków spółki Wspólnoty gruntowej
wsi Omięcin z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przekazania w bezpłatne
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użyczenie na rzecz Gminy Szydłowiec nieruchomości - działki nr 313
o powierzchni 0,0800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Omięcin
należącej do Wspólnoty gruntowej wsi Omięcin na okres 7 lat
z przeznaczeniem na uporządkowanie i zmodernizowanie tego terenu dla
mieszkańców sołectwa Omięcin w ramach funduszu sołeckiego.
6. Zarządzenie nr 94/15 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego.
7. Zarządzenie nr 95/15 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie sporządzenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej
w Szydłowcu przy ul. Mickiewicza i ul. Jagiellończyka.
8. Zarządzenie nr 96/15 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę, przebudowę budynku
przy ul. Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym
970/2 w celu utworzenia żłobka.
9. Zarządzenie nr 97/15 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę remizy
OSP wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Majdowie – I etap w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku OSP w Majdowie”.
10. Zarządzenie nr 98/15 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany
zarządzenia nr 94/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
11. Zarządzenie nr 99/15 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu.
12. Zarządzenie nr 100/15 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania
komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
13. Zarządzenie nr 101/15 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
14. Zarządzenie nr 102/15 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen.
Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej.
15. Zarządzenie nr 103/15 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im Biskupa Jana Chrapka
w Majdowie.
16. Zarządzenie nr 104/15 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
uchwały nr 8/2015 ogólnego zebrania członków spółki Wspólnoty
Gruntowej wsi Szydłówek I z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie
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przekazania w bezpłatne użyczenie na rzecz Gminy Szydłowiec
nieruchomości należących do Wspólnoty gruntowej Szydłówek I.
17. Zarządzenie nr 105/15 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie w sprawie
ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej
w Szydłowcu przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego oraz powołania komisji
przetargowej.
18. Zarządzenie nr 106/15 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych we wsi Zdziechów
Gmina Szydłowiec i powołania komisji przetargowej.
19. Zarządzenie nr 107/15 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Świerczek
Gmina Szydłowiec stanowiącej tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
i powołania komisji przetargowej.
20. Zarządzenie nr 108/15 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
21. Zarządzenie nr 109/15 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
22. Zarządzenie nr 110/15 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015.
23. Zarządzenie nr 111/15 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
24. Zarządzenie nr 112/15 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec.
25. Zarządzenie nr 113/15 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz nadania
regulaminu pracy zespołu.
26. Zarządzenie nr 114/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
27. Zarządzenie nr 115/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
28. Zarządzenie nr 116/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą oraz
tereny rolne, położonych w Szydłowcu przy ul. Wymysłów i powołania
komisji przetargowej.
29. Zarządzenie nr 117/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przekazania majątku Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego
w Szydłowcu.
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30. Zarządzenie nr 118/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przekazania majątku Zespołu Szkół im.
Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.
31. Zarządzenie nr 119/15 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 108/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu.
32. Zarządzenie nr 120/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najokazalsze płody
rolne XIII Szydłowieckiego Wieńcowania w Majdowie.
33. Zarządzenie nr 121/15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie standardów
zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec.
34. Zarządzenie nr 122/15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie
Szydłowiec” - wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu
ogniw fotowoltaicznych dla 56 budynków jednorodzinnych.
35. Zarządzenie nr 123/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Szydłowiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2015 roku.
36. Zarządzenie nr 124/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015.
37. Zarządzenie nr 125/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Młodszego Referenta
w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju.
38. Zarządzenie nr 126/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
39. Zarządzenie nr 127/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego określającego tryb postępowania
z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.
40. Zarządzenie nr 128/15 z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmiany składu
Obwodowej komisji do spraw Referendum Nr 4 z siedzibą w Publicznej
szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami Integracyjnymi im. Jana II
Sobieskiego, ul. Wschodnia 19.
41. Zarządzenie nr 129/15 z dnia 3 września 2015 roku w spawie wykazu
nadzorowanych komórek organizacyjnych gminy Szydłowiec przez Zastępcę
Burmistrza Szydłowca.
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42. Zarządzenie nr 130/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie powołania
komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
43. Zarządzenie nr 131/15 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia
Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, jako jednostki właściwej do
przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówienia na „Zakup
i dostawę oleju opałowego do szkół w miejscowościach: Majdów, Sadek,
Wysoka gmina Szydłowiec w ilości około 100.000 litrów w sezonie
grzewczym 2015/2016.
II.

Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące
projekty uchwał w sprawie:

1. Udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego;
2. Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego
w budynku przy ul. Kościuszki 225 jego najemcy;
3. Zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników;
4. Powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych;
5. Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego;
6. Zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum
Kultury i Sportu – Zamek” oraz zmiany jej statutu;
7. Zmiany uchwały Nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
26 marca 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na
realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz
kontroli wykonania zleconych zadań;
8. Zmiany uchwały Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca
2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na
terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis;
9. Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
działań w ramach PROW na lata 2007-2013;
10. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 –
2025;
11. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
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Ponadto Burmistrz:
 udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski Komisji stałych
Rady Miejskiej w Szydłowcu.
 w okresie od 1 lipca do 10 września 2015 roku Burmistrz wydał 7 decyzji
umorzeniowych na łączną kwotę 2.446,00zł w tym 1 decyzja w podatku od
nieruchomości dla osoby prawnej na kwotę 710,00zł, 1 decyzja w podatku
od nieruchomości dla osoby fizycznej na kwotę 78,00zł, 5 decyzji dla osób
fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.658,00zł.
Burmistrz poinformował, że pomimo przerwy wakacyjnej było dużo pracy
i wiele w mieście się działo:
 został zorganizowany Festiwal im. Andrzeja Siewierskiego „Rock na Zamku
2015”
 zostało wprowadzone do Szydłowca kino plenerowe, które spotkało się
z dużym zainteresowaniem,
 odbyły się Gminne Dożynki w Majdowie,
 odbyło się szereg uroczystości patriotycznych m.in. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, rocznica wybuchu II wojny
światowej, bitwy pod Barakiem itp.
 inicjatywa Budżetu Obywatelskiego – cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem,
 rozpoczęto prace nad Strategią Rozwoju Gminy – 17 września odbędą się
konsultacje społeczne,
 przeprowadzone zostały remonty w placówkach oświatowych na terenie
gminy.
Ad 5.
Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła zmiany wprowadzone w budżecie
Gminy Szydłowiec w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
pomiędzy sesjami, tj. od 1 lipca 12 do 11 września 2015 r.
W budżecie gminy Szydłowiec na 2015 r. dokonano zmian w trybie
art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy sesjami, tj. od
1 lipca 2015 r. do 11 września 2015 r.:
Zarządzeniem Nr 109/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
 W rozdziale 75107, Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca
2015 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę 1 381 zł,
w związku z niższym wykorzystaniem dotacji na przeprowadzenie Wyborów
Prezydenckich,
 W rozdziale 75110, Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca
2015 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 13 510 zł,
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środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 110/2015 z dnia
8 lipca 2015 r., dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków
o kwotę 4 949 zł – środki przeznaczone na realizację zadań związanych
z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej.
W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2015 z dnia
10 lipca 2015 r., dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków
o kwotę 137 600 zł – środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
W rozdziale 85213 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2015 z dnia
7 lipca 2015 r., dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków
o kwotę 4 450 zł – środki przeznaczone są na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
W rozdziale 85206 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 99/2015 z dnia
30 czerwca 2015 r., dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o
kwotę 38 000 zł – środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na
dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach
programu rządowego.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 109/15 zwiększono dochody i wydatki o kwotę
197 128 zł.
Zarządzeniem Nr 114/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 sierpnia 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 109/2015 z dnia
8 lipca 2015 r., dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę
19 451 zł – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 114/15 zwiększono dochody i wydatki o kwotę
19 451 zł.
Zarządzeniem Nr 126/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
 W rozdziale 75110, Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca
2015 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 14 520 zł,
środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
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W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194/15 z dnia
12 sierpnia 2015 r., dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków
o kwotę 38 829 zł – środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 126/15 zwiększono dochody i wydatki o kwotę
53 349 zł.
W okresie między sesjami, powyższym Zarządzeniem zwiększone zostały
dochody i wydatki o kwotę 269 928 zł.
Ad 6.
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji. Poinformował, że na sesji w dniu 1 lipca 2015 r. Rada Miejska
podjęła uchwały:
1. Nr 44/X/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów
i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec”.
2. Nr 45/X/15 w sprawie wystąpienia Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy
Działania „Na Piaskowcu”.
3. Nr 46/X/15 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym
Rady Miejskiej w Szydłowcu i sołtysom Gminy Szydłowiec.
4. Nr 47/X/15 w sprawie w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
5. Nr 48/X/15 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu.
6. Nr 49/X/15 w sprawie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na
terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis.
7. Nr 50/X/15 w sprawie uchwalenia „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowiec wraz ze szczegółową
inwentaryzacją”.
8. Nr 51/X/15 w sprawie w sprawie stwierdzenia ważności wyboru sołtysów
i rad sołeckich.
9. Nr 52/X/15 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Szydłowiec.
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10. Nr 53/X/15 w sprawie wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu opinii
o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci
umorzenia kar umownych w kwocie 14 296,80 zł.
11. Nr 54/X/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
pomieszczeń w zamku w Szydłowcu znajdujących się na II piętrze wraz
z wejściem prowadzącym do nich o łącznej powierzchni 331,47 m²,
zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych
obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności
i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców
Mazowsza” Operatorowi Zewnętrznemu na okres 6 lat do administrowania.
12. Nr 55/X/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
13. Nr 56/X/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na
rok 2015.
Wszystkie uchwały od Nr 44/X/15 do Nr 56/X/15 są w trakcie realizacji.
Ponadto 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 7.
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację o bieżącej realizacji zadań
inwestycyjnych./w zał. do prot./
Radny K. Gula podziękował w imieniu mieszkańców ulicy Małej, Zielonej
i Kwiatowej za wykonanie kanalizacji sanitarnej. Ludzie czekali długo, ale
w końcu się doczekali. Poprosił w imieniu tych mieszkańców teraz o budowę
dróg.
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Podzamcze, Dworska i Lipowa cena
kosztorysowa opiewała na kwotę 103 tys. zł po przetargu wyszło 67 tys. zł.
Zapytał, czy zmienił się zakres robót czy wykonawca za niższą kwotę wykona
ten sam zakres robót.
Burmistrz odpowiedział, że zakres robót nie uległ zmianie.
Ad 8.
Informację o realizacji prac remontowych w placówkach oświatowych Gminy
Szydłowiec przedstawił Burmistrz. /w zał. do prot./
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Radny M. Kapturski w imieniu Komisji Edukacji podziękował, że przekazanie
dodatkowych 100 tys. zł z budżetu Gminy na remonty w szkołach.
- Zwrócił się o rozważenie pomocy przy zakupie części materiałów dla szkoły
w Sadku, ponieważ dyrektorka już częściowo ociepliła dach. Gdyby można było
jeszcze dołożyć trochę środków na wykonanie ocieplenia, które spowoduje
mniejszą utratę ciepła z budynku.
- Druga prośba radnego to pilne zainteresowanie się wymianą kotła w szkole
w szkole w Wysokiej. Ponieważ wiadomo, że to jest palący problem. Zbliża się
okres jesienno-zimowy i chodzi żeby ten kocioł nie rozsypał się.
- Zapytał odnośnie schodów w Wysokiej. Czy w ramach tych prac schody są
wykonywane czy będą w najbliższej przyszłości?
Burmistrz – przypomniał, że schody w szkole w Wysokiej będą wykonane do
15 września br.
- jeśli chodzi o ocieplenie szkoły w Sadku to stwierdził, że należy ją ocieplić, bo
występują duże straty ciepła. Kwestia tylko czy się uda jeszcze teraz czy
w przyszłym roku ze względów budżetowych, bo czeka nas jeszcze kilka
przedsięwzięć inwestycyjnych do wykonania.
- Poinformował, że został wykonany audyt urządzeń we wszystkich szkołach
gdzie występuje ogrzewanie olejem opałowym. Audyt był zrobiony przez dwie
firmy- jeden audyt dotyczył zamontowania w tych szkołach paneli
fotowoltaicznych i pomp ciepła. I tam wyszły bardzo wysokie kwoty i nie
podźwigniemy tego we własnym zakresie. Musielibyśmy wejść w jakiś program
zewnętrzny dot. dofinansowania ZOZE. Już się takie programy pokazały.
Przykładowo - koszt zamontowania paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła
napowietrznych w szkole w Sadku to kwota ponad 500 tys. zł, w Wysokiej
ponad 600 tys. zł a w Majdowie 1 mln 800 tys. zł.
Natomiast drugi audyt z drugiej firmy był wykonywany tylko i wyłącznie pod
kątem zainstalowania pomp ciepła. Ta firma stwierdziła, że zarówno w szkole w
Sadku, w Majdowie czy Wysokiej do czasu termoizolacji i usprawnienia
instalacji c.o. można by tam zainstalować pewne rozwiązania, ale podrożyłoby
to dwukrotnie moc, jaką trzeba by zastosować w tych urządzeniach.
Należałoby placówki przygotować, zmodernizować pod względem
infrastrukturalnym do takich przedsięwzięć, co pozwoliłoby zamontować w tych
placówkach tańsze urządzenia.
Jeżeli chodzi o Sadek to jest oferta na 125 tys. zł netto na zamontowanie pomp
ciepła i modernizację c.o.
Z tego przeglądu wynika, że wszystkie piece są sprawne, mają jedynie
zamontowane źle skonfigurowane urządzenia. Wszystkie piece nadają się do
dalszej eksploatacji, są w stanie dobrym tylko są nienależycie użytkowane, bo
były nienależycie naprawiane.
Koszt przeglądu z gwarancją w Sadku tj. 3.600 zł /do negocjacji/, który pozwoli
obniżyć koszty opału o 20%. Stwierdził, że trzeba będzie zrobić takie przeglądy
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i przystosować te urządzenia do stanu używalności. Dostaniemy na to
gwarancję. Wszyscy fachowcy stwierdzili, że urządzenia te nadają się do dalszej
eksploatacji, nie trzeba ich wymieniać, trzeba je tylko dobrze skonfigurować,
poustawiać i wykonywać prawidłowo bieżącą konserwację.
Radna D. Jakubczyk - w imieniu Komisji Budżetu podziękowała za
przeprowadzenie remontu w szkole w Majdowie w okresie wakacyjnym.
Pozostał jednak problem komina, który jest nieużywany od wielu lat i stwarza
zagrożenie. Zapytała czy podejmowane są jakieś działania w tym zakresie.
Burmistrz odpowiedział, że komina nie można zdemontować we własnym
zakresie. W tym celu należy wynająć specjalistyczną firmę. Został ogłoszony
audyt w celu wykonania ekspertyzy dot. całej placówki. Należy wiedzieć, co
w tej placówce należy wykonać, od czego zacząć i jaki to będzie koszt. Niestety
nie zgłosiła się żadna firma. Będzie przedłużony termin i ponowne zapytanie.
Może zgłosi się ktoś i wykona ekspertyzę. Wtedy będzie podstawa do tego żeby
w przyszłorocznym budżecie zawrzeć pewne środki finansowe na ten cel.
Radny M. Kapturski poinformował, że będąc z Komisją Edukacji w tej szkole
stwierdził na stropach stare pęknięcia oraz nowe, które świeżo się pojawiły. To
mocno zaniepokoiło Komisję. W protokole Komisji Edukacji znalazł się zapis,
aby pęknięcia zbadać przez uprawnione służby czy to nie grozi zawaleniem.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że została zlecona ekspertyza i miała
obejmować całokształt placówki nie tylko odwodnienie, ale żadna firma nie
zgłosiła się. I takie zapytanie będzie ponowione.
Przewod. obrad na wniosek radnego K. Guli ogłosił 10 min. przerwę
w obradach.
/Radny P. Surdy zwolnił się i opuścił obrady. Stan Rady zmniejszył się do 11
osób./
Ad 9a.
Skarbnik I. Czarnota przedstawiła proj. uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego wraz z uzasadnieniem.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla osób korzystających z przychodni
zdrowia i z przystanku autobusowego w m. Wysoka zasadne jest wybudowanie
zatoki parkingowej. Pomoc dla Powiatu, który jest właścicielem drogi pozwoli
wykonać to zadanie w bieżącym roku.
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Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury i Rewizyjna zapoznały się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9b.
Kierownik Edward Pawlik przedstawił proj. uchwały w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w budynku przy
ul. Kościuszki 225 jego najemcy;
Lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 225 w Szydłowcu położony
w budynku mieszkalno- użytkowym w obrębie działki Nr 970/1 jest w najmie na
rzecz Pana Rafała Gawora od dnia 02.10.2012 r. W dniu 28.05.2015 r. najemca
wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Szydłowca o nabycie przedmiotowego
lokalu w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za zgodą rady burmistrz
może przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokalu przez najemcę. Na podstawie
art. 37 ust. 2 pkt 1 w cyt. ustawy nieruchomość jest zbywana w drodze
bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje
pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię
pozytywną.
Komisja Infrastruktury i Rewizyjna zapoznały się z projektem uchwały.
Komisja Edukacji pracowała nad proj. uchwały i wnosi o dopisanie na końcu
zdania w § 1 ”za kwotę nie mniejszą niż wycena rzeczoznawcy z dnia 22
czerwca 2015 roku”.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały wraz z poprawką.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9c.
Sekretarz D. Kubiś przedstawiła proj. uchwały w sprawie zasięgnięcia od
komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
W związku z zakończeniem kadencji ławników zachodzi ustawowy
obowiązek wyboru nowych ławników na kadencję 2016-19 spośród kandydatur
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zgłoszonych do Rady Miejskiej w Szydłowcu do dnia 30 czerwca br. Przed
dokonaniem wyboru ławników zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze
zm.) rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników. Zakres tych informacji uzyskuje się na zasadach
informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury i Edukacji,
które wydały opinię pozytywną.
Komisja Budżetu i Rewizyjna, zapoznały się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9d.
Sekretarz D. Kubiś przedstawiła proj. uchwały w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz
uzasadnienie.
W myśl przepisu art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych /Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm./ wybory ławników
odbywają się najpóźniej w październiku roku, w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyboru ławników Rada
Miejska powołuje zespół, który przedstawi na sesji rady swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie. Wybrany zespół dokonuje wyłącznie oceny
zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym oraz oceny kandydatów pod
względem spełnienia przez nich ustawowych przesłanek wymienionych
w art.158 i 159 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które brzmią:
Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
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3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury i Edukacji,
które wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury zaproponowała następujący skład zespołu:
Sekretarz Gminy D. Kubiś, SSR E. Niebutkowska, radny RM M. Plewa.
Komisja Budżetu i Rewizyjna, zapoznały się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9e.
Sekretarz D. Kubiś przedstawiła proj. uchwały w sprawie upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zgodnie z postanowieniami art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) dodatek
energetyczny przyznawany jest przez Burmistrza w drodze decyzji
administracyjnej. Rada Miejska działając na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze
zmianami), do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej może upoważnić również organy jednostek.
Dodatek energetyczny, przyznawany na podstawie ustawy – Prawo
energetyczne, przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym
zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy jest osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966) oraz, która posiada stosowną
umowę z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej. Zadania z zakresu przyznawania dodatków
mieszkaniowych realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
dlatego też zasadne jest, przekazanie uprawnień do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji z zakresu dodatków energetycznych, których przyznawanie
jest ściśle powiązane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.
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W związku z tym, że niniejsza uchwała przenosi na inny podmiot kompetencje
organu administracji publicznej, stanowi ona akt prawa miejscowego i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury i Edukacji,
które wydały opinię pozytywną.
Komisja Budżetu i Rewizyjna, zapoznały się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9f.
Dyr. Małgorzata Bernatek przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmiany
nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu – Zamek” oraz zmiany jej statutu wraz z uzasadnieniem.
Poinformowała, że zmiana nazwy samorządowej instytucji kultury
z „Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek na: „Szydłowieckie
Centrum Kultury – Zamek” oraz zmiana statutu instytucji wynika z utworzenia
w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu stanowiska
Gminnego Koordynatora Sportu, który, zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, wprowadzonym
Zarządzeniem Nr 108/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2015 roku,
wykonywał będzie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Szydłowiec, realizowane dotychczas przez Szydłowieckie Centrum Kultury
i Sportu – Zamek na podstawie uchwały Nr 32/V/11 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011 roku.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury i Rewizyjna, zapoznały się z projektem uchwały.
Radny M. Kapturski zapytał o koordynatora sportu. Zwrócił się do burmistrza
o przybliżenie planu wobec osoby, która obecnie będzie się tym zajmowała. Czy
to będzie osoba odpowiednio wykształcona w tym kierunku, czy
z doświadczeniem i jak burmistrz widzi po tej zmianie funkcjonowanie sportu
nie tylko gminnego, ale także sportu masowego i szkolnego.
Burmistrz odpowiedział, że sport gminny to bardzo szeroki temat. Odnośnie
koordynatora to na pewno powinna osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i na
pewno musi się wywodzić ze środowiska sportowego. Nie podjął decyzji czy to
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będzie jakaś inna osoba, czy może osoba, która dotychczas prowadziła sport
w gminie. Jest to sprawa otwarta. Przewiduje powołanie koordynatora od
nowego roku. Jest otwarty i nie wyklucza, że będzie to prowadziła osoba, która
prowadziła do tej pory.
Radny K. Gula zapytał gdzie koordynator będzie urzędował, komu będzie
bezpośrednio podlegał. Dotychczas SCKiS-Zamek zajmował się opieką nad
kortami, kto się będzie obecnie zajmował taki obiektami sportowymi.
Zgłosił, że w ostatnim tygodniu korty były nieczynne, bo pracownicy byli na
urlopie lub na zwolnieniu lekarskim. Odwołane były treningi. Rodzice do niego
dzwonili i skarżyli się, że dzieci nie mogą korzystać. Zwrócił się z prośbą żeby
tego typu obiekty sportowe nie były zamknięte, ale zawsze otwarte.
Burmistrz odpowiedział, że nie zna problemu z zamkniętymi kortami, więc nie
może się do tego odnieść.
Koordynator będzie bezpośrednio podlegał pod burmistrza. Na dzień dzisiejszy
może przebywać w tym miejscu gdzie pracował do tej pory, ale nie wykluczone,
że może siedzibę mieć w urzędzie tzn. w ratuszu.
Radna D. Jakubczyk pogratulowała Burmistrzowi bardzo trafnego posunięcia
tj. wyłączenia koordynatora sportu ze struktur SCKiS-Zamek, która jak sama
nazwa wskazuje ta instytucja powinna się zajmować działalnością kulturalną.
Jest powszechnie przyjęte ze gminny koordynator sportu jest w strukturach
urzędów w każdej jednostce samorządu terytorialnego i powinien bezpośrednio
podlegać burmistrzowi.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9g.
Pełnomocnik J. Kopycka przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012
roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych
innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania
zleconych zadań wraz z uzasadnieniem.
Dokonanie zmian wynika z konieczności doprecyzowania zapisu
mówiącego o tym, że w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane
przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób
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wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury i Rewizyjna, zapoznały się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9h.
Naczel. B. Majewska przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach
pomocy de minimis wraz z uzasadnieniem.
W uzasadnieniu stwierdziła, że zmiany w powyższej uchwale związane są
z orzeczeniem nieważności części załącznika nr 2 do ww. uchwały przez
Kolegium RIO.
W związku z tym z treści załącznika nr 2 wykreśla się zapis: „Świadomy
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art.
233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)”
Ponadto uwagi Kolegium RIO dotyczą braku wyraźnego odesłania w uchwale
do załączników.
W związku z tym w § 5 ust.1 pkt 1, w jego treści na końcu dodaje się zapis:
„zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały” oraz w § 7 ust. 1, w jego treści na
końcu dodaje się zapis: „zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, a wykreśla się
treść zawartą w nawiasach.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury i Rewizyjna, zapoznały się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 11 głosów /jednogłośnie/
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Ad 9i.
Skarbnik I. Czarnota przedstawiła proj. uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach
PROW na lata 2007-2013.
Poinformowała, że Gmina Szydłowiec uzyskała dofinansowanie w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego
PROW na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym budowy mikroinstalacji
fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstwa
domowego. Kwota dofinansowania to 825.200 zł, tj. 90% planowanych kosztów
netto. Jest to refundacja poniesionych wydatków. Dlatego też, zgodnie
z zasadami udzielania pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, Gmina
Szydłowiec wystąpi o środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów, w formie
preferencyjnej pożyczki udzielanej do wysokości udziału środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
działań w ramach PROW na lata 2007-2013
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię
pozytywną.
Komisje Rewizyjna, Infrastruktury i Edukacji zapoznały się z projektem
uchwały.
Radny P. Bloch zapytał, jakie są koszty obsługi pożyczki i chciałby też poznać
kwotę.
A jeśli chodzi o § 3 to czy konieczne jest umieszczenie w zapisie „środków
dochodów własnych” może należałoby pozostać przy zapisie ogólnym.
Skarbnik odpowiedziała, że oprocentowanie uruchamianych transz pożyczki
wynosi – 1,12% a prowizja to jest 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki.
-odnośnie § 3 proj. uchwały to Gmina ma obowiązek wprowadzenia źródła
finansowania spłaty kosztów i tu jest podany podatek rolny i podatek od
nieruchomości.
Radny M. Plewa – zwrócił uwagę, że środki te będą przeznaczone na
sfinansowanie inwestycji polegających na wybudowaniu urządzeń dotyczących
budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła
energii i służących do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby
gospodarstw domowych. Skorzysta z tego 56 gospodarstwach domowych
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i zostaną zwrócone, kiedy przyjdzie dofinansowanie z PROW. Trzeba docenić
działania burmistrza w tym zakresie gdyż pomagamy ludziom na wsi.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
Wynik głosowania: za – 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9j.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota odczytała autopoprawkę do projektu
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2015 –2025
Poinformowała, że w dniu 7 września 2015 r. do Gminy Szydłowiec
wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie dotyczące realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W ramach oszczędności
w realizacji projektu możliwe jest dodatkowe dofinansowanie zadania.
Zwiększa się, zatem kwotę dotacji na w/w przedsięwzięcie o 2.070 zł – 15%
wkład własny Gminy Szydłowiec.
W związku z tym, że jest to wieloletnie zadanie zachodzi konieczność
dokonania stosownych zmian – zwiększenia przedsięwzięcia w załącznikach
Nr 1 i Nr 2 projektu uchwały.
Następnie Skarbnik I. Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 –
2025 oraz zapoznała Radę z Objaśnieniami do uchwały Nr 66/XI/15 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię
pozytywną.
Komisje Rewizyjna, Infrastruktury i Edukacji zapoznały się z projektem
uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
Wynik głosowania: za – 11 głosów /jednogłośnie/
Ad 9k.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota odczytała autopoprawkę do projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok
2015.
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W dniu 7 września 2015 r. do Gminy Szydłowiec wpłynęło pismo
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
dotyczące realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa
mazowieckiego,
poprzez
budowanie
społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W ramach oszczędności w realizacji
projektu możliwe jest dodatkowe dofinansowanie zadania. Zwiększa się, zatem
kwotę dotacji na w/w przedsięwzięcie o 2.070 zł – 15% wkład własny Gminy
Szydłowiec.
Dział Rozdział

§

150
15011

6639

750
75023
4300

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Przetwórstwo przemysłowe

10 034,00

2 070,00

12 104,00

Rozwój przedsiębiorczości

10 034,00

2 070,00

12 104,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

10 034,00

2 070,00

12 104,00

Administracja publiczna

5 845 623,00

- 2 070,00

5 843 553,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

5 234 692,00

- 2 070,00

5 232 622,00

420 920,00

- 2 070,00

418 850,00

56 515 000,00

0,00

56 515 000,00

Zakup usług pozostałych

Razem:

W związku z powyższym plan wydatków po zmianach wynosi 56.515.000 zł,
w tym:
 wydatki bieżące –47.694.525 zł
 wydatki majątkowe – 8.820.475 zł.
Zmianie ulegają o kwotę 2.070 zł załączniki nr 2, nr 3 i nr 5.
Następnie Skarbnik I. Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię
pozytywną.
Komisje Rewizyjna, Infrastruktury i Edukacji zapoznały się z projektem
uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
Wynik głosowania: za – 11 głosów /jednogłośnie/
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Ad.10.
Radna D. Jakubczyk zgłosiła sprawę uszkodzonego hydrantu przy drodze
powiatowej w stronę m. Łazy obok drogi do cmentarza. Był już kilkakrotnie
naprawiany, ale ciągle z niego cieknie. Zwróciła się o interwencję w tej sprawie.
2) z informacji, jakie uzyskała to w dniu 17 września br. odbędzie się rozprawa
w sądzie w Szydłowcu dotycząca zajętej drogi gminnej przez jednego
z mieszkańców Majdowa. Zwróciła się o uczestnictwo w tej rozprawie radcy
prawnego, który broniłby interesów Gminy.
3) zwróciła się o przyspieszenie robót dotyczących realizacji zadań w ramach
funduszu sołeckiego, gdyż nie wiadomo, jaka będzie aura w najbliższym
czasie.
Radny T. Rut w imieniu mieszkańców Sadek Komorniki zwrócił się z prośbą
o wycięcie zakrzaczenia przy drodze powiatowej tzn. o wysłanie pisma do
Starostwa w tej sprawie.
- poparł wypowiedź radnej D. Jakubczyk o przyspieszenie realizacji zadań
z funduszu sołeckiego. Dodał, że w Sadku w planach jest docieplenie świetlicy
wiejskiej i mieszkańcy chcieliby rozpocząć to jeszcze w miesiącu wrześniu.
Radny M. Kapturski:
1) zwrócił się o naprawienie dziury w nawierzchni ul. Wschodniej przy
Przedszkolu Nr 1. Zagraża to bezpieczeństwu, gdyż w tym miejscu jest zjazd
na drogę osiedlową;
2) analizując Regulamin Organizacyjny UM doczytał się, że w § 23 dot.
Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
w pkt 4 w zadaniach tego Referatu jest zapis „realizacja zadań z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”
Taki zakres jest głównym zakresem Spółki Wod-Kan. Radny zapytał,
dlaczego taki zapis znalazł się w zadaniach Referatu i czy Spółka Wod-Kan
też ma taki zapis. Jeżeli tak to, dlaczego dwie instytucje mają w swoim
zakresie obowiązków takie same czynności;
3) zwrócił się o odpowiedź na piśmie na pytanie: z jakiej kategorii
zaszeregowania zatrudniony był Doradca Burmistrza na swoim stanowisku
a z jakiej kategorii zaszeregowania jest zatrudniony obecny Asystent
Burmistrza.
Radny P. Bloch:
1) zapytał o szkołę w m. Wysoka - miał tam być wymieniany węzeł cieplny
i kocioł. Z otrzymanej informacji uzyskanej na posiedz. Komisji Edukacji
wynika, że jest duże zagrożenie, iż w tym sezonie grzewczym kocioł może
nie wytrzymać. Zapytał, co można by zrobić, jak ewentualnie przeciwdziałać
żeby zaradzić temu problemowi;
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2) odnośnie przygotowywanych planów zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Zdziechów i cz. sołectwa Szydłówek - zapytał jak się potoczyła
kwestia odwołania przedsiębiorcy zajmującego się norkami od decyzji
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zwróciło rozpatrzenie tej
sprawy do I instancji;
3) przedstawił prośbę mieszkańców oś. Zamkowa o zainstalowanie lustra przy
wyjeździe z osiedla przy ulicy Zamkowej na wprost wejścia do Liceum
Ogólnokształcącego. Tam jest problem z wyjazdem w kierunku
ul. Kościuszki. Gdy na parkingu stoi wysoki wóz dostawczy to utrudnia
widoczność z lewej strony. Dlatego jest prośba mieszkańców o ustawienie
lustra po stronie przeciwnej.
Radny M. Plewa poinformował w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki, że na
odcinku drogi krajowej tj. na wyjeździe do Radomia, brak jest oświetlenia
ulicznego. Zwrócił się o wystąpienie do pewnych instytucji o montaż takich
lamp. Mieszkańcy wystąpią z pismem do Burmistrza Szydłowca a on
korzystając, że jest sesja już dzisiaj zgłasza ten temat.
Radny K. Gula zwrócił się do przewod. RM o usprawnienie pracy Rady.
Stwierdził, że projekty uchwał są zbyt późno dostarczane radnym w stosunku do
terminu sesji. Komisje nie mogą znaleźć terminu, aby spotkać się po raz drugi
i popracować rzetelnie nad projektami czy innymi materiałami.
2) zwrócił się do burmistrza o uporządkowanie przystanku autobusowego
w m. Książek Nowy przy wjeździe od strony Końskich. Jest on cały
porośnięty trawą i chwastami.
3) zwrócił się o odnowienie znaków drogowych szczególnie w mieście, nawet
w samym Rynku Wielkim są zardzewiałe słupki.
4) wielokrotnie zwracał uwagę, że na płycie Rynku Wielkiego są wszędzie
widoczne plamy oleju. Trzeba coś z tym zrobić, żeby samochody nie były
parkowane w dowolnych miejscach na płycie Rynku.
5) zwrócił się o wyznaczenie i pomalowanie przejść dla pieszych na ulicach
Narutowicza, Sportowej i Partyzantów, gdyż dzieci nie wiedzą gdzie mają
przechodzić.
Przewod. M. Koniarczyk odpowiedział radnemu na pierwszą interpelację, że
wszystko jest zgodnie z prawem. Statut jasno określa tryb przyjmowania
i przekazywania pism, uchwał itd. Gdyby radny częściej bywał w Biurze RM
i odbierał materiały to nie byłoby tego problemu- stwierdził przewodniczący.
1. Zwrócił uwagę na środki, które będzie można pozyskać z RPO, czyli
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza. Są to bardzo duże
środki ok. miliard zł na różne zadania. Mogą liczyć na wsparcie instytucje
kultury, przedszkola itp. Zwrócił się o monitorowanie tej sprawy przez wydziały
UM, bo warto z tych środków korzystać.
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2. Zauważył bardzo duży bałagan na Kirkucie, czyli cmentarzu żydowskim. Są
wysokie chwasty, śmieci. Należałoby zrobić z tym porządek i nie tylko tam, ale
też w innych często uczęszczanych przez mieszkańców miejscach publicznych
miasta.
Radny K. Gula wyjaśnił przewodniczącemu, że chodziło mu tylko
o usprawnienie pracy Rady i komisji. Chce żeby praca była spokojniejsza
a członkowie komisji mogli więcej czasu poświecić na omówienie projektów
uchwał.
Przewod. obrad odpowiedział, że monitoruje pracę Rady i jej komisji. Jest
przekonany, że z organizacją prac RM jest wszystko w porządku.
Ad 11.
Na złożone interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił burmistrz A. Ludew.
Radnej D. Jakubczyk
 przeglądy techniczne hydrantów były dokonywane, ale zostanie to
sprawdzone przez odpowiednie służby.
 na rozprawie będzie obecny radca T. Kęsik i będzie reprezentował Gminę.
 odnośnie realizacji funduszy sołeckich, są pewne opóźnienia zwłaszcza
w pracach remontowo-budowlanych. Obecnie powstały dwie ekipy i zadania
w szybszym tempie zaczną być realizowane. Do okresu zimowego ten czas
zostanie dobrze wykorzystany.
Radnemu T. Rutowi
 pismo w sprawie wycięcia krzaków przy drodze w m. Sadek Komorniki
zostanie przesłane do Zarządu Dróg Powiatowych.
Radnemu M. Kapturskiemu
 odpowiedź w sprawie Doradcy i Asystenta zostanie przekazana na piśmie.
Dopowiedział, że wbrew temu, co się mówi, iż na skutek kontroli z Państwowej
Inspekcji Pracy zaszły te zmiany, w protokole z kontroli PIP nie było ani słowa
o nieprawidłowym zatrudnieniu p. Michała Kwiatka. Pan Michał miał dosyć
nagonki na swoją osobę i postanowił usunąć się w cień a on się do tego wniosku
przychylił. Wraz ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
sprawa p. Michała Kwiatka zostanie zakończona.
 odnośnie dziury na ul. Wschodniej to nie miał takiej informacji, ale zostanie
sprawdzone przez odpowiednie służby.
Radnemu P. Blochowi
 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedzi udzieli insp.
Albert Krzewiński.
 jeśli chodzi o lustro to sprawa zostanie rozpoznana i sprawdzone, w czym
tkwi problem.
Radnemu M. Plewie
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oświetlenie uliczne na ul. Kościuszki - należy wystąpić z wnioskiem do
Generalnej Dyrekcji z prośbą o interwencję w tym przedsięwzięciu.
Zobowiązał się do osobistej rozmowy z dyr. Antonkiewiczem w tej sprawie.
Radnemu K. Guli
 przystanek w m. Książek Nowy – zostanie sprawdzone przez odpowiednie
służby.
 znaki drogowe zostały odmalowane, była robiona zmiana organizacji ruchu
i zostały zrealizowane wnioski wcześniej składane m.in. na ulicy
Partyzantów, na skrzyżowaniu ul. Folwarcznej i Sportowej zostały
namalowane pasy. Burmistrz zwrócił się do radnego o złożenie wniosku to
w miarę możliwości będzie realizowany.
 nie widzi miejsc, które wymagają interwencji na terenie miasta. Uważa, że
miasto na miarę możliwości jest czyste. Jeśli znajdą się miejsca gdzie
doraźnie trzeba interweniować to jest to robione.

Radnemu P. Blochowi odpowiedzi udzielił insp. A. Krzewiński informując, że
postępowanie w sprawie uzyskania przez J. Nowocienia decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy na budowę fermy norek w m. Zdziechów w tej chwili jest
na etapie następującym:
- na skutek podjęcia uchwały przez Radę Miejską o przystąpieniu do
sporządzenia planu dla miejscowości Zdziechów i Świerczek Burmistrz
Szydłowca wydał postanowienie zawieszające to postępowanie. Wnioskodawca
J. Nowocień złożył zażalenie na to postanowienie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. W dniu 10 sierpnia br. UM otrzymał postanowienie z SKO
uchylające postanowienie Burmistrza Szydłowca o zawieszeniu postanowienia.
W uzasadnieniu SKO był zarzut, że uzasadnienie Urzędu Miejskiego było zbyt
mało rozbudowane - do zawieszenia tego postępowania.
Następnie kontynuując to postępowanie zostały udzielone przez UM odpowiedzi
dla państwa Katarzyny i Pawła Rawickich dot. sprzeciwu tej planowanej
inwestycji i również p. Urszuli Krogulec. W tej chwili jest to na etapie
ponownego przygotowania postanowienia zawieszającego. Urząd chce kolejny
raz zawiesić to postępowanie w związku z podjęciem przez Radę Miejską
uchwały o przystąpieniu do opracowania planu - rozszerzając uzasadnienie,
bardziej go motywując. Postanowienie jest przygotowane i przekazane do opinii
prawnej. Jeśli będzie wszystko w porządku to zostanie przekazane do
wnioskodawcy i stronom postępowania. Dodał, że równolegle jest prowadzone
postępowanie związane z uchwaleniem planu. Procedura planistyczna jest juz
rozpoczęta. W dniu 24 sierpnia br. zostało opublikowane ogłoszenie,
obwieszczenie w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu z pouczeniem, że
zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia i obwieszczenia. Pismami również zostały
poinformowane instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania
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planu. W tej chwili spłynęły już wszystkie zwrotki potwierdzające dostarczenie
tych pism. Do dnia dzisiejszego wpłynęły 3 wnioski m.in. z Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji, Polskiej Spółki Gazownictwa, Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej odnośnie wniosków i propozycji, jakie powinny być zawarte
w ustaleniach tego planu oraz 2 wnioski od osób fizycznych o wprowadzenie
w tym planie dla poszczególnych działek terenów pod zabudowę mieszkaniową.
Przewod. obrad dodał, że za pośrednictwem Rady Miejskiej p. Jerzy Nowocień
złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego dotyczący zbadania uchwały
Nr 44/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa
Świerczek Gmina Szydłowiec”.
Ad 12.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły
pisma:
 Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa od państwa Anny i Mariana
Dmochów dot. zmiany uchwały Nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzeni północo-wschodniej części miasta. Chodzi
o projektowaną drogę wewnętrzną w tym planie 23KDW i front działki tj.
zamianę z 25.0 m na 20.0 m. Ten wniosek już był rozpatrywany na
posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 1 września br. i został
uwzględniony a odpowiedź będzie przesłana.
 Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w sprawie
umieszczenia w Parku Niepodległości tablicy upamiętniającej Żołnierzy
Niezłomnych którzy zginęli w walce o wolną i niepodległą Polskę w latach
1946-49. Zwraca się do władz miasta o dofinansowanie realizacji tego
projektu.
 Pismo mieszkańców Szydłowca zamieszkałych przy ul. Krótkiej proszą
o wykonanie kanalizacji sanitarnej w tej ulicy. Jest to wniosek do budżetu na
2016 rok.
 Odpis skargi kasacyjnej wniesionej przez Jerzego Stanika od wyroku WSA
w Warszawie w sprawie na uchwałę Nr 237/XXXIX/14 w przedmiocie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 Pismo p. Dariusza Myszki który zwrócił się o informację dlaczego Rada
Miejska zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego zezwalając na
wybudowanie przy ul. Wschodniej czterostanowiskowej myjni
samochodowej naprzeciwko przedszkola w bliskiej odległości od szkoły
w zabudowie jednorodzinnej.
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Radny P. Bloch zwrócił się o odczytanie pisma Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego skierowanego do Przewodniczącego Rady
Miejskiej z dnia 13 lipca 2015 r.
Przewod. obrad odczytał pismo wraz z załączonym anonimem oraz
poinformował, że zwrócił się do Burmistrza o przedłożenie informacji dot.
sposobu zatrudnienia i zakresu obowiązków doradcy Burmistrza Szydłowca
oraz udzielenia wyjaśnień w związku z tym pismem./pismo w zał. do prot./
Burmistrz A. Ludew z tego, co przewodniczący M. Koniarczyk przeczytał nie
widać żeby to pismo było adresowane do Rady czy też do radnego Blocha.
W związku z tym spytał skąd radny Bloch posiada informację o takim piśmie.
Zostało wyjaśnione, że Przewod. RM przekazał wszystkim radnym kserokopię
tego pisma.
Cała sprawa jest niepotrzebnie rozdmuchiwana powiedział Burmistrz. Ludzi,
którzy piszą anonimy, domagają się rozpowszechniania anonimów, próbują
wykorzystać taki dokument są dla niego ludźmi niepoważnymi. Nie warto
poświęcać czas na takie pisma. Ma nadzieję, że po tych zmianach p. Michał
Kwiatek będzie miał spokój.
Radny P. Bloch nie zgodził się z opinią Burmistrza stwierdzając, że
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest osobą poważną.
Burmistrz odpowiedział, że Przewodniczący Sejmiku Województwa
Mazowieckiego ma swoje w kompetencje i nie powinien ingerować
w kompetencje Burmistrza w sprawie zatrudniania.
Radna D. Jakubczyk stwierdziła ze zdziwieniem, że Marszałek Rakowski
mając swoje kompetencje ingeruje w cudze kompetencje kierując pismo o takiej
treści. Urząd Marszałkowski nie jest jednostką nadrzędną ani też organem
nadzoru nad Gminą. Każdy urzędnik otrzymując anonim kieruje go do kosza
a tym bardziej urzędnik na takim stanowisku. Jeśli ktoś ma odwagę cywilną to
powinien pismo z takimi zarzutami podpisać inaczej jest osobą niepoważną.
Zaproponowała zakończenie dyskusji na ten temat.
Radny M. Kapturski – jeśli radny otrzymuje pismo o takiej treści to
zrozumiałe jest jego zainteresowanie czy to było zgodne z prawem czy też nie.
Całą sprawę zamknęłoby wyjaśnienie Burmistrza. Tu chodzi o rzetelność Gminy
i dobre imię Szydłowca w Sejmiku Mazowieckim.
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Przewod. obrad poinformował, że na to pismo nie udzielił odpowiedzi
Przewodniczącemu Sejmiku. Pismo, które odczytał było tylko skierowane do
Burmistrza w celu udzielenia wyjaśnień i takie otrzymał.
Ad 13.
Sołtysi Majdowa, Ciechostowic i Łazów oraz radni Dorota Jakubczyk
i Arkadiusz Sokołowski podziękowali Burmistrzowi A. Ludwowi i wszystkim
organizatorem tegorocznego święta plonów oraz pozostałym osobom za pomoc
w zorganizowaniu tegorocznych Dożynek.
Burmistrz podziękował rolnikom i wszystkim sołectwom, które przygotowały
wieńce dożynkowe, występy artystyczne oraz stoiska ze swymi wyrobami.
Podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach w tym
pracownikom UM i SCKiS, którzy dołożyli wszelkich starań, aby ta impreza
wypadła pomyślnie. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w XIII
Szydłowieckim Wieńcowaniu.
Radny K. Gula zwrócił się do radcy z pytaniem czy nastąpiło zgodnie
z prawem przyjęcie protokołu z sesji absolutoryjnej, z wniesionym
sprostowaniem do tego protokołu.
Radca T. Kęsik odpowiedział, że kwestie związane z ewentualnymi
poprawkami bądź zastrzeżeniami do protokołu z sesji uregulowane są w § 54
Statutu Gminy o treści „Radny oraz każdy uczestnik sesji biorący udział
w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego
protokołu” Zwrócił uwagę, że tu nie było do czynienia z poprawką czy
zastrzeżeniami do protokołu, ale dodatkowym wyjaśnieniem, sprostowaniem.
Nie były to zatem czynności przewidziane przez Statut Gminy. Dołączenie ich
do protokołu skoro nie wpływają w żaden sposób na jego treść, bo treść
protokołu nie została zmieniona, nie zostały wniesione poprawki, protokół nie
został uzupełniony, nie zostały z niego wyeliminowane żadne treści wydaje się
nie naruszać w żaden sposób Statutu.
W związku z powyższą odpowiedzią radny K. Gula zwrócił się o naniesienie
poprawki w protokole czy to jest załącznik do protokołu czy naniesienie
poprawki w tym, co zostało powiedziane.
Odpowiadając radnemu Przewod. obrad stwierdził, że użył niezręcznego
sformułowania, ale jest to forma sprostowania i mecenas trafnie użył § 54, bo
taka była jego intencja.
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Radny M. Kapturski zwrócił się o wyjaśnienie czy załącznik do protokołu jest
integralną częścią całości i czy można w tym załączniku dokonywać zmiany.
Radca T. Kęsik - i tu znowu trzeba odpowiedzi doszukiwać się w Statucie
Gminy zgodnie, z którym przyjęte przez Radę zastrzeżenia lub poprawki
stanowią załącznik do protokołu z sesji. Statut takim aktom nadaje status
załącznika do protokołu. Gdyby załącznik stanowił integralną część protokołu to
musiałby być włączony do jego treści.
Przewod. obrad - przyjęte przez Radę zastrzeżenia lub poprawki stanowią
załącznik do protokołu z sesji.
Radca T. Kęsik - skoro posługujemy się dwoma odrębnymi określeniami
protokołem i załącznikiem do protokołu to nie można twierdzić, że jedno
i drugie stanowi jedną całość. O tym jak można wpływać na treść protokołu
i jakie środki przysługują radnym i innym osobom rozstrzyga Statut Gminy.
Przewod. obrad zakończył dyskusję stwierdzając, że Statut Gminy jasno
reguluje te kwestie.
Przedstawił dodatkowe informacje:
 pismo z Centrum Dializ dot. bezpłatnej akcji profilaktycznej badania nerek,
 podziękowanie Dyrekcji Przedszkola Nr 2 „Mali Odkrywcy” w Szydłowcu
dla radnych Rady Miejskiej za bezinteresowną pomoc przy organizacji
Festynu Rodzinnego z okazji Jubileuszu 25-lecia przedszkola oraz nadania
mu imienia,
 poinformował, że zostały opracowane nowe dyżury pełnione przez radnych
RM w godzinach 1430-1530 począwszy od miesiąca września. Dyżury
odbywać się będą raz w tygodniu,
 z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2015 r.
i wszyscy radni otrzymali ten materiał,
 zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 149/14 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie
ustalenia procedury uchwalania budżetu dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Gminy, naczelnicy wydziałów i referatów Urzędu
Miejskiego opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy projekty
finansowe do 20 września a także takie wnioski składają radni,
przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy czyli sołtysi oraz
reprezentanci społecznych komitetów.
Sołtys wsi Zastronie A. Cieloch zgłosiła:
1. brak znaków drogowych w sprawie przeprowadzania krów a zgłaszane to już
było w poprzedniej kadencji,
2. śmieciarka zabierając śmieci z 4 budynków na końcu wsi nie ma gdzie
zawrócić,
30

3. most w m. Zastronie, stoją znaki, że most jest uszkodzony, dziury w moście
zostały załatane deskami. Kiedy zostanie przeprowadzony remont mostu?
Burmistrz odpowiedział, że:
 sprawę znaków odnośnie przeprowadzania zwierząt skierował już do
realizacji, znaki będą zamontowane.
 Odnośnie wywozu śmieci nie miał takiej informacji, ktoś z referatu pojedzie
i zobaczy jak to wygląda, rozpozna sprawę, jakie prace trzeba będzie
wykonać żeby śmieciarka mogła wykręcać.
 Remont mostu w m. Zastronie- problem polega na tym, że Gmina czyniła
próby otrzymania dofinansowania na to zadanie. Komisja powołana przez
Burmistrza złożyła wniosek i wszystkie dokumenty do Wojewody
Mazowieckiego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z rezerwy tzw.
kryzysowej. W chwili obecnej trzeba czekać na rozstrzygnięcie Wojewody.
Jeżeli się okaże, że Wojewoda nie przyzna środków to w budżecie Gminy
jest ok. 100 tys. zł na rezerwę kryzysową i można ją będzie wykorzystać na
remont tego mostu. Jeszcze zaczekamy, bo np. z 50% dofinansowaniem
zewnętrznym Gminie byłoby lżej.
Ad 14.
Na tym porządek XI sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad zamknął obrady wypowiadając formułę „Wysoka Rado,
zamykam XI sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu”
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Czas trwania sesji od godz. 10 do godz. 1400
Rada podjęła uchwały od Nr 57 do Nr 67/XI/15
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołowała:
Krystyna
Jachowska- Sadura

Przewodniczący obrad:
Marek Koniarczyk

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych, działając w interesie
osób fizycznych. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Wyłączenia dokonała Krystyna Jachowska-Sadura – Inspektor Biura Rady Miejskiej w Szydłowcu.
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