BRM-V.0002.8.2014.
Protokół Nr XII/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 8 października 2015 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu -Zamek ul. Gen. J.
Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, radna Anna Majstrak - nieobecna usprawiedliwiona.
Udział wzięli: Burmistrz Artur Ludew, z-ca Burmistrza Edward Borek, sekretarz
Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, radca prawny Bogdan Królikowski, sołtysi,
kierownicy wydziałów i jednostek podległych Gminie oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad stwierdził prawomocność
W sesji uczestniczyło 14 radnych.

obrad

na

podstawie

listy

obecności.

Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Otwarcie obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XI/15 z dnia 11 września 2015 r.
Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec;
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;
c) rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza złożyła wniosek o zdjęcia z porządku
obrad punktu 7c tj. projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota w imieniu Burmistrza złożył wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad punktu 7 b - podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025.
Przewod. obrad poddał 1 wniosek pod głosowanie:
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Głosowanie: za - 8 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów.
Przewod. obrad poddał 2 wniosek pod głosowanie:
Głosowanie: za – 13 głosów.
Następnie odczytał porządek obrad ze zmianami:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XI/15 z dnia 11 września 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) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025;
c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokół Nr XI/15 z dnia 11 września 2015 r. był wyłożony
do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym terminie.
Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków wobec powyższego zaproponował przyjęcie go
bez odczytania.
Następnie poddał pod głosowanie:
za – 8 głosów, przeciwnych – 3 głosy, wstrzymujących się – 2 głosy.
Ad 4.
Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za okres od
11 września do 7 października 2015 r. przedstawił Burmistrz A. Ludew.
Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 132/15 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej lokalnej
kotłowni, położonych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej i powołania komisji
przetargowej.
2. Zarządzenie nr 133/15 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, tereny rolne oraz częściowo pod drogę,
położonych w Szydłowcu przy ul. Narutowicza i powołania komisji przetargowej.
3. Zarządzenie nr 134/15 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego
na
„Budowę
mikroinstalacji
prosumenckich
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wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Szydłowiec” - wykonanie
ogniw fotowoltaicznych dla 56 budynków jednorodzinnych.
4. Zarządzenie nr 135/15 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2015.
5. Zarządzenie nr 136/15 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
położonych w Szydłowcu przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego.
6. Zarządzenie nr 137/15 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu przy
ul. Partyzantów.
7. Zarządzenie nr 138/15 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia II
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu przy
ul. Parkowej i ul. Sobieskiego oraz powołania komisji przetargowej.
8. Zarządzenie nr 139/15 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy
ul. Kościuszki.
9. Zarządzenie nr 140/15 z dnia 22 września 2015 roku zmieniające Zarządzenie
Burmistrza Szydłowca Nr 116/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu przy
ul. Parkowej i ul. Wymysłów oraz powołania komisji przetargowej.
10. Zarządzenie nr 141/15 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powołania zespołu do
spraw organizacji Żłobka Miejskiego w Szydłowcu.
11. Zarządzenie nr 142/15 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powołania członków
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz powołania opiekuna Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Szydłowcu
12. Zarządzenie nr 143/15 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego oraz ogłoszenia jego wykazu –
dotyczy budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Kościuszki 225.
13. Zarządzenie nr 144/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2015.
14. Zarządzenie nr 145/15 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w Szydłowcu przy ul. Wymysłów, a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą oraz tereny rolne.
15. Zarządzenie nr 146/15 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia II
przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą oraz tereny rolne, położonych
w Szydłowcu przy ul. Wymysłów.
16. Zarządzenie nr 147/15 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji
Negocjacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na roboty
budowlane lub usługi, ustalającej warunki zawarcia umowy koncesji na świadczenie
usług administrowania pomieszczeniami na II piętrze w Zamku w Szydłowcu
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”.
17. Zarządzenie nr 148/15 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji
Negocjacyjnej postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie
zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi dla operatora
zewnętrznego pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego
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w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni
publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury
kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.
18. Zarządzenie nr 149/15 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
19. Zarządzenie nr 150/15 z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wygaszenia
członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą przy Zespole Szkół
im. KOP w Szydłowcu.
Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał
w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015,
2. rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu wraz z uzasadnieniem,
3. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec,
4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 –2025,
5. przyjęcia programu współpracy gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Ponadto Burmistrz:
- udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Szydłowcu,
- w okresie od 11 września do 7 października 2015 roku Burmistrz Szydłowca wydał trzy
decyzje umorzeniowe dla osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę
278,00 zł.
Dodał, że w omawianym okresie pracowano nad:
- Strategią Rozwoju Gminy Szydłowiec,
- nad Strategią Lokalnej Grupy Działania,
- trwają prace przy budowie Żłobka,
- zostały podpisane dokumenty w sprawie wejścia na budowę przy ul. Piaskowej dotyczącą
mieszkań socjalnych,
- podpisano ze Starostą Powiatu porozumienie dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na
ul. Kościuszki – Folwarcznej,
- podpisano porozumienie w sprawie wykonania zatoki w miejscowości Wysoka,
- na bieżąco realizowany jest Fundusz Sołecki,
- zakończono budowę chodnika w miejscowości Jankowice.
Na bieżąco realizowane są zadania wynikające z obowiązków gminnych.
Radny Paweł Bloch zapytał Burmistrza o przedstawienie:
- składu organizacyjnego Żłobku Miejskiego w Szydłowcu,
- skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydlowcu,
- operatora na części komercyjne Zamku, jeżeli został wyłoniony.
Dopytał także o Komisję Obwodową z siedzibą w Zespole Szkół im. KOP czy dobrze radny
zrozumiał, że została ona odwołana.
Burmistrz Artur Ludew w odpowiedzi poinformował, że skład Młodzieżowej Rady
Miejskiej jest upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgłosiło się 15 kandydatów
i wszystkie kandydatury zostały przyjęte a nazwiska tych osób można sprawdzić na stronie
Urzędu Miejskiego.
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Poinformował, że odpowiadając na pytanie dotyczące Żłobka przewodniczącym zespołu jest
Edward Borek – zastępca Burmistrza.
Sekretarz Dorota Kubiś wyjaśniła, że w Komisji Obwodowej mającej swoją siedzibę
w Zespole Szkół im. KOP. po powołaniu komisji obwodowych okazało się, że jeden
z członków komisji jest kandydatem na posła w okręgu wyborczym nr 20, w związku z tym
zgodnie z art. 153 Kodeksu Wyborczego osoba kandydująca nie może być członkiem komisji.
Dlatego należało wygasić jego członkostwo.
Radny Maciej Kapturski zapytał Burmistrzu o jego wypowiedź, ,,zgłosiło się 15
kandydatów i wszyscy zostali przyjęci do Młodzieżowej Rady Miejskiej”. Zapytał, czy osoby
te zgłosiły się same ponieważ rozumiał, że nie odbyły się wybory do MRM lub jakakolwiek
selekcja.
Burmistrz Artur Ludew przypomniał, że statut określa liczbę Młodzieżowej Rady Miejskiej
i wynosi ona 15 radnych MRM. Kandydaci mogli być zgłaszanie jako indywidualne osoby
wyróżniające się działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wystosowana także prośbę do
Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Szydłowiec o składanie sowich kandydatów do
MRM. Zgłoszeń od wszystkich było 15 i tyle wynosił skład MRM w związku z czym nie
było takiej sytuacji jak przy Radzie Seniorów, że kandydatów było więcej niż miejsc w radzie
i automatycznie wszyscy zostali włączeni do składu MRM.
Zastępca Burmistrza Edward Borek odpowiedział w sprawie operatora na cześć
komercyjną Zamku, jako osoba koordynująca poinformował, że trwają negocjacje dotyczące
wynajmu parteru. Przedstawiciele Marszałka wycofali się z postępowania i na drugie piętro
będzie ponownie ogłoszenie postępowanie.
Radny Krzysztof Gula zapytał Burmistrza czy nie przyjęto żadnych kryteriów wyborów
członków do MRM. Zapytał czy wszyscy chętni zostali przyjęci automatycznie. Radny
przypomniał, że na posiedzeniach komisji, mówił że w skład MRM powinna wejść młodzież
z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z propozycją dwuletniego okresu kadencyjności.
Burmistrz Artur Ludew przypomniał, że wniosek o powołanie MRM został przedłożony
Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały w marcu. Zostały wniesione uwagi dotyczące
regulaminu w związku z czym projekt uchwały został wycofany z porządku sesji. Od marca
radni mieli czas aby zmieniać regulamin. To Rada Miejska przyjęła regulamin i zasady
powoływania członków Młodzieżowej Rady Miejskiej. Regulamin określa, kto i na jakiej
zasadzie może być członkiem MRM. Przypomniał że radny K. Gula również za nim
głosował, aby miał taką formę. Burmistrz nie może wybrać w inny sposób członków MRM
niż przewiduje to regulamin.
Radny Krzysztof Gula odpowiadając Burmistrzowi, stwierdził że wszystko o czym mówił
Burmistrz było zgłaszane na posiedzeniach komisji i nie jest prawdą, ponieważ można
odnieść się do protokołu z Komisji Edukacji na której były poruszane tematy dotyczące wieku
członków jaki i wybory do MRM. Niestety nikt nie chciał wysłuchać tych sugestii. Radny
głosował za tym ponieważ nie chciał być przeciw powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
jednak forma powołania była zła. W tej Radzie koalicja ma większość i przegłosowała
wszystko. Zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji był przeciwny.
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Burmistrz Artur Ludew przypomniał, że radny K. Gula głosował za tym projektem, nie
stosowne jest mówienie że koalicja przegłosowała, ponieważ radny K. Gula też głosował
,,za”.
Radny Marek Plewa przypomniał, zebranym że nie jest dobrym momentem dyskutować czy
regulamin jest dobrze skonstruowany czy źle, został już dawno przegłosowany i w tej chwili
należy rozpatrzeć punkt porządku obrad dotyczący sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy
sesjami, nie ma tu miejsca na dyskusje o tym czy prawidłowo została wybrana MRM.
Ad 5.
Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła informację o wprowadzeniu zmian w budżecie
gminy Szydłowiec na 2015 r. w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
pomiędzy sesjami, tj. od 11.09.2015 r. do 8.10.2015 r.
Zarządzeniem Nr 135/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 września 2015 r. dokonano
zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
-W rozdziale 85278 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2015 z dnia 27 sierpnia 2015
r., dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł – środki pochodzą
z rezerwy celowej i przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin
poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 135/2015 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.000 zł.
Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrz Szydłowca z dnia 30 września 2015 r. dokonano zmian
w planie dochodów i wydatków, jak niżej;
- W rozdziale 85213 Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia w planie
dochodów i wydatków o kwotę 5.800 zł – środki przeznaczone na opłacenie składek
zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- W rozdziale 80101 Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów
i wydatków o kwotę 1.360 zł, środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- W rozdziale 80110 Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów
i wydatków budżetu o kwotę 4.283 zł, środki przeznaczone na wyposażenie szkół
w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
- W rozdziale 75108 Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2015 r. został
zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 16.494 zł, środki przeznaczone są na
przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień
25 listopada 2015 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 144/2015 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27.937 zł.
W okresie między sesjami, powyższym Zarządzeniem zwiększone zostały dochody i wydatki
o kwotę 33.937 zł.
Ad 6.
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatnich
sesjach. Poinformował, że na sesji w dniu 11 września 2015 r. Rada Miejska podjęła
następujące uchwały:
- Nr 57/XI/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu.
Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 58/XI/15 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego
położonego w budynku przy ul. Kościuszki 225 jego najemcy. Uchwała w ustawowym
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terminie 7 dni została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 59/XI/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce
Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała zrealizowana.
- Nr 60/XI/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej
w Radomiu. Uchwała trakcie realizacji.
- Nr 61/XI/15 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szydłowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Uchwała w ustawowym terminie
7 dni została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 62/XI/15 w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego
Centrum Kultury i Sportu – Zamek” oraz zmiany jej statutu. Uchwała w ustawowym terminie
7 dni została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 63/XI/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2012 r. 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. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni
została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze
– Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 64/XI/15 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. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej
w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 65/XI/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie działań w ramach PROW na lata 2007-2013.Uchwała w trakcie realizacji,
w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie oddział w Radomiu.
- Nr 66/XI/15 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
2015 – 2025 .Uchwała w trakcie realizacji, w ustawowym terminie 7 dni została przekazana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oddział w Radomiu.
- Nr 67/XI/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
Uchwała w trakcie realizacji , w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oddział w Radomiu.
Dodał, że w sprawie uzupełniania informacji spraw między sesjami przekazał Radzie
Miejskiej informację dotycząca otrzymania przez Urząd Miejski decyzji Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych zobowiązującą Gminę Szydłowiec do zwrotu
dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur w kwocie 134.585,99 zł wraz
z odsetkami jak dla zaległości podatkowej naliczonej tj. 64.620,03 zł od dnia 26 maja 2014 r.
do dnia zwrotu środków i kwoty 69.965,96 zł od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia zwrotu
środków. Łącznie 134.585,99 zł plus ok. 12 tysięcy zł odsetek. Jest to korekta związana
z nieprawidłowym przetargiem przeprowadzonym w ul. Widok –Ogrodowa.
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Stwierdził, że jednak jest to dobra informacja ponieważ cała inwestycja wynosiła 587 tys. zł.
Po kontroli Mazowieckiej Jednostki Urząd otrzymał decyzję o 100 % zwrocie środków,
jednak po dużych staraniach ze strony Urzędu nastąpiła korekta do 25 %. Podziękował
następnie wszystkim którzy w tym pomogli.
Poinformował, także że Urząd otrzymał decyzję o zakwalifikowaniu jako wydatki
niekwalifikowane całej imprezy (koncertu) 30 listopadowego 2014 r. Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Projektów Unijnych uznała, że nie może takiego wydatku zakwalifikować
w kwocie 128 tys. zł, którą będzie Gmina Szydłowiec zmuszona oddać.
Radna Dorota Jakubczyk oznajmiła, że bardzo niepokojące są informację Burmistrza
Szydłowca, ponieważ są to zbyt duże pieniądze, aby o nich nie mówić, zwłaszcza po tych do
których doszły odsetki tj. ok. 150 tys. zł. Wszyscy mogli się dowiedzieć, że w złym trybie
zostało wykonane postępowanie i wyłoniony wykonawca. Natomiast jeżeli chodzi o drugą
kwotę pond 128 tys. zł, wydatki te nie znajdowały się we wniosku o dofinansowanie oraz
studium wykonalności. Z pewnością ktoś musiał podjąć taką decyzję o wydatkowaniu tych
pieniędzy na takie cele a konkretnie na zabawę. Zapytała kto taką decyzję podjął i kto jest za
to odpowiedzialny oraz jakie konsekwencję poniesie za takie czyny.
Radny Krzysztof Gula stwierdził, że kwota ok. 130 tys. zł do zwrotu w stosunku do 30 mln.
zł które pozyskano na projekt kluczowy to nie jest to dużo. Wszystko jednak zostało pięknie
wykonane.
Burmistrz A. Ludew przypomniał, że wkład własny Gminy Szydłowiec wynosił 4,5 mln. zł
134 tys. zł plus ok. 12 tys. zł odsetek na dzień dzisiejszy. Nie jest to takie bagatelne ponieważ
odsetki wciąż rosną do momentu zwrotu tych pieniędzy. Kwota wydatków
niekwalifikowanych jeżeli chodzi o projekt kluczowy to kwota ponad 550 tys. zł.
Radny Arkadiusz Sokołowski zwrócił się do radnego K. Guli i poinformował go, że
pieniądze które musi zwrócić Gmina są bardzo dużymi pieniędzmi. Radny porównał to do
miejscowości Ciechostowice w której mieszka ok. 1000 osób w którą Gmina Szydłowiec
przez osiem lat zainwestowała 160 tys. zł.
Zastępca Burmistrza Edward Borek odpowiadając na zapytanie radnej D. Jakubczyk
poinformował, że realizacja projektów unijnych ma to do siebie, że jest skodyfikowana
z dyscypliną finansową i nie podlega żadnym dyskusjom. Odpowiedzialność, za nie
kwalifikowalność środków finansowych w projekcie kluczowym w Gminie ponosi kierownik
jednostki czyli Burmistrz. Rada natomiast powinna się zastanowić w jaki sposób się zachowa
w stosunku do tej informacji, przypomniał, że toczy się postępowanie dyscyplinarne poza
Urzędem z inicjatywy i na wniosek Prezesa Zamówień Publicznych i należy wykazać
cierpliwość.
Druga kwota która dotyczy wydatków na promocję, jest kwota niekwalifikowana i nie
znalazło się to w zapisach projektu kluczowego, dlatego Mazowiecka Jednostka Funduszy
Unijnych nie uznała tego wydatku. Ponosi za to odpowiedzialność ówczesny Zastępca
Burmistrza, który bezpośrednio nadzorował te dwa piony i bezpośrednio prowadził
inwestycje Projektu Kluczowego, tak wskazują dokumenty w posiadaniu których jest Urząd.
To nie są przyjemne informacje ani jedna ani druga ale tak jak Burmistrz mówił, uratowano
440 tys. zł plus odsetki a trwało to miesiące. Ważne jest stanowisko Ministra Finansów, który
ostatecznie rozstrzygnął o tej procedurze. Gdyby przyszło oddać cztery razy więcej, również
Gmina zmuszona byłaby to oddać. W tym momencie należy to jak najszybciej oddać
ponieważ odsetki cały czas rosną, aż do dnia zapłaty.
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Ad 7a.
Zastępca Burmistrza Edward Borek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Szydłowiec wraz z uzasadnieniem. Poinformował o zmianie podstawy prawnej ustawy
o samorządzie gminnym i poprosił o zmianę w powyższym projekcie uchwały. Plan
gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla
Gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich kategoriach jak:
transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna,
gospodarka odpadami, zaopatrzenie w ciepło i energię. Dokument wyznacza konkretne cele
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych oraz podniesienia efektywności energetycznej. Istotą planu jest
osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
W okresie programowania 2014 - 2020 posiadania Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie
warunkiem pozyskania środków finansowych na takie przedsięwzięcia jak:
termomodernizacja obiektów, modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych,
energooszczędnego oświetlenia publicznego oraz wszelkich inicjatyw sprzyjających
zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Brak
tego dokumentu może wykluczyć Gminę z możliwości ubiegania się o dofinansowanie
zewnętrzne. Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju zamierza uzyskać
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o dotacje na opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Elementem
niezbędnym dokumentacji aplikacyjnej jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Szydłowiec w celu dalszej realizacji opracowania dokumentu. W związku z powyższym
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które wydały opinię
pozytywną.
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Rewizyjna zapoznały się z projektem uchwały.
Radny Józef Jarosiński oznajmił, że we wtorek Komisja Edukacji opiniowała powyższy
projekt uchwały, na posiedzeniu była obecna p.o. naczelnika Funduszy Strukturalnych Milena
Gruszczyńska. Wystąpiło tam pytanie ,,po co sporządza się taki Plan”, uzyskaliśmy
odpowiedź, że dzięki temu Gmina będzie mogła występować o środki unijne m.in. z zakresu
termomodernizacji. Komisja Edukacji złożyła zapytanie jak można pozyskać środki na
budowę przedszkola na ul. Wschodniej. Jest to bardzo ważna sprawa w prospektywnie
budżetu 2016 roku i następnych lat. Jeżeli zostałby ten pomysł przeforsowany należałoby
wiedzieć jak sięgać po takie środki, dzięki którym można inwestować w rozwój Gminy.
Radny Maciej Kapturski poprawiając względem uzupełniania radnego Józefa Jarosińskiego,
poinformował że nie padło na posiedzeniu Komisji Edukacji pytanie ,,po co nam ten Plan”
ponieważ było by to źle zrozumiane. Wystąpiło pytanie w jakim celu wdraża się taki Plan i co
dzięki niemu Gmina może uzyskać.
Przewod. Marek Artur Koniarczyk stwierdził, że kwestia przyjęcia tego Planu związana
jest z tzw. ustawą ,,smogową”, którą we wtorek podpisał prezydent RP. Ustawa ta ma się
przyczynić do poprawy czystości powietrza i ograniczyć niską emisję. Działania te poprawią
zdrowie mieszkańców i pomogą walczyć ze smogiem. Umożliwia również samorządom
określenia parametrów kotłów jakie można instalować na danym ternie oraz możliwość
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określenia rodzaju paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub
parametry emisji urządzeń do spalania. Może także wymusić inwestycje samorządów
w ciepłownictwo a nie zakazy palenia węglem ponieważ występują takie obawy. Występują
możliwości zakazu palenia węglem ale jest on nie racjonalny i może spowodować
pogorszenie warunków życia mieszkańcom, którzy palą węglem, ponieważ mają problemy
finansowe. Projekt uchwały pozwoli nam w dużym stopniu skorzystać ze środków
zewnętrznych.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 7b.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025. Głównymi
założeniami przyjętymi do zmian WPF było uwzględnienie zmiany planu dochodów
i wydatków dokonanych Zarządzeniem nr 1352015 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 września
2015r., Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2015r., a także
planowane zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 października 2015 r.
Projekt uchwały wprowadziłby zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025
polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków. W stosunku do ostatniego
WPF z dnia 11 września 2015 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2015
o kwotę 100.522 zł. W 2015 r. plan dochodów po zmianach wynosi 57.189.522 zł, w tym
dochody bieżące 50.777.746 zł, zaś dochody majątkowe 6.411.776 zł. W stosunku do
ostatniego WPF z dnia 11 września 2015r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe
w roku 2015 o kwotę 100.522 zł. Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi
56.615.522 zł, w tym wydatki bieżące 47.795.047 zł i wydatki majątkowe 8.820.475 zł.
Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody budżetu 2015 r. nie ulegają zmianie.
Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie zmienił się i planowana nadwyżka wynosi 574.000
zł. Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna nie uległa zmianie. Po wprowadzeniu
w/w zmian dług nie uległ zmianie. Dokonano zmiany w załączniku przedsięwzięć
w następującym zakresie: Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe
współfinansowane środkami UE pn.:- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” .
Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 zgodnie z projektem umowy w sprawie
partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim. Łączne nakłady wynoszą 27.323 zł,
w tym: 2016 rok kwota 5.465 zł, 2017 rok kwota 10.929 zł, 2018 rok kwota 10.929 zł.
Jednocześnie zmienia się, wydłuża czasookres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2018.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię pozytywną.
Radni z Komisji Infrastruktury, Rewizyjnej i Edukacji zapoznali się z projektem
uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 7c.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na rok 2015. Zmiany w planie dochodów i wydatków
dotyczą wydanego Zarządzenia Nr 144/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2015
r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu tj. zwiększono plan dochodów
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i wydatków o kwotę 27.937 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych, przeniesiono plan
pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach organizacyjnych gminy Szydłowiec,
w związku z bieżącą realizacją budżetu, rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 20.000 zł,
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla OSP oraz zakupu paliwa do samochodów
strażackich – zwiększono ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych spowodowanych
panującą w okresie letnim suszą.
Wniosek Dyrektora MOPS o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 262 zł związanego
ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia.
Wniosek Sekretarza Gminy dotyczącego przeniesienia kwoty 37.000 zł z rozdziału 75023 §
4300 do rozdziału 75416 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania i odpraw dla 6
zwalnianych pracowników, w związków z planowaną z dnia 31 grudnia 2015 r. likwidacją
Straży Miejskiej w Szydłowcu.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na rok 2015
uwzględniając powyższe zmiany.
Opinie komisji:
Projekt uchwały wraz z autopoprawką był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała
opinię pozytywną.
Radni z Komisji Infrastruktury, Rewizyjnej i Edukacji zapoznali się z projektem
uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 9 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów.
Ad 8.
Radny Leszek Jakubowski w imieniu radnych Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej wyraził
opinię, że nie zgadzają się z odpowiedzą na piśmie od Burmistrza dotyczącego audytu
wewnętrznego Gminy Szydłowiec ponieważ w ich rozumieniu prawa dotyczy to ustawy
o dostępie do informacji publicznej. Zarówno audyt, jak i raport jest informacją publiczną,
gdyż zostały na to wydane środki publiczne. Radny zaznaczył, że zapoznał się
z kilkudziesięcioma raportami z audytów, które są udostępniane na stronach BIP różnych
gmin w Polsce. W związku z tym należy zastanowić się, w jaki sposób można udostępnić
mieszkańcom raport z audytu przeprowadzonego w naszej gminie.
Radny poprosił o udostępnienie Radzie Miejskiej odpowiedzi pracowników i naczelników
poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego na zarzuty, które zostały wskazane we
wspomnianym audycie.
Zwrócił się do zastępcy Burmistrza Edwarda Borka z zapytaniem czy zostały podjęte
działania, dzięki którym Gmina nie będzie musiała zwracać środków wykorzystanych na
sfinansowanie uroczystości związanych z zakończeniem procedury rewitalizacji obiektów
zabytkowych w Szydłowcu. Zapytał, jakie są szanse na to, aby zwrot środków nie był
konieczny, bądź kwota do zwrotu została pomniejszona.
Radny poprosił o zobowiązanie odpowiednich służb o przeanalizowanie znaków
drogowych przy ul. Iłżeckiej ponieważ obecne oznakowanie jest sprzeczne sobie nawzajem
i może tam kiedyś dojść do kolizji. Jadąc od ul. Kościuszki skręcając w lewo przed ul.
Chopina umieszczony jest znak drogi z pierwszeństwem przejazdu, natomiast jeżeli jadąc od
ul. Wschodniej umieszczony jest znak drogi z pierwszeństwem przejazdu i nakazem jazdy
w lewo. Zasugerował usunięcie jednego ze znaków.
Radny Paweł Bloch w imieniu mieszkańców osiedla Północ złożył trzy interpelacje:

11

- o uzupełnienie ubytków w ulicy Kopernika jeżeli jeszcze są wykonywane jakieś
remonty na drogach gminnych,
- czy została dowieszona lampa na ul. Północnej, ponieważ był plan linii
energetycznej i dowieszenie jednej lampy na tej ulicy na samym końcu na granicy miasta,
zapytał kiedy ewentualnie w tym roku zostanie to zrealizowane,
- chodnik przy drodze powiatowej na ul. Północnej występuje tam duży ubytek
zagrażający złamaniem nogi. Projekt ten był realizowany wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Szydłowcu. Poprosił przewodniczącą Komisji Budżetu Dorotę Jakubczyk
o wstawiennictwo u p. Marka Ruszczyka, aby ten ubytek uzupełnili.
Radny Maciej Kapturski złożył interpelacje w sprawie:
- uzupełnienie zapadnięcia się drogi na ul. Wschodniej przy zjeździe przy Przedszkolu
Samorządowym Nr 1 im. Tęczowego Misia, ponieważ występuje tam bardzo duże
niebezpieczeństwo.
-zapytał o postęp w realizacji budowy parkingu oraz ciągu pieszego przy pawilonach
handlowych na ul. Kolejowej.
Ad 9.
Odpowiedzi Burmistrza Artura Ludwa:
- do grupy radnych została skierowana pisemna informacja nt. możliwości
udostępnienia audytu i Urząd Miejski opiera się w tym przypadku na konkretnej podstawie
prawnej. Poinformował, że do końca roku zostanie przedłożony Radzie protokół z wykonania
zaleceń z przeprowadzonego audytu, w którym będą zawarte wszelkie informacje.
- W sprawie zwrotu kwoty 128.000 zł, poinformował, że były podejmowane
interwencje jednak otrzymał informację od członka zarządu Województwa Mazowieckiego,
że nie warto występować, ponieważ nie da to oczekiwanego rezultatu, a spowoduje jedynie
przedłużenie procedur związanych z kontrolą i refundacją ostatniej transzy. Postanowiono nie
występować licząc, że uda się jeszcze w tym roku uzyskać środki z ostatniej transzy o które
wystąpiliśmy na początku lipca. Występuje jeszcze kwestia imprezy kończącej projekt
kluczowy i kwestia z jej rozliczenia, która wydłużyła znacznie procedurę refundacyjną.
- Lampa i chodnik przy drodze na ul. Północnej oraz ubytek w ul. Wschodniej
poinformował, że kierownik J. Pawlik zanotował te sprawy i odniesie się do nich.
- Inwestycje przy pawilonach na ul. Kolejowej, poprosił radnego M. Kapturskiego
jako przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni o przyspieszenie procedur związanych z tą
inwestycją. Przypomniał, że nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, z którym poprzednio
były prowadzone rozmowy. Były prezes chciał najpierw sprawdzić jakimi środkami będzie
dysponował, a następnie przekazał informacje, że jest to kwota niewielka tj. 25.000 zł.
W późniejszym czasie nastąpiła rezygnacja prezesa Urząd Miejski nie czekał na decyzję
Spółdzielni i zlecił wykonanie projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej tego terenu,
który Gmina chciałaby kompleksowo zagospodarować. Termin opracowania projektu
wyznaczono na dzień 30 października. Z ramienia Urzędu inwestycją tą zajmuje się
p. Kazimierz Piotrowski. Wystosowano również pismo do Spółdzielni w sprawie określenia,
w jakim terminie i w jakim zakresie będzie mogła współrealizować ten projekt. Rzeczywiście
sprawa bardzo się przeciąga i prawdopodobnie w tym roku wystąpią trudności aby ten projekt
zrealizować. Aczkolwiek gdyby zima okazała się łaskawa i byłyby szybkie decyzje ze strony
Spółdzielni Mieszkaniowej jest to, możliwe. Inwestycja ta nie została zrealizowana tylko
i włącznie ze względu na to że jej realizacja miała odbyć się wspólnie ze Spółdzielnią, która
nie określiła jasno kwoty współfinansowania, ani zakresu w jakim ta współpraca ma
przebiegać.
- Oznakowanie na ul. Iłżeckiej zostanie poddane analizie.
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Radna D. Jakubczyk zwracając się do radnego Pawła Blocha stwierdziła, że jest już
wieloletnim radnym i powinien znać drogę służbową. Radna nie chciała by wkraczać
w kompetencje Starosty Szydłowieckiego, który jest bezpośrednim przełożonym Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny M. Kapturski odpowiadając Burmistrzowi w sprawie inwestycji przy ul. Kolejowej
poinformował, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zagwarantowała na tą
inwestycję pieniądze w wysokości 27.000 zł. Cały czas Spółdzielnia Mieszkaniowa jest
gotowa do współpracy, a w przypadku braku prezesa Spółdzielnię reprezentuje Zarząd.
Stwierdził, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy Urzędem Miejskim
a Spółdzielnią Mieszkaniową była owocna.
Burmistrz poinformował, że za inwestycję przy ul. Kolejowej z ramienia Gminy
odpowiedzialny jest p. Kazimierz Piotrowski. Z informacji którą otrzymywał, wynikało że nie
ma osoby w Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą można rozmawiać w tej sprawie. Zobowiązał
się porozmawiać z p. K. Piotrowskim, dlaczego ta sprawa jest tak długo przeciągana.
Radny K. Gula zapytał czy został już wybrany nowy prezes Spółki ,,Wodociągi
i Kanalizacja”.
Burmistrz A. Ludew poinformował, że został wybrany prezes Spółki ,,Wodociągi
i Kanalizacja”, którym został p. Dariusz Kujbida.
Ad 10.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
- z dnia 8 września 2015 r. od Fabryki Aktywności Młodych w sprawie uwzględnienia
środków w przyszłorocznym budżecie Gminy na zadanie związane z wolontariatem,
- pismo od Burmistrza Szydłowca z dnia 16 września 2015 r. w nawiązaniu do pisam p. Zofii
Pawlak złożonego w dniu 5 sierpnia 2015 r. w imieniu Zarządu Światowego Związku Armii
Krajowej koło w Szydłowcu w sprawie koncepcji wyglądu płyty pamiątkowej,
- otrzymania uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego
instytucji kultury,
- odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2015 r. do
p. Sławomira Nojka w sprawie pism z dnia 22 lipca 2015 r. oraz uzupełnionych w nawiązaniu
do pism otrzymanych w dn. 22.07.2015 r. i uzupełnionych własnoręcznym podpisem osoby
upoważnionej przez projektodawców w dn. 10.08.2015 r. dotyczących inicjatyw
uchwałodawczych mieszkańców,
- od Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu z dnia 16 września w sprawie ujęcia pomocy
finansowej w budżecie na 2016 r. dla Komendy Powiatowej Policji,
- wezwanie z dnia 29 września 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie Wydział VII Zamiejscowy w Radomiu o nadesłania odpowiedzi na skargę oraz
kompletych akt administracyjnych w sprawie skargi Mariana i Anny Dmoch na uchwałę
Nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z odpowiedzą Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- wniosek z dnia 16 września 2015 r. p. Emiliana Wilka w sprawie prac dotyczących
ustanowienia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania
publicznej w ramach inicjatywy lokalnej,
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- wniosek z dnia 18 września od mieszkańców Osiedla Podzamcze w sprawie umieszczenia
w budżecie Gminy na rok 2016 zadnia związanego z wykonaniem ulic Podzamcze, Lipowa,
Dworska,
- wniosek z dnia 18 września od mieszkańców Osiedla Podzamcze w sprawie umieszczenia
w budżecie Gminy na rok 2016 zadnia związanego z wykonaniem dokumentacji technicznej
oraz budowę chodników ulic Podzamcze, Lipowa, Dworska, Kwiatowa,
- oświadczenie z dnia 29.09.2015 r. p. Urszuli Krogulec, p. Ewy Kaczor, p. Mileny Czerwiak,
p. Pawła Rawickiego w sprawie złożenia projektu uchwały dot. zagospodarowania
przestrzennego wydzielonego obszaru sołectw Zdziechów i Świerczek,
- pismo z dnia 24 września 2015 r. od p. Macieja Krupy w sprawie przygotywnia filmu
dotyczącego osoby Stanisława Supłatowicza,
- pismo z dnia 30 września 2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Wydział Prawny Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu w sprawie
szeregu anonimowych skarg , dotyczących pracy doradcy Burmistrza Szydłowca,
- pismo z dnia 7 października od Antoniego Słyka w sprawie nie udzielanie odpowiedzi na
pismo z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
- wyjaśnienie od radnego RM Leszka Jakubowskiego z dnia 7 października 2015 r. w związku
z pismem z Urzędu Skarbowego ws. oświadczeń majątkowych,
- zaproszenie dla radnych od Fundacji Medialno – Kulturowych Strefa JP II na galę wręczenia
,,Skrzydeł 2015”,
- zaproszenie dla radnych od PSP im. J. Kusocińskiego w Sadku na obchody Dnia Edukacji
Narodowej oraz jubileusz 95-lecia szkoły,
- pismo z dnia 18 wrzesnia 2015 r. od Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie przekazania informacji dotyczących p. Andrzeja Jarzyńskiego byłego
Burmistrza Szydłowca.
Ad 11.
Radny Paweł Bloch zwrócił się z prośbą w imieniu rodziców, którzy doważą swoje dzieci
do PSP Nr 1 w Szydłowu, w sprawie ul. Wschodniej gdzie po obydwóch stronach drogi
umieszczone są znaki zakazu zatrzymywania się pojazdów. Radny rozumie że jeżeli chodzi
o jedną stronę drogi i o utworzenie zatoki, wystąpiła tam potrzeba, aby autokary przywożące
dzieci mogły się zatrzymywać, nie utrudniając ruchu drogowego. Natomiast z drugiej strony
wystąpiła sugestia rodziców, aby usunąć znak zakazu zatrzymywania się usytuowany przy
ul. Iłżeckiej, ponieważ w obecnej sytuacji występuje możliwość zatrzymywania się w tym
miejscu jednie w środy i soboty.
Radny Maciej Kapturski poinformował, że otrzymał zaproszenie na Święto Dnia Edukacji
Narodowej i w nagłówku zaproszenia jak najbardziej widnieje Burmistrz i Dyrektor ZEiFO
i Pan Przewodniczący RM, ale nie ma Rady Miejskiej. Zapytał czy radni nie zapraszają
mieszkańców na takie wydarzenia.
Przewod. RM Marek Artur Koniarczyk stwierdził, że podpis przewodniczącego RM
w zupełności wystarcza ale jeżeli radny sobie życzy następnym razem będzie nazwa Rady
Miejskiej. Nie było to wcześniej praktykowane, ale jeżeli większość radnych tak uważa
będzie to robione w ten sposób.
Burmistrz Artur Ludew stwierdził, że brak nazwy Rady Miejskiej pod zaroszeniem nie było
żadnym planowanym działaniem i nikt tutaj nie chciał urazić Rady Miejskiej. Z informacji,
które otrzymał od pracowników Urzędu Miejskiego wynikało, że zawsze w taki sposób były
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pisane zaproszenia, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polecił w następnym
zaproszeniu dodanie nazwy Rady Miejskiej.
Ad 12.
Na tym porządek XII sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam XII sesję Rady
Miejskiej w Szydłowcu” zamknął XII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
00

Czas trwania sesji od godz. 14 do godz. 1550
Rada podjęła uchwały od Nr 68 do Nr 70/XII/15.
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołował:
Łukasz Stasiak
Przewodniczący obrad:
Marek Artur Koniarczyk
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