BRM-V.0002.6.2015
Protokół Nr X/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 1 lipca 2015 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Udział wzięli – burmistrz A. Ludew, z-ca burmistrza E. Borek, sekretarz
D. Kubiś, główna księgowa R. Osobińska, radca prawny B. Królikowski,
sołtysi, kierownicy wydziałów i jednostek podległych Gminie oraz osoby
zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przedstawianie porządku obrad.
Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie trybie art. 257 pkt
1 ustawy o finansach publicznych.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wystąpienia Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy Działania „Na
Piaskowcu”,
b) ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy
Szydłowiec,
c) 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,
d) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu,

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących
nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec
w ramach pomocy de minimis,
f) uchwalenia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
g) stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich,
h) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec,
i) 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,
j) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pomieszczeń w zamku
w Szydłowcu znajdujących się na II piętrze wraz z wejściem
prowadzącym
do
nich
o
łącznej
powierzchni
331,47m²,
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.
k) 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,
l) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
7. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie za rok 2014.
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.
e)

Insp. A. Krzewiński w imieniu Burmistrza złożył wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad punktu - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina
Szydłowiec”.
Radny M. Kapturski w imieniu Komisji Edukacji złożył wniosek o zdjęcie
z porządku sesji pkt 6b. tj. podjęcie uchwały w sprawie „ustalenia wysokości
i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec” i ponowne
przygotowanie, ale 2 odrębnych proj. uchwał tj. w sprawie „ustalenia wysokości
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i zasad wypłaty diet radnym” i w sprawie „ustalenia wysokości i zasad wypłaty
diet sołtysom Gminy Szydłowiec”.
Przewod. obrad poddał 1 wniosek pod głosowanie:
Głosowanie: za - 15 głosów /jednogłośnie/
Przewod. obrad poddał 2 wniosek pod głosowanie:
Głosowanie: za - 7 głosów, przeciwnych – 8 głosów.
Wniosek został odrzucony.
Przewod. obrad zaproponował, aby ten wniosek był wprowadzony, jako pkt 6a
natomiast pozostałe punkty ulegną przesunięciu.
Następnie odczytał pkt 6 porządku ze zmianami:
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia
do
sporządzenia
„Miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów
i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec,
b) wystąpienia Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy Działania „Na
Piaskowcu”,
c) ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy
Szydłowiec,
d) 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,
e) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu,
f) zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy
Szydłowiec w ramach pomocy de minimis,
g) uchwalenia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją”,
h) stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich,
i) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec,
j) 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,
k) 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,
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poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej
i turystycznej
dla
mieszkańców
Mazowsza”
Operatorowi
Zewnętrznemu na okres 6 lat do administrowania,
l) 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,
m) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
Na sesję Rady Miejskiej zostali zaproszeni dyr. kontraktu Przemysław Zieliński
oraz kier. budowy Michał Legień, którzy zapoznali z inwestycją dot. budowy
drogi ekspresowej S7 oraz udzielili odpowiedzi na szczegółowe pytania zadane
przez radnych dot. realizacji tej inwestycji.
Skrót danych o inwestycji:
Inwestycja jest o długości 22 km, budowa drogi klasy S, dwujezdniowej
z dwoma pasami ruchu, obejmuje 3 węzły, 4 Miejska Obsługi Podróżnych oraz
na terenie Szydłowca do zrealizowania 2 parki.
Stan zaawansowania budowy w 30%. Jeszcze w tym roku zostaną wykonane
roboty bitumiczne. W przyszłym roku będą wyk. roboty nawierzchniowe, roboty
wykończeniowe. Zakończenie robót zgodnie z kontraktem w kwietniu 2017 roku.
Ad 3.
Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za
okres od 12 do 30 czerwca 2015 r. przedstawił burmistrz A. Ludew.
I.
Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 74/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie sporządzenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Szydłowcu przy ul. Wymysłów.
2. Zarządzenie nr 75/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie w sprawie sporządzenia nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, położonych we wsi Zdziechów.
3. Zarządzenie nr 76 /15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015.
4. Zarządzenie nr 77/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania składu Szydłowieckiej Rady Seniorów.
5. Zarządzenie nr 78 /15 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do
sprzedaży, położonej we wsi Świerczek gmina Szydłowiec.
6. Zarządzenie nr 79/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do
sprzedaży, położonej przy ul. Narutowicza.
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7. Zarządzenie nr 80/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej
do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej.
8. Zarządzenie nr 81/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.
9. Zarządzenie nr 82/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zasad ewidencji obrotu oraz prowadzenia dokumentacji
dotyczącej podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.
10. Zarządzenie nr 83 /15 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
11. Zarządzenie nr 84/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu „Najładniejsza posesja i ukwiecony balkon
w gminie Szydłowiec w 2015 roku".
12. Zarządzenie nr 85/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu.
13. Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Wysokiej.
14. Zarządzenie nr 87/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie
powołania
komisji
przetargowej
do
przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Podzamcze, Dworska, Lipowa
w Szydłowcu.
15. Zarządzenie nr 88/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015.
II.
1)
2)
3)
4)

5)

Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące
projekty uchwał w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru
sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec,
wystąpienia Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy Działania „Na
Piaskowcu”,
ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy
Szydłowiec,
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,
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu,
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6) zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących
nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w
ramach pomocy de minimis,
7) uchwalenia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją”,
8) stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich,
9) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec,
10)
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)
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)
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)
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
Ponadto Burmistrz:



udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski Komisji stałych
Rady Miejskiej w Szydłowcu.
w okresie od 12 do 30 czerwca 2015 roku Burmistrz Szydłowca wydał jedną
decyzję umorzeniową dla osoby fizycznej w łącznym zobowiązaniu
pieniężnym na kwotę 150,00 zł.

Burmistrz poinformował, że:
- przeprowadził wiele spotkań z mieszkańcami. Głównie dotyczyły zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie budowy fermy norek.
W tej sprawie była też wizyta telewizji w Zdziechowie.
- powołał skład osobowy Szydłowieckiej Rady Seniorów,
- zostało sporządzone zarządzenie dot. Budżetu Obywatelskiego bardzo ważnej
inicjatywy społecznej.
- zamierza wprowadzić do budżetu Gminy na 2016 rok tzw. czyny społeczne.
Mieszkańcy mogliby partycypować w inwestycjach prowadzonych przez
Gminę.
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Ad 4.
Główna księgowa Renata Osobińska przedstawiła zmiany wprowadzone
w budżecie Gminy Szydłowiec w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych pomiędzy sesjami, tj. od 12 czerwca do 1 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 76/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 czerwca 2015 r.
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej:
Decyzją Nr 101/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015 r. został
zwiększony plan dochodów i wydatków w następujących podziałkach
klasyfikacji budżetowej:
80101 o kwotę 56 516 zł,
80110 o kwotę 42 314 zł,
80150 o kwotę 3 242 zł.
Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.
W rozdziale 85295 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 z dnia 26
maja 2015 r., dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę
2 200 zł – środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem
Karty Dużej Rodziny.
Decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 81 z dnia 8 czerwca 2015 r. dokonano
zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 102 000 zł, środki
przeznaczone na realizację wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 76/15 zwiększono dochody i wydatki o kwotę
201 872 zł.
W okresie między sesjami, powyższym Zarządzeniem zwiększone zostały
dochody i wydatki o kwotę 201 872 zł.
Ad 5.
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji. Poinformował, że na sesji w dniu 12 czerwca 2015 r. Rada
Miejska podjęła uchwały:
Nr 42 i Nr 43/VIII/15, które są zrealizowane.
Uchwały w ustawowym terminie zostały przekazane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.
Ad 6a.
Insp. Albert Krzewiński przedstawił proj. uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
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obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina
Szydłowiec” wraz z uzasadnieniem
Obszar objęty uchwałą położony jest w północnej części gminy
Szydłowiec, a jego powierzchnia wynosi ok. 86,15 ha. Od strony południowej
przylega do granic administracyjnych miasta Szydłowca.
Teren objęty opracowaniem leży na terenach nieobjętych obowiązującym
planem zagospodarowania przestrzennego. Z dniem 1 stycznia 2004 r.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowiec
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr 37/V/94 z dnia 28 listopada 1994 r. (Dz.
Urz. Województwa Radomskiego Nr 18, poz. 160) z mocy prawa stracił
ważność.
Sporządzenie planu ma służyć uporządkowaniu zasad zagospodarowania
i zabudowy terenów, w tym rozgraniczeniu poszczególnych funkcji, a także
uporządkowaniu obsługi komunikacyjnej.
W obowiązującym ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską
w Szydłowcu uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14 listopada 2000 r. wraz ze
zmianami obszar objęty uchwałą obejmuje tereny:

tereny oznaczone symbolem MR – tereny o preferencji dla rozwoju
osadnictwa wiejskiego,

tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji
celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Integralną częścią tej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice
obszaru objętego projektem planu.
Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych
kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
Przed podjęciem uchwały wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje
analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje
materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac
planistycznych. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu rada gminy
podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta.
Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy
odrębne, natomiast nie sporządza się go w ogóle dla terenów zamkniętych,
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z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do
spraw transportu. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Infrastruktury,
Rewizyjnej i Komisji Edukacji, które wydały opinię pozytywną.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 15 głosów /jednogłośnie/
Przewod. obrad ogłosił 10 min. przerwę w obradach
Ad 6b.
Sekretarz Gminy D. Kubiś odczytała proj. uchwały wraz z uzasadnieniem
w sprawie wystąpienia Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy Działania „Na
Piaskowcu” oraz uzasadnienie.
Gmina Szydłowiec jest od dnia 7 listopada 2008 roku członkiem
zwyczajnym w Lokalnej Grupie Działania „Na Piaskowcu”. Zgodnie z § 13 ust.
1 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” utrata członkowstwa przez
członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek złożenia Zarządowi
pisemnej rezygnacji.
Rada Miejska w Szydłowcu uchwałą Nr 32/VIII/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
zdecydowała, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, Gmina
Szydłowiec wspólnie z Gminami Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Orońsko,
Mirów, Mirzec i Skarżysko Kościelne, utworzy Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Razem na piaskowcu” i przystąpi do niego w charakterze członka
zwyczajnego. Nowo utworzona LGD opracuje Lokalną Strategię Rozwoju
(LSR) dla swojego obszaru działania oraz będzie aplikować o środki na
finansowanie jej realizacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 378), gmina, której obszar objęty jest daną Lokalną Strategią Rozwoju musi
być członkiem Lokalnej Grupy Działania ubiegającej się o wybór tej Strategii.
Przepis ten zapewnia, że podczas wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju
zachowana będzie zasada: jeden obszar – jedna LSR – jedna LGD.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały o wystąpieniu
z Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”.
Opinie komisji
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury, która wydała
opinię pozytywną.
Komisje Rewizyjna i Budżetu zapoznały się z projektem uchwały.
Komisja Edukacji wydała opinię negatywną.
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Radny P. Bloch zapytał radcę czy zachodzi konieczność występowania z LGD
„Na Piaskowcu”, gdy nie spełnia podstawowego warunku, jakim jest liczebność
jak również nie przygotowuje Strategii Rozwoju z tego samo powodu.
Radca B. Królikowski odpowiedział, że to pytanie nie jest do prawnika tylko
do Rady. Pod względem prawnym proj. uchwały jest prawidłowy. Natomiast
czy radni chcą wyjść i wstąpić do innej grupy czy nie chcą wyjść to rozstrzygnie
głosowanie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 9 głosów, przeciwnych- 6 głosów.
Ad 6c.
Sekretarz Gminy D. Kubiś odczytała proj. uchwały w sprawie ustalenia
wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec oraz
z uzasadnienie.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) na zasadach
ustalonych przez Radę Miejską w Szydłowcu radnym przysługują diety. Przy
ustalaniu diet bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Projekt
określa wysokości i zasady wypłacania diet radnym, uwzględniając
jednocześnie, by maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu
miesiąca nie przekraczała kwot określonych w art. 25 ust. 6 cytowanej wyżej
ustawy oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.
U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710).
Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym Rada może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot
kosztów podróży służbowej. Przedstawiany projekt uchwały określa również
wysokość i zasady wypłaty zryczałtowanych diet sołtysom z terenu Gminy
Szydłowiec.
Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Rewizyjnej, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury zapoznała się z projektem.
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię
negatywną.
Dyskusja
Radny P. Bloch zapytał radcę prawnego jak to rozumieć:
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W § 78 Statutu Gminy Szydłowiec jest zapis „Przewodniczący organu
wykonawczego jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć w pracach rady
poprzez:
1) osobisty udział w sesjach,
2) osobisty udział w posiedzeniach komisji,
3) zgłaszanie zapytań i interpelacji w sprawach dotyczących jednostki.”
Czy w ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, który obliguje sołtysów do
udziału w sesjach a jeśli nie to czy będą mieli zabierane diety?
Mecenas B. Królikowski odpowiedział, że prawo dopuszcza. Ta uchwała
została przygotowana żeby zdyscyplinować. Przepisy mówią, że można, ale to
radni decydują czy ta uchwała będzie przyjęta czy nie.
Radny M. Kapturski stwierdził, że radni otrzymali mandat od społeczeństwa
i to społeczeństwo będzie dyscyplinować radnych w ich pracy. W uzasadnieniu
jest zapis „Projekt określa wysokość i zasady wypłacania diet radnym”, ale
radny stwierdził, że lepiej obniżyć diety radnym. Złożył propozycję obniżenia
diet o 30%
Przypomniał, że Komisja Edukacji wnioskowała o rozdzielenie tego projektu na
dwa projekty – osobno dla radnych i osobno dla sołtysów.
W § 5 ust. 1 pkt 2 proj. uchwały jest zapis: „o 30 % za opuszczenie przez
radnego lub sołtysa sali obrad podczas trwania sesji lub Komisji stałej bez
wcześniejszego usprawiedliwienia ustnego u prowadzącego obrady” ma
wątpliwości czy nie zamyka się pewnej wolności demokratycznej, gdy w formie
protestu radni chcieliby opuścić salę nie zgadzając się z jakąś poważną sprawą,
która będzie podnoszona i poddawana pod głosowanie.
Radny P. Bloch dopowiedział, że w § 3 są wymienione kwoty, jakie sołtysi
otrzymają natomiast w § 2 są wymienione kwoty procentowo.
Żeby było wiadomo, o czym jest mowa to poinformował, że 80% maksymalnej
wys. diety to jest 1589 zł, 70% to jest 1391 zł, 65% to jest 1291 zł, 55% to jest
1092 zł
Stwierdził, że wg. niego są niejasności w tym projekcie. W § 4 i w innych
poszczególnych zapisach radni są połączeni z sołtysami.
Np. żeby podczas sesji sołtysi nie opuszczali sali, ale równocześnie nie mają
obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach komisji. Jest wiele zapisów, które
zmuszają radnego lub sołtysa do tłumaczenia się prowadzącemu obrady.
Zgłosił wniosek formalny o to żeby z § 5 ust. 7 po zdaniu „Wypłata diety sołtysa
może zostać wstrzymana przez Burmistrza w przypadku, gdy sołtys z własnej
winy nie realizuje określonych w statucie sołectwa zadań” zamknąć to zdanie
kropką. A już nie dodawać „w przypadku nieobecności sołtysa w miejscu
zamieszkania trwającej dłużej niż dwa miesiące, jak również w przypadku
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choroby, uniemożliwiającej mu pełnienie zadań, trwającej dłużej niż dwa
miesiące”.
Zgłosił wniosek formalny - Dopisać do tytułu i w § 1 projektu uchwały
– „radnym Rady Miejskiej” i „sołtysom Gminy Szydłowiec”
Radca B. Królikowski odpowiedział, że nie widzi takiej potrzeby.
Radny L. Jakubowski – w ustawie jest napisane, że radny jest radnym rady
a nie gminy.
Radny K. Gula – zwrócił się do Przewodniczącego o wyraźne
zasygnalizowanie tak żeby wszyscy wiedzieli, że diety radnym nie zostały
zmienione. Z dezaprobatą stwierdził, że niektóre zapisy w tym projekcie to jest
zabawa w szkołę.
Przewod. obrad poinformował, że na podstawie uchwały Nr 123/XXVI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu ustalono stawki,
które obowiązują do dnia dzisiejszego.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że w formie autopoprawki można zmienić
zapis w tytule proj. uchwały i § 1 i dopisać – „radnym Rady Miejskiej
w Szydłowcu” i „sołtysom Gminy Szydłowiec”
Radna D. Jakubczyk – uważa, że ten proj. uchwały jest w pełni uzasadniony.
Zawiera dobrą treść a zarzut, że powinny być 2 projekty uchwał a nie jeden dla
niej jest niezasadny.
- przedmówca zaproponował obniżenie diet – zgodziła się, ale na ten temat
należy dyskutować na posiedzeniu Komisji a nie na sesji podczas procedowania
tego projektu. Jej zdaniem jest to zrobione „pod publiczkę”.
- dyscyplinowanie jest bardzo potrzebne. Dała przykład ostatnio zwołanego
posiedzenia Komisji Budżetu, gdy podejmowana była bardzo ważna decyzja
w sprawie wydania opinii i po 40 min. nie było jeszcze quorum. Byli goście
zaproszeni a członków Komisji nie było. Stwierdziła, że jeśli radni sami się nie
mogą zdyscyplinować to trzeba w ten sposób to zrobić. Takie zapisy odniosą
skutek.
Radny A. Sokołowski zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu Gminy Szydłowiec złożył
wniosek o przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
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Radny P. Bloch ad vocem wypowiedzi radnej D. Jakubczyk w sprawie
populistycznego działania w postaci wniosku o obniżenie diet radnym
Przypomniał, że ten temat pojawił się na samym początku kadencji i to było
omawiane na spotkaniu. Okazało się, że było 13:2. 13 było przeciw obniżce
a 2 radnych było – za. Porozmawiać na posiedzeniu komisji można, ale
większości kwalifikowanej nie było i dlatego nie ma, o czym mówić.
Radna D. Jakubczyk zaprzeczyła stwierdzając, że w tej sprawie nie było
głosowania. Zwróciła się do radnego, aby nie insynuował, że 2 radnych było
„za” a reszta „przeciw”. Uważa, że jest przeciwnie i to jest gra „pod publikę”.
Radny M. Kapturski - nikt nie działa pod publikę. Propozycja obniżki diet
radnych to jest jego osobista sugestia, którą podniósł na sesji przy okazji
rozpatrywania tej uchwały. Po raz kolejny stwierdził, że jego zdaniem diety
radnych powinny być obniżone o minimum 30%, natomiast jest za podwyżką
diet dla sołtysów, bo na nią zasługują.
Przewod. obrad poinformował, że w tym proj. uchwały znalazł się zapis
dotyczący podwyższenia diet sołtysom. I wszyscy równo otrzymali podwyżkę
o 24 zł.
Złożono 2 wnioski, które Przewod. obrad poddał pod głosowanie w kolejności
ich zgłaszania:
Wniosek 1.
W § 5 ust. 7 „Wypłata diety sołtysa może zostać wstrzymana przez Burmistrza
w przypadku, gdy sołtys z własnej winy nie realizuje określonych w statucie
sołectwa zadań” zamknąć to zdanie kropką. A pozostała część zdania zostanie
wykreślona.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie:
za - 7 głosów, przeciwnych – 8 głosów.
Wniosek został odrzucony.
Wniosek 2.
o przeprowadzenie zgodnie z § 44 ust. 3 głosowania jawnego imiennego
/wniosek radnego A. Sokołowskiego/
Przewod. obrad poddał pod głosowanie:
za – 15 głosów/jednogłośnie/
Przewod. obrad zgodnie z art. 44 ust. 3 Statutu przeprowadził głosowanie
jawne imienne.
Wynik głosowania: za - 8 głosów, przeciw - 7 głosów. /protokół głosowania
jawnego imiennego w załączeniu/
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Ad 6d.
Naczel. Justyna Jezierska w imieniu Burmistrza zgłosiła autopoprawkę do
proj. uchwały 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.
§ 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „w przypadku określonym w 2 ust. 1 pkt 2
i pkt 4 maksymalnie na okres 6 miesięcy”
a następnie przedstawiła proj. uchwały wraz z uzasadnieniem.
W związku z zapisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.
U. z 2014 r., poz. 715) organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego
w drodze uchwały może określać szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień finansowanych ze środków budżetu Gminy Szydłowiec
przeznaczonych na ten cel.
Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane przez
jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.
Podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Szydłowcu umożliwi,
organowi wykonawczemu Gminy Szydłowiec – Burmistrzowi Szydłowca,
przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki sportowe dla zawodników
zrzeszonych i niezrzeszonych reprezentujących i promujących Miasto i Gminę
Szydłowiec w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
oraz przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych upowszechniających
i promujących kulturę fizyczną poprzez działania podnoszące aktywność
fizyczną wśród mieszkańców Gminy Szydłowiec.
Ideą niniejszej uchwały jest kontynuacja działań wspierających rozwój
młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, zrzeszonej i niezrzeszonej
reprezentującej barwy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Gminy
Szydłowiec. Stypendia sportowe oraz nagrody będą pomocą dla zawodników,
trenerów, instruktorów i osób wspierających postawy na rzecz aktywności
fizycznej. Będzie to docenienie ich wysiłku oraz czasu, jakiego wymaga
nowoczesny sport i upowszechnianie kultury fizycznej w wydaniu amatorskim.
Kolejną ideą niniejszej uchwały jest unormowanie zapisów prawnych
m.in. związanych z deregulacją zawodów w tym trenerów i instruktorów sportu
w tej uchwale w sposób taki, aby praktyka realizacji przedmiotowej uchwały
była zgodna i realizowana z literalnymi wymogami formalnymi zapisanymi
w tej uchwale.
Rozwój sportu wśród młodzieży i seniorów powinien być traktowany,
jako element wychowania i przeciwdziałania patologii. W tym znaczeniu
inicjatywa ta ma nie tylko sportowe walory, ale i wychowawcze.
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Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury, Rewizyjnej
i Budżetu, które zapoznały się z projektem uchwały.
Komisja Edukacji wypracowała 4 wnioski:
Wniosek 1.
o dopisanie słów ,,oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu”
w § 14 projektu uchwały.
Wniosek 2.
o wykreślenie słowa ,,członka” w § 3 ust. 1, § 3 ust. 7 pkt 3 lit b, § 4 ust. 3,
§ 8 ust. 3, § 8 ust. 4, § 11 ust. 8 pkt 1 projektu uchwały.
Wniosek 3.
o zmianę zapisu § 12 ust. 3 pkt 1 z ,,członka zarządu klubu lub stowarzyszenia
sportowego” na zapis ,,zarząd klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej”.
Wniosek 4.
o zmianę zapisu § 11 ust. 8 pkt 1 z ,,członka zarządu klubu lub stowarzyszenia
sportowego” na zapis ,,zarząd klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej”.
Opinia Komisji Edukacji po wprowadzeniu zmian – proj. uchwały opiniuje
pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie
wniosek 1: za – 14 głosów /jednogłośnie/
wniosek 2: za- 14 głosów /jednogłośnie/
wniosek połączony 3 z 4: za – 14 głosów /jednogłośnie/
Radny P. Bloch wyraził swoje wątpliwości do zapisu w § 11 ust. 6 pkt 2
„nagrodę rzeczową lub pieniężną w wysokości maksymalnie 4.000 zł brutto
(cztery tysiące złotych brutto)” W starej uchwale było 1.000 zł czy ewent.
osobom fizycznym ok. 2.000 zł brutto maksymalnie. Tam jest zrozumiałe, gdyż
są dwa stowarzyszenia, które działają w tym samym zakresie a nie są
w związkach sportowych, dlatego ta kwota w miarę wysoka powinna być.
Zapytał, czy nie zabraknie pieniędzy na stypendia jeśli będzie przyznawana
maksymalna kwota za określone osiągnięcia
Przewod. obrad odpowiedział, że zapis jest do maksymalnej wysokości 2 tys.
zł i tak samo w tym punkcie dotyczącym wysokości nagrody rzeczowej lub
pieniężnej też maksymalnie do 4 tys. zł brutto i tak to trzeba traktować.
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Burmistrz A. Ludew stwierdził, że podtrzymuje zapis do 4.000 zł.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
za- 15 głosów/jednogłośnie/
Ad 6e.
Sekretarz Gminy D. Kubiś w imieniu Burmistrza przedstawiła autopoprawkę
do proj. uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu oraz z uzasadnienie.
Uwzględniając wnioski Komisji Edukacji z posiedzenia odbytego w dniu
17 czerwca 2015 r., składam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu polegającą na zmianie
następujących zapisów w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej, stanowiącym
załącznik do projektu uchwały:
1. w § 5 pkt 1 po wyrazie „przedstawianie” dopisuje się wyrazy „w formie
pisemnej” w związku, z czym pkt 1 § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) przedstawianie w formie pisemnej opinii w sprawach dotyczących
młodzieży wobec organów administracji samorządowej Gminy
Szydłowiec”
2. w § 8 ust. 3 skreśla się pkt 7.
Następnie przedstawiła proj. uchwały wraz z uzasadnieniem.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Szydłowiec podejmuje
działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Jedną z form
propagowania samorządności może być utworzenie młodzieżowej rady gminy.
Młodzieżowa Rada Miejska jest organem konsultacyjnym, a jednocześnie
reprezentacją szydłowieckiej młodzieży. Jej celem jest zwiększanie udziału
młodych ludzi w życiu społecznym, obywatelskim i kulturalnym Szydłowca.
Młodzieżowa Rada Miejska w Szydłowcu przyczyni się pozytywnie do budowy
w Szydłowcu społeczeństwa obywatelskiego, wpłynie pozytywnie na
frekwencję wyborczą, a przede wszystkim stanie się forum dyskusji lokalnej
młodzieży.
Zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym młodzieżową radę
miejską powołuje się na wniosek zainteresowanych środowisk. W tej sprawie do
Burmistrza wpłynęły wnioski z OSP Wola Korzeniowa, od Pana Michała
Szymkiewicza administratora portalu internetowego, „Co słychać
w Szydłowcu”. Inicjatywę utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej poparła
również Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturalnych Strefa JP2. Uchwała nie
rodzi skutków finansowych. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest
w pełni uzasadnione.
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Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Infrastruktury
i Rewizyjnej, które zapoznały się z projektem uchwały.
Komisja Edukacji zaopiniowała proj. uchwały pozytywnie, ale wypracowała
wniosek:
„o zmianę w § 2 ust. 2 proj. uchwały okresu trwania kadencji MRM z 12
miesięcy na 24 miesiące”
Burmistrz A. Ludew poinformował, że podtrzymuje zapis, który jest
w projekcie uchwały.
Radna D. Jakubczyk zaproponowała wniosek o dopisanie brakującego wyrazu
w § 8 ust. 4 pkt 2 „współpracę z komisjami stałymi Rady Miejskiej
w Szydłowcu”
Przewod. obrad poddał pod głosowanie 1 wniosek /Komisji Edukacji/:
za- 6 głosów, przeciwnych – 8 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie II wniosek /radnej D. Jakubczyk/
za- 15 głosów /jednogłośnie/
Przewod. obrad poddał pod głosowanie cały proj. uchwały wraz z poprawkami:
za- 15 głosów /jednogłośnie/
Przewod. obrad ogłosił 10 min. przerwę w obradach
Ad 6f.
Naczel. B. Majewska zgłosiła autopoprawkę do proj. uchwały o treści - w § 5
ust. 1 pkt 6d. dodaje się „lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie”
Po wprowadzeniu autopoprawki § 5 ust. 1 pkt 6d otrzyma brzmienie:
„zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu w tym okresie
takiej pomocy”.
Poinformowała, że autopoprawka wynika z zastrzeżeń, jakie wniósł Prezes
UOKiK do przedłożonego projektu uchwały. Dotyczą one pomocy de minimis
przyznawanej zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013, którą można łączyć
z pomocą de minimis przyznawaną zgodnie z innymi rozporządzeniami
o pomocy de minimis do określonego pułapu ujętego w art. 3 ust. 2 powyższego
rozporządzenia.
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Następnie przedstawiała projekt uchwały i uzasadnienie do niego.
Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
W świetle tego przepisu rada gminy posiada uprawnienia do wprowadzenia
w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od
nieruchomości. Pomoc, o której mowa wyżej jest udzielana, jako pomoc de
minimis (art. 20 b cyt. ustawy).
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), które zastąpiło rozporządzenie
Komisji (WE) Nr 1998/2006. W związku z tym wszystkie programy pomocowe
- uchwały muszą być zgodne z nowymi przepisami o pomocy de minimis.
Projekt powyższej uchwały został podjęty na jego podstawie.
Przedmiotowy projekt uchwały, ma na celu pobudzenie rozwoju
gospodarczego Gminy Szydłowiec oraz łagodzenie skutków bezrobocia poprzez
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy na nowych inwestycjach.
W przedstawionym projekcie uchwały uzyskanie prawa do zwolnienia
obwarowane jest utworzeniem określonej ilości miejsc pracy w związku z nową
inwestycją. Progi dostępności zwolnienia zróżnicowano w zależności od ilości
utworzonych nowych miejsc pracy, które powstaną w wyniku nowej inwestycji.
Budowa nowych budynków i budowli lub ich części wiąże się z kształtowaniem
rynku pracy, a co za tym idzie - z pobudzeniem lokalnej gospodarki. Jednym
czynników zachęcających do podejmowania działań inwestycyjnych jest
zwolnienie od podatku od nieruchomości. Proponowane zwolnienie kierowane
jest do przedsiębiorców funkcjonujących już w naszej gminie jak również
nowych, zewnętrznych inwestorów.
System zachęty poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości
powinien generować tworzenie nowych miejsc pracy, co wpłynie na spadek
bezrobocia na terenie gminy Szydłowiec, a konsekwencji nastąpi polepszenie
warunków materialnych wielu rodzin, a także poprawa kondycji lokalnej
przedsiębiorczości poprzez zwiększenie siły nabywczej mieszkańców gminy
Szydłowiec. Efektem tego będzie przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta
i bliskich okolic Szydłowca.
Wprowadzone niniejszą uchwałą przedmiotowe zwolnienie skutkować będzie
brakiem zwiększonych wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku od
nieruchomości przez okres zwolnienia przedsiębiorców spełniających warunki
do uzyskania zwolnienia od tego podatku, jak również obniżeniem subwencji
ogólnej z tytułu wykazywanych skutków udzielonych zwolnień.
Tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie mieszkańców gminy Szydłowiec
powinno wpłynąć na zmniejszenie wydatków socjalnych, w tym realizowanych
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przez MOPS, Powiatowy Urząd Pracy i inne instytucje. Skutki finansowe dla
budżetu miasta związane z przyjęciem niniejszej uchwały uzależnione będą
jednak od liczby przedsiębiorców spełniających warunki do korzystania
z pomocy de minimis.
Podjęcie uchwały umożliwi korzystanie pomocy w formie zwolnienia od
podatku od nieruchomości przy zastosowaniu obecnie obowiązującego porządku
prawnego wynikającego z prawa wspólnotowego i krajowego.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, Budżetu
i Edukacji, które zapoznały się z projektem uchwały.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.
Dyskusja
Radny P. Bloch zapytał czy w okresie do 1 lipca br. ktokolwiek skorzystał
z tych ulg, z których można było skorzystać na podstawie poprzedniej uchwały.
Naczel. B. Majewska odpowiedziała, że nie było takich wniosków.
Radny K. Gula – zaproponował zapis, w § 3 jako pkt 1 – „2 lata dla
przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy działalność na terenie gminy
Szydłowiec pod warunkiem utworzenia, co najmniej 3 miejsc pracy”.
Naczel. B. Majewska przypomniała, że to było rozpatrywane na posiedzeniu
Komisji Infrastruktury i po jej wyjaśnieniu Komisja zrezygnowała z tego
wniosku.
Burmistrz A. Ludew zgłosił, że podtrzymuje zapis, który jest w projekcie
uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego K. Guli.
za – 5 głosów, przeciwnych- 8 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.
Wniosek został odrzucony.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały wraz z autopoprawką.
za- 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 6g.
Naczel. K. Piotrowski przedstawił proj. uchwały w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją” oraz uzasadnienie.

19

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania
Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów
podjęła zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”.
Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach:
centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd
gminny).
W związku z powyższym, w odniesieniu do założeń lokalnych w roku 2014
został opracowany nowy, aktualny „Program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) wojewódzkie,
powiatowe i gminne programy ochrony środowiska podlegają uchwaleniu
odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu albo radę gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały
i wdrożenie jej zapisów do realizacji.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, Budżetu
Edukacji i Infrastruktury, które zapoznały się z projektem uchwały nie
wydając opinii.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 15 głosów /jednogłośnie/
Ad 6h.
Sekretarz Gminy D. Kubiś odczytała proj. uchwały w sprawie stwierdzenia
ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich wraz z uzasadnieniem
Uchwałą Nr 18/VI/15 z dnia 27 lutego 2015 r. Rada Miejska
w Szydłowcu zarządziła wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy
Szydłowiec.
Zebrania wyborcze mieszkańców odbywały się w poszczególnych sołectwach
w okresie od 19 marca 2015 r. do 17 maja 2015 r. We wszystkich sołectwach
wybory przeprowadzone zostały zgodnie ze Statutami Sołectw.
Zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Sołectw Rada Miejska stwierdza ważność
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, zatem podjęcie uchwały jest w pełni
uzasadnione.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Rewizyjnej
i Edukacji, które wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury zapoznała się z projektem.
20

Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 15 głosów /jednogłośnie/
Burmistrz A. Ludew pogratulował nowo wybranym sołtysom życząc dobrej
współpracy przez najbliższe 4 lata a ustępującym sołtysom podziękował za
dotychczasową współpracę.
Sołtys z Majdowa A. Karpeta podziękował za 8. letnią współpracę byłemu
burmistrzowi i obecnemu, radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego.
Naczel. B. Majewska poinformowała, że z terenu gminy Szydłowiec do
Mazowieckiej Izby Rolniczej zostały wybrane Anna Cieloch z Zastronia
i Bogusława Grzyb ze Zdziechowa.
Przewod. obrad ogłosił 10 min. przerwę w obradach
Ad 6i.
Kier. H. Kałużyńska przedstawiła proj. uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec,
Poinformowała, że dotychczasowa praktyka w realizacji pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wyłoniła konieczność
eliminacji utrudnień wynikających z dotychczasowych rozwiązań przyjętych do
realizacji programu pomocy materialnej. Zachodzi też konieczność
doprecyzowania niektórych przepisów i wprowadzenia uregulowań w takiej
formie, aby regulamin udzielania pomocy materialnej był przejrzysty
i zrozumiały. Aktualne rozwiązania wyczerpująco regulują sposób ustalania
wysokości stypendiów i zasiłków szkolnych, tryb, sposób przyznawania
i wypłaty tych świadczeń w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, Budżetu
i Infrastruktury, które zapoznały się z projektem uchwały.
Komisja Edukacji zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 15 głosów /jednogłośnie/
Ad 6j.
Główna księgowa R. Osobińska przedstawiła proj. uchwały w sprawie
wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie
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należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar umownych w kwocie
14 296, 80 zł oraz uzasadnienie.
Firma FORNICA – Jarosław Pataluch, Gdańsk, ul. Zw. Jaszczurczego
9/25 złożyła do tut. Urzędu wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie należności
cywilnoprawnych – umorzenia kar umownych naliczonych w związku
z niedotrzymaniem terminu umowy zawartej z Gminą Szydłowiec na dostawę
krzeseł do zamku. Dostawa związana była bezpośrednio z realizacją Projektu
Kluczowego.
Zgodnie z § 4 ust. 2 obowiązującej w Gminie Szydłowiec uchwały Rady
Miejskiej w Szydłowcu Nr 237/XLVII/10 z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Szydłowiec oraz jej jednostkom
organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, jeżeli
wierzytelność przekracza kwotę 10 000 zł, Burmistrz Szydłowca podejmuje
decyzję po uzyskaniu opinii Rady.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Rewizyjnej
i Edukacji, które wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury zapoznała się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 15 głosów /jednogłośnie/
Ad 6k.
Naczel. M. Gruszczyńska przedstawiła proj. uchwały 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,
Gmina Szydłowiec realizuje projekt pt. „Odnowa zabytkowych obiektów
i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności
infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, umowa
o dofinansowanie
nr
RPMA.05.02.00-14-004/10-00
współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V „Wzmacnianie
Roli Miast w Rozwoju Regionu” Działanie 5.2 „Rewitalizacja Miast”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013.
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Do Burmistrza Szydłowca zwróciła się Dyrektor Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z propozycją umożliwienia muzeum
poszerzenia swojej działalności poprzez udostępnienie dodatkowych
pomieszczeń – zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały –
w zrewitalizowanym zamku w Szydłowcu. Pomieszczenia te miałyby służyć
wyeksponowaniu instrumentów, które do tej pory były magazynowane.
Zachowując zapisy umowy o dofinansowanie, wniosku oraz studium
wykonalności projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej
w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności
i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców
Mazowsza” Gmina chcąc umożliwić muzeum poszerzenia swojej działalności
o dodatkowe pomieszczenia, musi przeprowadzić przetarg otwarty wyłaniający
Operatora Zewnętrznego, nie zakłócając konkurencyjności i tym samym nie
naruszając zasad Pomocy Publicznej.
Zgodnie z zaleceniami dla wnioskodawców w zakresie stosowania
Pomocy Publicznej wyłonienie Operatora Zewnętrznego musi zostać
przeprowadzone w sposób przejrzysty i ogólnodostępny bez ograniczeń, dlatego
też Gmina Szydłowiec ogłosi przetarg w trybie ustawy o koncesji na roboty
budowlane i usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 ze zm.).
Ustawa o koncesji pozwala na przekazanie obiektów za wynagrodzeniem
w postaci prawa do eksploatacji, w tym pobierania pożytków z przedmiotu
koncesji z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania
i przeznaczenia powstałych w wyniku realizacji projektu obiektów, zachowania
wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń
projektu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o koncesji okres, na który zostaje
zawarta umowa koncesji, powinien uwzględniać zwrot nakładów
Koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji i nie
może być dłuższy niż: w przypadku koncesji na usługi - 15 lat. Gmina
Szydłowiec chce przekazać pomieszczenia zamku na okres min. 6 lat, ponieważ
daje to możliwość przekazania obiektów bez ponoszenia kosztów
wynagrodzenia operatora wyłącznie za prawo do wykonywania usługi
i pobierania pożytków wynikających z eksploatowania obiektu.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, Rewizyjnej
i Edukacji, które wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury zapoznała się z projektem.
Dyskusja.
Radny L. Jakubowski zwrócił się o przedstawienie obecnym na sesji wykazu
pomieszczeń przeznaczonych do przekazania.
Zapytał – w uzasadnieniu jest, że „Do Burmistrza Szydłowca zwróciła się
Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
z propozycją umożliwienia muzeum poszerzenia swojej działalności poprzez
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udostępnienie dodatkowych pomieszczeń”, ale dalej pisze, że „Gmina chcąc
umożliwić muzeum poszerzenie swojej działalności o dodatkowe
pomieszczenia, musi przeprowadzić przetarg”, czyli nie może przekazać tych
pomieszczeń z tzw. wolnej ręki? Radny chciałby poznać stanowisko Burmistrza
w tej sprawie i jakie były rozmowy w tej sprawie z Dyrektor MLIM.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że to nie jest jego stanowisko, ale
stosowanie się do istniejących przepisów prawa. Gmina nie może przekazać
tego w użyczenie, tak stwierdziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów
Unijnych.
Radny M. Kapturski – opracowując plan wygospodarowania tych
pomieszczeń dla przyszłego zwycięzcy przetargu czy zasadne jest umieszczenie
w tym wykazie pokoi gościnnych. Wie, że MLIM zależy na salach
wystawienniczych a czy te pomieszczenia gościnne nie byłyby bardziej
przydatne Gminie pod kątem zapraszanych do Szydłowca różnych gości.
Burmistrz A. Ludew –zgodził się z tym, że przydałyby się. Niestety różnego
rodzaju względy bezpieczeństwa np. p/ppoż. argumentują nie umieszczanie tam
gości. Dyr. A. Oborny wnioskowała o przekazanie pokoi gościnnych muzeum.
Naczel. M. Gruszczyńska dodała, że pokoje gościnne to funkcjonalność
komercyjna. Gdyby Dyrektor MLIM nie chciała tych pomieszczeń, nie
wykazała chęci ich zagospodarowania to robiąc ten przetarg choćby na salę
kominkową trzeba i tak te pokoje włączyć. Zasady pomocy publicznej mówią,
że jeżeli robi się przetarg to robi się na rzeczy komercyjne, na rzeczy, na których
można zarabiać.
Radny P. Bloch - łączna powierzchnia przygotowana do przetargu jest dosyć
duża. Była też wzmianka, że tam ma powstać muzeum historii Szydłowca.
Radny zapytał, czy jeśli dojdzie do przetargu i ewentualnie MLIM nie wygra
tego przetargu to czy zostanie utworzone muzeum historii Szydłowca, z jakich
eksponatów będzie się składało, jak to będzie funkcjonowało.
Naczel. M. Gruszczyńska odpowiedziała, że jeżeli nawet w przetargu nie
zostanie wyłoniony operator to pracownia historii Szydłowca będzie utworzona.
Są zakupione elementy podstawowe – gabloty. W tej chwili dyr. M. Bernatek
również pracuje nad tym, aby ta pracownia historii Szydłowca była utworzona.
powstawała.
Radny J. Jarosiński zwrócił się o dokładne wytłumaczenie funkcji pokoi
gościnnych.
Wg. Naczel. pokoje gościnne to działalność komercyjna i Gmina Szydłowiec nie
może administrować i zarządzać i dlatego należy skierować je do przetargu.
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Gdyby Gmina nie ogłosiła przetargu i nie włączyła ich do masy, którą chce
przekazać to, co by było. Czy Gmina może wynajmować czy nie może, czy
nasze SCKiS-Zamek mogłoby te pokoje eksploatować, wynajmować, itd.
Argument, co do bezpieczeństwa p/ppoż. to jest argument, który go nie
przekonuje, ponieważ jak się patrzy na plan zamku to bezpośrednio pokoje
gościnne mają połączenie z klatką schodową, którą to można się komunikować
niezależnie od tego jak się komunikuje MLIM. Zwrócił się o wytłumaczenie jak
tymi pokojami można gospodarować, jeśli konicznie Gmina musi je przekazać.
Czy jak Gmina przekaże to dalej będzie na niej spoczywał obowiązek
utrzymywania?
Czy pracownię historii Szydłowca będzie tworzyć Gmina czy to będzie robił
operator, który wygra ten przetarg.
Zwrócił się o udzielenie informacji czy jeżeli przetarg się odbędzie i operator
zostanie wyłoniony to czy Gmina Szydłowiec będzie mogła korzystać z sali
kominkowej i na jakich zasadach.
Naczel. M. Gruszczyńska powiedziała, że od początku realizacji projektu było
pod znakiem zapytania czy mogą być nadal administrowane przez SCKiS –
Zamek ze względu na ich komercyjność. Do chwili obecnej uzasadnialiśmy to
w ten sposób, że jest tam pracownia historii Szydłowca, która powinna być
otwarta dla każdego z wejściem bezpłatnym i dlatego, że te pokoje gościnne,
sala kominkowa, salonik Sapieżyny tworzą jedną całość nie można ich
wyodrębnić ze względu na osobne wejścia. Dlatego w tej chwili zostało to
ujednolicone, jako w jednym przetargu. Jeżeli ten przetarg nie wyłoni operatora
zewnętrznego otwiera tak samo wszelkie wątpliwości do ich komercyjności
żeby nim mogło zarządzać SCKiS-Zamek.
Pracownia historii Szydłowca zostanie utworzona i będzie.
Umowa na korzystanie z sali kominkowej tak zostanie skonstruowana, żeby
Gmina Szydłowiec mogła korzystać z sali kominkowej.
Radny J. Jarosiński – czy pracownia historii Szydłowca po rozstrzygnięciu
przetargu będzie utrzymywana i w gestii będzie Gminy czy w gestii operatora,
bo tego nie dowiedział się.
Naczel. M. Gruszczyńska – będzie utrzymywana w gestii operatora, jeżeli
będzie wyłoniony operator.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 6l.
Główna księgowa R. Osobińska przedstawiła proj. uchwały w sprawie
określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy,
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o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku
budżetowego.
Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący – Rada
Miejska w Szydłowcu określa zakres i formę:
 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze,
 informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze,
 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze.
W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, koniecznym jest
dostosowanie miejscowego aktu prawnego do obowiązującego po zmianie stanu
prawnego.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Rewizyjnej, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury i Edukacji zapoznały się z projektem.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 6m.
Główna księgowa R. Osobińska w imieniu Burmistrza zgłosiła autopoprawkę:
W związku z koniecznością opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów i części
obszaru sołectwa Świerczek – Gmina Szydłowiec dokonuje się przeniesienia
wydatków na w/w zadanie.
Zmiany w Załączniku nr 2 - Wydatki
Dział

Rozdział

§

700
70005
6060
900
90001
6050

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

599 498,00

30 000,00

629 498,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

589 498,00

30 000,00

619 498,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

41 537,00

30 000,00

71 537,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

4 404 772,00

- 30 000,00

4 374 772,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

710 000,00

- 30 000,00

680 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

603 000,00

- 30 000,00

573 000,00

54 992 592,00

0,00

54 992 592,00

Razem:
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Zmiany w Załączniku nr 3 – Wydatki inwestycyjne
Dział

Rozdział

§

700
70005
6060

900
90001
6050

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

191 537,00

30 000,00

221 537,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

191 537,00

30 000,00

221 537,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

41 537,00

30 000,00

71 537,00

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
obszaru sołectwa Zdziechów i części
obszaru sołectwa Świerczek - Gmina
Szydłowiec

0,00

30 000,00

30 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

1 151 000,00

- 30 000,00

1 121 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

603 000,00

- 30 000,00

573 000,00

603 000,00

- 30 000,00

573 000,00

60 000,00

- 30 000,00

30 000,00

7 603 863,00

0,00

7 603 863,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Książek
Nowy, ul. Książek Stary, ul. Książek
Majdowski w Szydłowcu - opracowanie
dokumentacji

Razem

a następnie przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Rewizyjnej, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury i Edukacji zapoznały się z projektem.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały.
za- 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 7.
Przewod. obrad poinformował, że po zapoznaniu się przez radnych na
posiedzeniu Komisji Edukacji z przedstawionym materiałem, jak również inni
radni mieli możliwość zapoznania się, Rada przyjmuje do wiadomości
Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie za rok 2014./w zał. do prot./
Ad 8 i 9.
Radny L. Jakubowski - po złożeniu w dniu 29 stycznia 2015 r. zapytania
w sprawie informacji odnośnie budowy strażnicy OSP w Majdowie w dniu 27
lutego otrzymał pismo, że ta informacja, o którą wnioskował nie została jeszcze
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ukończona, jest w trakcie opracowywania i zostanie mu przekazana do dnia
15 marca br. Poinformował, że do dnia dzisiejszego taka informacja nie została
mu dostarczona.
- zwrócił się do Burmistrza o informację, gdyż w obiegu nieformalnym krąży
wiele plotek na temat zmiany schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
- zwrócił się do z-cy burmistrza E. Borka, któremu podlega Wydz. Komunalnyczy są tam prowadzone sprawy reorganizacyjne, czy są przewidziane również
decyzje personalne. Wiadomo, że ten wydział posiada wiele zadań
kompetencyjnych, które są związane z porządkiem w mieście,
z bezpieczeństwem itp. Radny zapytał, czy ten okres w trakcie, w którym
prowadzone są roboty remontowe i inwestycyjne jest odpowiedni do takich
reorganizacji.
- zwrócił się o ujednolicenie podpisu Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Chciałby, aby wszyscy wiedzieli jak brzmi prawidłowo imię-imiona i nazwisko
przewodniczącego, bo różnie na różnych pismach jest to napisane.
Przewod. obrad odpowiedział, że zwracał się już o skorygowanie błędów.
Sekretarz D. Kubiś odpowiedziała, że pan Zenon Adamczyk przygotował
odpowiedź i sprawdzi, dlaczego do radnego nie została dostarczona.
Burmistrz A. Ludew potwierdził, że będą zmiany w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Jest w tej chwili tworzony i po jego
zakończeniu poinformuje o tym Radę. Czas zmian jest zawsze odpowiedni.
Chodzi przede wszystkim o usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego.
Radny M. Kapturski zapytał w imieniu mieszkańców Osiedla Wschód
mieszkających w zasobach SzSM czy utworzone dodatkowe 2 etaty w Spółce
„Wod i Kan” nie pociągną za sobą w przyszłości podwyżek cen wody.
- zwrócił się o przygotowanie miejsc do zabaw dla dzieci na terenie gminy.
Przede wszystkim należy sprawdzić ich stan techniczny czy są bezpieczne dla
dzieci a następnie należy je odświeżyć. Z informacji wie, że niestety nie zostały
przygotowane, co może grozić wypadkiem.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że zmiany kadrowe w Spółce „Wod i Kan”
nie spowodują podwyżki cen wody. Trzeba się dobrze przyjrzeć działalności
Spółki i rozszerzyć jej działalność tak żeby mogła zarabiać, bo wynik
finansowy, jaki został przedstawiony jest niezadowalający. Trzeba szukać takich
rozwiązań żeby Spółka w szerszym zakresie mogła przystępować do zamówień
publicznych. W chwili obecnej działalność spółki ogranicza się do
administrowania. Zmiany kadrowe w Spółce „Wod i Kan” spowodują, że spółka
lepiej odnajdzie się na rynku.
– naczel. K. Piotrowski otrzymał polecenie sprawdzenia stanu technicznego
urządzeń na placach zabaw. Jest w trakcie wykonywania tego przeglądu.
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Naczel. K. Piotrowski poinformował, że przegląd placów zabaw jest
dokonywany corocznie. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania ofert i w ciągu
14 dni będą wykonywane te przeglądy. Stare bramki, które są za blokiem przy
ul. Wschodniej jeszcze z 1997-98 roku należy zlikwidować, bo są skorodowane.
Pojedyncze urządzenia, które tam zostały należy odświeżyć żeby dalej służyły
lub zlikwidować. Na terenie miasteczka ruchu drogowego urządzenia były
stawiane niedawno, więc są w dobrym stanie.
Burmistrz A. Ludew powiedział, że sprawa schematu organizacyjnego UM jest
w jego gestii i odpowiadał również w imieniu z-cy burmistrza.
Radny P. Bloch poinformował, że zauważył zniszczone elementy wyposażenia
placu zabaw w Parku Radziwiłłowskim.
- zapytał, na jakiej podstawie zostali zarekomendowani przedstawiciele Gminy
Szydłowiec w Radzie Programowej i w Zarządzie LGD, bo uchwała RM nie
była podejmowana.
Na jakim etapie są prace w LGD „Razem na piaskowcu” nad Statutem tego
stowarzyszenia. Czy to LGD ma statut, bo Rada Miejska na pewno go nie
uchwalała. Na podstawie, jakiego dokumentu funkcjonuje to stowarzyszenie.
- zapytał, czy radni RM będą zaproszeni na pierwsze posiedzenie
Szydłowieckiej Rady Seniorów?
- tak jak radny L. Jakubowski on również składał zapytanie dotyczące
poprzednich lat. Wspólnie z radną Jakubczyk zwracali się o informację - jakie
inwestycje były przeprowadzane przez Gminę w okresie ostatnich 5 lat, bo takie
dokumenty funkcjonują w UM, także, jakie inwestycje zostały wykonane we
wszystkich sołectwach.
Z tego, co pamięta to radna D. Jakubczyk prosiła żeby to było sporządzone dla
wszystkich radnych. Wie, że radna D. Jakubczyk posiada odpowiedź na tą
interpelację natomiast radni nie. Zwrócił się o odpowiedź pisemną na te
zapytania.
- poprosił o podanie składu Rady Seniorów.
- poinformował, że dostał wyjaśnienie złożone na ręce radnych /nie wiadomo,
przez kogo, bo jest bez podpisu/ dotyczące wypowiedzi przewodniczącego Rady
Miejskiej Pana Marka Artura Koniarczyka na sesji w dniu 12 czerwca br.
w części dotyczącej braku Regulaminu w Straży Miejskiej w Szydłowcu przez
21 lat.
Następnie odczytał to wyjaśnienie:
„W związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 marca 1992 roku
Nr 145/XXIV/92 Burmistrz Miasta Szydłowca Zarządzeniem Nr 9/92 z dnia 14
kwietnia 1992 roku powołał Straż Miejską i określił w nim Statut stanowiący
załącznik do rozporządzenia opracowany w porozumieniu z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych.
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Statut ten obowiązywał do roku 1999, tj. do momentu podjęcia przez Radę
Miejską w Szydłowcu w dniu 26 maja uchwały Nr 65/XII/99 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Straży miejskiej w Szydłowcu.
Został utworzony na mocy art. 8 ust 2 ustawy o strażach gminnych (Dz.U. nr
123, poz. 779)
Regulamin w myśl pierwszej ustawy o strażach gminnych zastąpił
dotychczasowy Statut.
W kolejnych latach ustawa o strażach była nowelizowana, przez co w roku 2008
przepisy organizacyjne dotyczące straży znalazły się w § 23 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 86/2008 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 30 września 2008
roku.
Kolejne zmiany w przepisach prawnych dotyczących straży stanowiły, że jeżeli
straż była jednostką budżetową to Regulamin był nadawany w drodze uchwały
Rady Miejskiej, jeżeli był jednostką stanowiącą wydział Urzędu Gminy czy
Miasta to Regulamin był nadawany w drodze rozporządzenia wójta, burmistrza
czy prezydenta.
Dlatego w roku 2013 uwzględniając kolejne zmiany w ustawie o strażach
i rozporządzeniach ministrów jej dotyczących doprowadziło do zmiany
regulaminu i nadania go Zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Szydłowca
z dnia 1 lutego 2013 roku.
Tak przedstawia się historia regulaminów organizacyjnych a w pierwszym
okresie statutu Straży Miejskiej w Szydłowcu.”
Burmistrz A. Ludew zwrócił się do radnych o zgłaszanie zauważonych
zniszczeń na bieżąco nie czekając do sesji, bo wtedy będzie można szybciej
zareagować.
Odpowiedział, że statut LGD jest przyjmowany przez Walne Zgromadzenie
LGD.
- reprezentantami LGD są przedstawiciele sektora przedsiębiorców –
społecznego i publicznego. I to jest spełnione.
- jutro o godz. 1200 w zamku jest spotkanie Rady Seniorów, na które zaprosił
wszystkich radnych. Skład Rady Seniorów jest powołany Zarządzeniem
Burmistrza i jest zamieszczony w BIP.
Radny L. Jakubowski wyjaśnił, że w pytaniu radnego P. Blocha chodziło
o przedstawicieli naszej Gminy – tacy przedstawiciele reprezentanci LGD „Na
piaskowcu razem” powinni być delegowani uchwałą Rady Miejskiej. Tak to się
powinno odbyć i tak to się dotychczas odbywało.
Radna A. Ślizak odczytała interpelację złożoną na piśmie przez grupę
radnych./w zał. do prot./
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Burmistrz A. Ludew odpowiedział radnej A. Ślizak - do przeprowadzenia
audytu została wyłoniona firma spośród innych ofert. Koszt audytu to 21 tys. zł.
Audyt mieli radni przedstawiony. Osobiście zapoznawał z wynikiem audytu na
posiedzeniu komisji. Audyt jest w BRM i radni mogą do niego zajrzeć,
przeczytać i odpowiedzieć mieszkańcom. Audyt zawiera 21 zastrzeżeń
praktycznie w każdej dziedzinie funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
Największe zastrzeżenie dotyczy kanalizacji ul. Widok-Ogrodowa na 587 tys.
zł. Nie wiadomo, dlaczego radna tak przedstawia jakby audyt był niedostępny
i radni nie mogli wyborcom przedstawiać informacji. Wystarczy przeczytać
i przedstawić treść audytu. Na stronie urzędu nie można tego zamieścić, bo
byłoby to niezgodne z przepisami prawa.
Radna D. Jakubczyk zwróciła się do naczel. K. Piotrowskiego z zapytaniem
w sprawie ubiegłorocznego zadania „inwestycyjnego” /dla niej ufo/ W zał.
inwestycyjnym nie znalazła tego zadania ani też w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za 2014 rok. Dotyczy to kładki, chodnika w Majdowie
ułożonego ze starych płyt chodnikowych w stronę cmentarza. To się
„rozjechało”. Tam nie było podbudowy, zostało to ułożone na piasku.
Wykonywał to Wydział Komunalny. Zapytała, co to konkretnie było i co teraz
z tym zrobić. Tamtędy chodzą starsi ludzie i dzieci. To się rozjeżdża, rusza,
pływa. Jak zapobiec nieszczęściu i ewentualnie, kiedy to będzie naprawione.
Naczel. K. Piotrowski odpowiedział, że to nie jest widmo. Mieszkańcy
Majdowa zgłosili się do Burmistrza A. Jarzyńskiego z prośbą o ułożenie płyt
chodnikowych z rozbiórki na drodze w stronę cmentarza w Majdowie. I takie
zadanie było wykonane na polecenie burmistrza w ramach remontów. To nie
było zadanie inwestycyjne. Na pytanie, co teraz zrobić odpowiedział, że na ten
rok w zadaniach inwestycyjnych takiego zadania nie ma. Jeżeli ma to być
poprawione to też będzie w zadaniach remontowych. Jeśli to zostanie przyjęte
do planu inwestycyjnego to będzie inwestycja. Wydział dostał polecenie żeby ze
starych płyt z odzysku z rozbiórki ułożyć i zostało ułożone.
Radna D. Jakubczyk zapytała czy można to nazwać chodnikiem? To nie
spełnia żadnych norm żeby to nazwać chodnikiem. Zapytała, czy naczelnik ma
świadomość, że to zostało zrobione nie na terenie gminnym.
Naczel. K. Piotrowski odpowiedział, że nie będzie się spierał jak to można
nazwać. Był wniosek mieszkańców żeby im ułatwić dojście do cmentarza, bo
chodzili po błocie. Na tym to polegało – ułatwić dojście. Jeśli będzie wniosek
żeby to rozebrać i zabrać z prywatnego gruntu, następnie wykupić teren i zrobić
prawdziwy chodniki to Wydział wykona. Ale na to zadanie należy złożyć
wniosek do budżetu.
Radna D. Jakubczyk zwróciła się do Burmistrza o zajęcie się tym tematem.
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Radny P. Bloch zwrócił się o podanie nazwisk przedstawicieli strony
publicznej ze strony Gminy w tym nowym stowarzyszeniu LGD „Razem na
piaskowcu”.
Informacja o inwestycjach w sołectwach została skierowana do jednego
radnego, więc zwrócił się żeby otrzymali w formie pisemnej wszyscy radni.
Burmistrz A. Ludew poinformował, że w radzie Programowej w LGD „Razem
na piaskowcu” jest radny Józef Jarosiński i on, jako Burmistrz oraz p. Milena
Gruszczyńska natomiast w Zarządzie jest radny Arkadiusz Sokołowski.
Przewod. obrad przekazał informację, że od 1 września br. zmieniają się
przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Przepisy nowelizacji
będą obowiązywać we wszystkich typach szkół (od szkół podstawowych do
ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół dla dorosłych), a także w przedszkolach
i w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, (np. punktach
przedszkolnych i klubach przedszkolaka). Zacznie obowiązywać zakaz reklamy,
sprzedaży i podawania w formie posiłku, tzw. jedzenia śmieciowego. Celem jest
ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych zawierających
szkodliwe składniki - chipsy, batony, słodkie napoje itd. Ministerstwo Zdrowia
w drodze rozporządzenia określi, jaka żywność powinna być podawana
dzieciom oraz wymagania, jakie muszą spełniać artykuły spożywcze we
wszystkich placówkach oświatowych, w których przygotowywane są posiłki
/stołówki/ lub prowadzone są sklepiki szkolne.
- w Polsce w placówkach oświatowych wielu miast i gmin zainstalowano tzw.
źródełka wody pitnej. Dzięki temu uczniowie mają zapewniony nieograniczony
dostęp do bezpłatnej wody pitnej. Daje możliwość picia ze specjalnych
źródełek. Jest to taka sama woda jak w kranach, ale dzięki możliwości
pochylania się nad strumieniem wody lepiej zachowane zostaną zasady higieny.
Nasza szydłowiecka woda płynąca w kranach jest dobrej jakości. Poinformował,
że zwrócił się do burmistrza z projektem w tej sprawie gdyż w najbliższej
przyszłości Gmina będzie do tego zobligowani. Gotowość do montażu takich
źródełek już powinni zgłaszać dyrektorzy. Dyr. E. Walczak jest poinformowana
o tym temacie miała przekazać tą informację dyrektorom szkół. Jeśli chodzi
o koszt to będzie znany lada moment, bo dyrektor Spółki „Wod i Kan” opracuje
i przedstawi.
Ad 10.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły
pisma:
- dwa pisma od mieszkańców sołectwa Zdziechów dot. hodowli norek. Było to
pismo dot. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego północnej
strony Gminy Szydłowiec i bezwzględnego zakazu lokalizacji wszelkiego
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rodzaju ferm hodowlanych norek wraz z proj. uchwały, uzasadnieniem
i podpisem do kontaktu U. Krogulec.
- drugie pismo z dnia 29 czerwca 2015 r. dot. inicjatywy uchwałodawczej
mieszkańców zgodnie ze Statutem Gminy Szydłowiec w sprawie przystąpienia
do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego północnej strony
Gminy Szydłowiec i wprowadzenia zapisu o bezwzględnym zakazie lokalizacji
wszelkiego rodzaju ferm hodowlanych norek.
Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu oznajmiające, iż Pan
Sławomir Nojek nie jest osobą upoważnioną do składania jakichkolwiek pism
w imieniu mieszkańców, których podpisy znajdują się pod ww. inicjatywą.
W załączeniu 978 podpisów.
- odpowiedź skierowana do Burmistrza Szydłowca o spełnieniu zapisu § 40
pkt 5 Statutu Gminy Szydłowiec tj. załącznika do uchwały Nr 261/XLIII/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014 r. gdyż liczba
projektodawców wynosi ponad 150 oraz został załączony projekt uchwały
dotyczący tej inicjatywy.
- ze Stowarzyszenia „ES” Eko Szydowiec Katarzyna i Paweł Rawiccy
w sprawie inwestycji związanej z hodowlą norek.
- inicjatywa obywatelska skierowana do Przewod. RM wraz z projektem
w sprawie objęcia pełnym dofinansowaniem szczepień dzieci urodzonych
w mieście i gminie Szydłowiec przeciwko pneumokokom i meningokokom C
z podpisem Sławomir Nojek wraz uzasadnieniem.
- kolejna inicjatywa obywatelska dotycząca podwyższenia standardów
funkcjonowania w szkołach podstawowych mieście i gminie Szydłowiec
poprzez sfinansowanie szafek szkolnych dla dzieci również podpisana przez
S. Nojka
- zaproszenie na Jubileusz 10-lecia Koronacji Matki Bożej Ostrobramskiej
w Skarżysku-Kam dla radnych RM.
- wezwanie do usunięcia naruszenia prawa polegającej na zmianie uchwały Nr
96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnowschodniej części miasta Szydłowiec.
Przewod. poinformował, że to pismo zostało dołączone do wszystkich
wniosków, które są w gestii Wydz. Inwestycyjnego dot. zmian w planach
zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej jest tych wniosków 13.
- poinformował, że uczestniczył w Centrum Kultury z dnia 14 czerwca 2015 r.
i głównym tematem była współpraca jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych oraz
tworzenia z organizacjami partnerstw projektowych.
- wniosek skierowany przez Straż Miejską o wyznaczenie miejsc do parkowania
pojazdów zaopatrzenia na płycie Rynku Wielkiego.
- pismo p. Magdaleny i Bogusława Strzałkowskich z prośbą o naprawienie
zniszczonej nawierzchni drogi nr 618 między „Traktem Królewskim” a drogą
krajową E7.
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- pismo-sprzeciw U. Krogulec wobec wniosku J. Nowocienia w sprawie
wydania mu warunków zabudowy na rozpoczęcie hodowli norek na działce
nr ewid. 443/5 w miejscowości Zdziechów.
- wpłynęła informacja o planowanych remontach w placówkach oświatowych
w okresie letnich wakacji.
Ad 11.
Radna D. Jakubczyk - sołtysi są zaniepokojeni małym wzrostem diet.
Burmistrz w rozmowie z nią poinformował, że jest to pierwszy krok
a w przyszłości będzie się pochylał nad tym problemem.
- poinformowała, że na wczorajszym spotkaniu w sprawie norek zapadła
kwestia zabezpieczenia pewnych środków finansowych. Aby był opracowany
plan zagospodarowania musi być opracowana dokumentacja a następnie muszą
być wdrożone procedury zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych jak
również zabezpieczone konkretne kwoty w budżecie na wykonanie. W związku
z tym podziękowała Burmistrzowi za gest, za tą autopoprawkę. Burmistrz
wskazał, jako źródło sfinansowania przeniesienie środków z zadania budowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Książek Nowy-Książek Stary-Książek Majdowski
tj. kwoty 30 tys. zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części sołectw.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że to jest jego obowiązek. Ma nadzieję, że to
się dobrze zakończy.
Radny L. Jakubowski zwrócił się o usunięcie naruszenia prawa, jakim jest
delegowanie przedstawicieli Rady Miejskiej do LGD. Rada Miejska deleguje
swoich przedstawicieli do różnych ciał czy organów w formie uchwały.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, ale do
reprezentowania Rady podjęta została uchwała, w której to Burmistrz
reprezentuje Gminę.
Sołtys wsi Wola Korzeniowa B. Rogozińska zapytała czy byłaby możliwość
wyrównania drogi w kierunku Korzonka konkretnie między Wolą Korzeniową
a Książkiem Majdowskim. Ta droga od strony Książka Majdowskiego jest
w ogóle nieprzejezdna a od Woli Korzeniowej droga jest w bardzo złym stanie.
Tam mieszka 10 osobowa rodzina z małymi dziećmi. Pogotowie ma problem
tam dojechać.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że zna stan tej drogi i może szlaką da się
wyrównać tą drogę. Zlecił naczel. K. Piotrowskiemu zajęcie się tą sprawą.
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Radny J. Jarosiński – informacja o remontach placówek oświatowych budzi
duże zaniepokojenie.
- Komisja Edukacji była w SP w Wysokiej i stan budynku. Powiatowy Inspektor
Sanitarny wydał postanowienie, co do wykonania remontu schodów
wejściowych jak również posadzki na sali gimnastycznej. Nie wykonanie tego
postanowienia grozi zamknięciem placówki. Jest brak informacji w tej sprawie.
- szkoła w Majdowie. Najpilniejszą sprawą to zacząć pracować nad
odwodnieniem tej szkoły. W przyszłym roku stan techniczny tego budynku
będzie jeszcze gorszy. Dojdzie do tego, że będzie groziło niebezpieczeństwo
zawalenia się tej szkoły i szukanie innego miejsca.
- szkoła im. J. Pawła II stan techniczny ściany w auli grozi zawaleniem.
Zwrócił się, aby w czasie wakacji w tych placówkach oświatowych zacząć
działać.
- Pismo mieszkańców Zdziechowa, które odczytał przewodniczący ewidentnie
stwierdza, że jeżdżą samochody ciężkie z ziemią i rozjeżdżają drogę. Gmina ma
kontakt z dyrekcją firmy, która to wykonuje i należy w trybie pilnym przekazać
kopię tego pisma i zobowiązać Dragados do naprawienia szkód.
Radny M. Kapturski - zaniepokoiła go wypowiedź dyr. A. Łękawskiej na
wczorajszym spotkaniu u burmistrza. Szkoła ta została wybudowana na bagnach
i jest cały czas podmywana. Może dojść do zawalenia się budynku. Zaapelował
do burmistrza o zainstalowanie odwodnienia placu szkoły w Majdowie.
- Zwrócił się o częstsze patrole Straży Miejskiej w Majdowie w szczególności
w godzinach wieczornych, ponieważ jest tam nagminnie dewastowany plac
zabaw.
- Jest zdziwiony przeznaczeniem przez burmistrza 400 tys. zł na Budżet
Obywatelski przy takich trudnościach w budżecie Gminy.
Zwrócił się o odpowiedź w sprawie szkoły w Majdowie i Wysokiej.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że wszyscy radni, którzy wypowiadali się
o kłopotach tych szkół mają rację. Jeśli chodzi o szkołę w Majdowie to jest
wstępny wniosek na kwotę 600 tys. zł na niezbędne prace do wykonania.
Zastanawiające jest czy na dzień dzisiejszy za pomocą odwodnienia będzie
można doprowadzić tą szkołę do takiego stanu żeby rzeczywiście nie zagrażała
bezpieczeństwu.
Jeśli chodzi o potrzeby naszych placówek oświatowych to 1 mln zł to jest tak na
pierwsze potrzeby. W tej chwili jest zlecone naczel. U. Grzmil i dyr. E. Walczak
przeprowadzenie diagnozy istniejącego stanu. Na 2016 rok trzeba będzie
zabezpieczyć dużą kwotę na remont tej placówki jak również innych placówek
w Gminie. Jak się uda odzyskać część pieniędzy, które Gmina ma
zakwestionowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych
to być może uda się przeznaczyć te środki na remonty szkół.
Jeśli chodzi o bieżące remonty to dyrektorzy pisemnie do czwartku złożą
informacje, jakie naprawy bieżące są niezbędne a nie będą w stanie ich wykonać
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z własnego budżetu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone i w czasie wakacji
trzeba będzie przesunąć środki z wydatków bieżących na realizację tych
remontów. Trzeba szukać pieniędzy w budżecie na zadania oświatowe.
Radna D. Jakubczyk problem szkoły w Majdowie bardzo głęboko dotyka
wszystkich. Dużo jest rozmów jak temu zaradzić.
Przypomniała zwłaszcza radnym poprzedniej kadencji, że na tą szkołę został
złożony wniosek do MEN w 2012 roku. Pozyskano kwotę około 200 tys. zł i te
pieniądze się rozpłynęły. Ani złotówka nie została przeznaczona na tą szkołę.
Nikt nie mówi się o przeciekającym dachu i o zagrzybionych ścianach. Ta
szkoła bardzo ładnie wygląda z, zewnątrz ale w środku to jest tragedia.
W związku z tym poinformowała, że będzie apelowała i składała wnioski
o przywrócenie tej kwoty, bo to były pieniądze tzw. znaczone. Mogą one być do
zwrotu nawet z odsetkami.
- jest też sprawa walącego się komina, który stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
Zaapelowała o opracowanie ekspertyzy, bo jak nie będzie takiego dokumentu to
nie wiadomo, co dalej robić. Następnym krokiem powinno być opracowanie
dokumentacji i etapowania tych remontów.
- odpowiedziała radnemu M. Kapturskiemu w sprawie budżetu obywatelskiego
i wygospodarowania takiej kwoty. Jest to możliwe tym bardziej, że można
złożyć wnioski np. oświatowe związane z remontami. Można to wspaniale
wkomponować w właśnie w ten budżet. Można to wykorzystać do poprawy
infrastruktury oświatowej.
Radny P. Bloch zauważył, że radni nie otrzymali odpowiedzi na temat, co się
będzie działo w szkole podstawowej w Wysokiej. Jest informacja z Zespołu, że
ze względu na brak środków będą wykonywane tylko prace porządkowe w
szkole i wokół niej. Radny zapytał, co z tym wnioskiem Komisji Edukacji
dotyczącym pieca, który jest w takim stanie, że prawdopodobnie nie będzie się
nadawał do użytku w sezonie grzewczym. Trzeba to zadanie mimo brakujących
środków jak najszybciej wykonać. Szkoła ta na sezon zimowy może zostać
zamknięta, jeśli ten piec nie będzie działał.
Burmistrz A. Ludew odpowiedział, że w tych szkołach gdzie są piece olejowe
odbywa się audyt firm, które zajmują się ogrzewaniem za pomocą odnawialnych
źródeł energii, czyli paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Będzie szacunek,
jakie to są kwoty. Jeżeli ustalenia tych firm będą na tyle atrakcyjne żeby można
z nich skorzystać to być może będzie możliwość rozwiązania tej sytuacji. Jeżeli
nie to trzeba będzie zastanowić się nad tym gdzie jest najpilniejsza potrzeba
i wymienić urządzenia przed sezonem grzewczym.
Radny L. Jakubowski stwierdził, że audyt, o którym mówił Burmistrz nie
bardzo jest potrzebny, bo już jest projekt kosztorysowy opiewający na 46 tys. zł.
Pewne sprawy już zostały wykonane i w tym momencie to wiadomo, co jest
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potrzebne i ile to będzie kosztowało. Ma to być wymiana kotła olejowego na
olejowy.
Radny P. Bloch – była mowa, że jest prowadzone postępowanie w sprawie
odzyskania części kwoty 580 tys. zł. Krąży taka informacja, że UKS już wydał
taką decyzję lub że może zostanie taka wydana. Radny chciałby poznać numer
tej decyzji i datę jej wydania na podstawie, której Gmina zapłaci z tej kwoty
tylko 25%
Burmistrz A. Ludew wyjaśnił, że w protokole pokontrolnym UKS nie ma
takiej informacji. Natomiast jest pewna szansa, że Ministerstwo Finansów
wyjdzie z takim wnioskiem do Mazowieckiej Jednostki. Na razie jest protokół
z Mazowieckiej Jednostki o zwrocie 100% .W protokole pokontrolnym UKS nie
ma zawartej żadnej kwoty. Jeżeli z Ministerstwa Finansów wyjdzie wniosek do
Maz. Jednostki o potrąceniu tylko 25% to Mazowiecka Jednostka wyda nam
taką decyzję. Jeżeli wyda decyzję, że utrzyma w mocy swoje postanowienia
pokontrolne w 100% wtedy Gmina będzie się odwoływać i wnosić o ewentualne
zmniejszenie tej kwoty.
Radny M. Kapturski zwrócił się o udostępnienie wystąpienia
Przewodniczącego z ostatniej sesji, w którym zaznaczył przerost zatrudnienia
w oświacie. Chciałby, aby to wystąpienie Przewodniczącego trafiło do Komisji
Edukacji w celu popracowania nad tym materiałem i stwierdzenia czy
faktycznie tak to się zdarzyło i czy takie sprawy miały miejsce.
Mieszkaniec Szydłowca Piotr Mosiołek w swojej wypowiedzi zarzucił, że
w gminie Szydłowiec są za wysokie stawki podatkowe.
Ad 12.
Na tym porządek X sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad zamknął obrady wypowiadając formułę „Wysoka Rado,
zamykam X sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu”
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Czas trwania sesji od godz. 10 do godz. 1545
Rada podjęła uchwały od Nr 47 do Nr 56/X/15
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołowała:
Krystyna
Jachowska- Sadura

Przewodniczący obrad:
Marek Koniarczyk
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