BRM.0002.11.2015
Protokół Nr XV/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek
ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 13 radnych, radna Anna Majstrak - nieobecna usprawiedliwiona, radny
Paweł Surdy – nieobecny usprawiedliwiony.
Udział wzięli: Burmistrz Artur Ludew, z-ca Burmistrza Edward Borek, skarbnik Iwona
Czarnota, radca prawny Tomasz Kęsik, 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 13 radnych.

obrad

na

podstawie

listy

obecności.

Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
Przedstawiam ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr XII/15 z dnia 8 października 2015 r., Nr XIII/15 z dnia 19
października 2015 r., Nr XIV/15 z dnia 30 października 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. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za I półrocze 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025;
c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;
d) zmiany uchwały Nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października
2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości;
f) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny;
g) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny;
h) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających
uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;
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i)

9.
10.
11.
12.
13.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
j) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
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.

Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokoły Nr XII/15 z dnia 8 października 2015 r., Nr
XIII/15 z dnia 19 października 2015 r., Nr XIV/15 z dnia 30 października 2015 r. były
wyłożone do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym
terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków wobec powyższego zaproponował
przyjęcie ich bez odczytania.
Następnie poddał protokoły pod głosowanie:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
Ad 4.
Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za okres
od 30 października 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. przedstawił Burmistrz A. Ludew.
Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 161/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 22
kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu
Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2. Zarządzenie nr 162/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania oraz
regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Zarządzenie nr 163/15 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Szydłowiec.
4. Zarządzenie nr 164/15 z dnia 6 listopada 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 165/15 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przedstawienia
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2016 rok oraz projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
6. Zarządzenie nr 166/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Rybianka, gmina
Szydłowiec.
7. Zarządzenie nr 167/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
położonych w Szydłowcu, przy ul. Narutowicza, a przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, tereny rolne oraz częściowo
pod drogę, położonych w Szydłowcu przy ul. Narutowicza.
8. Zarządzenie nr 168/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia
II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu, przy
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ul. Narutowicza, a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno
stojącą i bliźniaczą, tereny rolne oraz częściowo pod drogę, położonych w Szydłowcu
przy ul. Narutowicza.
9. Zarządzenie nr 169/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Szydłowcu.
10. Zarządzenie nr 170/15 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2015.
11. Zarządzenie nr 171/15 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie instrukcji
przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
12. Zarządzenie nr 172/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.
13. Zarządzenie nr 173/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu
na „Najładniejszą dekorację świąteczną w gminie Szydłowiec”.
14. Zarządzenie nr 174/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2015.
15. Zarządzenie nr 175/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołów
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu w zakresie aktywów pieniężnych, papierów wartościowych
oraz materiałów, w tym paliwa w bakach samochodów będących na stanie Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu.
16. Zarządzenie nr 176/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu miejskiego w Szydłowcu w zakresie
aktywów pieniężnych, papierów wartościowych oraz materiałów, w tym paliwa
w bakach samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
17. Zarządzenie nr 177/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na realizację w roku 2016 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
18. Zarządzenie nr 178/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w Szydłowcu, przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego.
19. Zarządzenie nr 179/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowej położonych w Szydłowcu, położonej
w Szydłowcu, przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego oraz powołania komisji
przetargowej.
20. Zarządzenie nr 180/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych
zabudowanych budynkiem po byłej lokalnej kotłowni , położonych w Szydłowcu przy
ul. Kolejowej.
21. Zarządzenie nr 181/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu
na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej lokalnej
kotłowni, położonych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej i powołania komisji
przetargowej.
22. Zarządzenie nr 182/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu przeprowadzenia drugiego 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
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zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa
funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla
mieszkańców Mazowsza.
23. Zarządzenie nr 183/15 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie powołania stałej Komisji
Inwentaryzacyjnej przy Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.
II.

Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty
uchwał w sprawie:
1. Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025,
2. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025,
3. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.
4. Zmiany Uchwały Nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października
2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
6. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny,
7. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny,
8. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających
uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania,
9. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
10. Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

III. Ponadto Burmistrz:
1. Udzielał odpowiedzi na interpelacje Radnych oraz wnioski Komisji Stałych Rady
Miejskiej w Szydłowcu,
2. W okresie od 30 października do 10 grudnia 2015 roku Burmistrz Szydłowca wydał:
a) sześć decyzji umorzeniowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na łączna kwotę 733 zł.
b) 11 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 16.599,00 zł oraz odsetki
100,00 zł, w tym 2 decyzje w podatku od nieruchomości dla osób prawnych na
kwotę 15.984,00 zł oraz 100,00 zł odsetki oraz 9 decyzji dla osób fizycznych
w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 615,00 zł.
Ponadto zrealizowano podłączenia urządzeń fotowoltaicznych na 56 gospodarstwach
domowych w obecnej chwili oczekiwana jest refundacja kosztów z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Odebrano inwestycje pn. ,,Żłobek Miejski w Szydłowcu” od 15 grudnia zostanie
zatrudniony dyrektor i zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na catering oraz
rekrutacja dzieci, które będą przebywać w Żłobku. Podania można składać w Zespole
Edukacji i Finansów Oświaty. Zrealizowano ostanie inwestycje z funduszu sołeckiego.
Zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami przy udziale Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Izby Rzemieślniczej i Powiatowego Urzędu Pracy. Nakręcono w Zamku
szydłowieckim program kulinarny w ramach promocji Gminy Szydłowiec, bez kosztów
własnych. Program ten ukaże się w 16 grudnia 2015 r. w ,,Dzień dobry TVN” tj. Program
kulinarny z Mikołajem Rejem. Wcześniej Gmina próbowała w innych telewizjach ale
wymagało to wkładu własnego. Zmieniono stronę internetową Urzędu Miejskiego. Podpisano
umowę z operatorem na parter na powierzchnię przeznaczone na pomieszczenia restauracyjno
– konferencyjne w tej chwili pozostało wyłonienie operatora na drugie piętro Zamku.
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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 30.10.2015 r. do 11.12.2015 r.
Zarządzeniem Nr 164/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 6 listopada 2015 r.
dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85219 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z 14.10.2015 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.058 zł – środki
przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocy społecznej.
2. W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z 15.10.2015 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 242.292 zł – środki
przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
3. W rozdziale 85214 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z 16.10.2015 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 99.699 zł – środki
przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z 15.10.2015 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 88.373 zł – środki
przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z 19.10.2015 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.326 zł – środki
przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
dla uczniów.
Razem Zarządzeniem nr 164 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 457.748 zł.
Zarządzeniem Nr 170/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 listopada 2015 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85295 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323 z 30.10.2015 r.
dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 36.000 zł – w związku
z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.
2. W rozdziale 75212 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę
1.000 zł w związku z przesunięciem planowanych na rok bieżący PowiatowoGminnych Ćwiczeń Obronnych na 2016 rok
Razem Zarządzeniem nr 170 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.000 zł.
Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 listopada 2015 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85228 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 362 z 13.11.2015 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł – środki
przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
2. W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 376 z 13.11.2015 r.
dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.868 zł – w związku
z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
3. W rozdziale 85212 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380 z 13.11.2015 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 208.533 zł – środki
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przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
4. W rozdziale 85213 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392 z 13.11.2015 r.
dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.400 zł – w związku
z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla
opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
5. W rozdziale 75011 Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 396 i 397 z 13.11.2015 r.
dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.075 zł – w związku
z realizacją zadań zleconych.
6. W rozdziale 85415 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 408 z 13.11.2015 r.
dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.040 zł- w związku
z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Wyprawka szkolna”
Razem Zarządzeniem nr 174 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 200.150 zł
Ogółem powyższymi Zarządzeniami zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
620.898 zł.
Ad 6.
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatnich
sesjach. Poinformował, że na sesji w dniu 30 października 2015 roku roku Rada Miejska
w Szydłowcu
podjęła
następujące
uchwały:
- Nr 73/XIV/15 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu. Uchwała
w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu.
Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 74/XIV/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu
i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2016-2019. Uchwała w ustawowym terminie
7 dni została przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział
Prawny w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała zrealizowana.
- Nr 75/XIV/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.
- Nr 76/XIV/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za
2016 r. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie oddział w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 77/XIV/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała w ustawowym terminie 7 dni do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
oddział w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 78 /XIV/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała
w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie oddział w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 79/XIV/15 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy
Szydłowiec. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce
Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 80/XIV/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 53/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu opinii
o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar
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umownych w kwocie 14 296,80 zł. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została przekazana
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze –
Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała zrealizowana.
- Nr 81/XIV/15 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała
w ustawowym terminie 7 dni została przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Oddział Prawny w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu.
Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 82/XIV/15 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą
Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni
została przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
- Nr 83/XIV/15 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków
częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie w Żłobku Miejskim w Szydłowcu. Uchwała w ustawowym terminie 7 dni została
przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Uchwała w trakcie realizacji.
Ad 7.
Działając w oparciu o § 33 pkt 3 Statutu Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do
uchwały Nr 261/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014 r.
Burmistrz Szydłowca przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za I
półrocze 2015 roku, zawierające:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych w I półroczu 2015 roku.
Wykaz Zarządzeń Burmistrza Szydłowca wydanych w I półroczu 2015 roku,
Informację o rozstrzygnięciach organów nadzoru w odniesieniu do uchwał Rady Miejskiej
w Szydłowcu podjętych w I półroczu 2015 roku.
Informację o orzeczeniach sądów w sprawach z powództwa gminy i powództwa innych
podmiotów przeciwko organom gminy podjętych w I półroczu 2015 roku.
Informację o orzeczeniach Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętych w I półroczu 2015 roku.
Debata:
Radny Leszek Jakubowski poprosił o przybliżenie informacji zawartej w pozycji
2 w załączniku nr 4 do sprawozdania z działalności Burmistrza Szydłowca za I półrocze 2015
r. o jakich sprawach z powództwa przeciwko Gminie jest tam mowa tj. kto wystąpił na kwotę
41.961,10 zł i jakie wiązały się z tym problemy.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że jest to chyba jakaś niezgodność w zapisach
ponieważ te hipoteki przymusowe zakładane zostały przez Gminę Szydłowiec i są to sprawy
dla osób fizycznych.
Przewodniczący Marek Artur Koniarczyk poprosił Burmistrza o odpowiedź na temat
wydanych orzecznictw sądowych z powództwa przeciwko Gminie.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że jedno powództwo zostało złożone przez
Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy 23 w Szydłowcu. Natomiast co do dwóch pozostałych
udzielona zostanie odpowiedź w późniejszym czasie.
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Ad 8a.
Zastępca Burmistrza Edward Borek przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 wraz z uzasadnieniem.
Uwzględniając wnioski zgłoszone na komisji w dniu 7 grudnia 2015 r. w imieniu Burmistrza
zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy
Szydłowiec na lata 2015-2025 stanowiący załącznik nr 1 do projektu uchwały.
Zaproponowano następujące zmiany:
- w rozdziale 5, podtytuł ,,Sieć ciepłownicza’, str. 25, podpunkt o treści ,,modernizacja
odcinków sieci wykazujących najwyższy stopień zużycia eksploatacyjnego (od szkoły nr 1 do
poczty, wzdłuż ul. Iłżeckiej, i z os. Wschód do ul. Jastrzębskiej) uściślić zapis w nawiasie,
wpisując pełną nazwę szkoły ,,od Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego …”.
- zweryfikować dane GUS, czy są bardziej aktualne niż te z 2013 roku,
- z rozdziału 7, podtytuł ,,Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Szydłowiec”, str. 32,
ujednolicić ilustrację z tekstem;
- w rozdziale 7, podtytuł ,,Rynek pracy”, str. 35 w zdaniu ,,Niestety gmina Szydłowiec ma
bardzo wysoki odsetek bezrobotnych – jeden z najwyższych w kraju.’ – sprecyzować odsetek
bezrobotnych w Gminie,
-w tytule tabeli nr 10 na str. 39 poprawić błąd literowy ,,na terenie”.
- w rozdziale 8, podtytuł ,,baza turystyczna”, str. 46 brak zgodności z tekstem z tabelą nr 15,
- w rozdziale 9, podtytuł ,,bezpieczeństwo publiczne”, str. 59 – brak zapisu, dotyczącego
Straży Miejskiej,
- w rozdziale 12, str. 66 tytuł wykresu nr 6 zamienić na ,,pozyskane i planowane dotacje na
zlecone działania bieżące gminy Szydłowiec w latach 2011-2015 (dla lat 2011 -2014 dotacje
pozyskane, dla lat 2015 – 2025 dotacje planowane),
-w części II, str. 67 zmienić zapis ,,Nie są realizowane nowe inwestycje i co za tym idzie
gmina nie dysponuje wystarczającym zasobem mieszkań socjalnych”,
- na str. 67 zamienić zdanie ,,W zakresie rozwoju infrastruktury społecznej widoczne są
niedobory, m. in. brak obiektów sportowych (basen, boiska, ścieżki rowerowe, korty
tenisowe, siłownie plenerowe…” na ,,W zakresie rozwoju infrastruktury społecznej widoczne
są niedobory nowoczesnych obiektów sportowych i rekreacyjnych..”
- na str. 68 zamienić zdanie ,,Dzięki walorom krajobrazowym i ekologicznym rolnictwo
rozwija się w kierunku gospodarstwa ekologicznych i agroturystyki” na ,,Dzięki walorom
krajobrazowym i ekologicznym rolnictwo stanowi potencjał w kierunku gospodarstw
ekologicznych i agroturystyki”,
- na str. 97,98,99 zmienić zapisy z ,,Burmistrz Gminy Szydłowiec” i ,,Burmistrz miasta
Szydłowca” na ,,Burmistrz Szydłowca”.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Infrastruktury, które wydały
opinię pozytywną.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały.
Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały nie wydając opinii.
Radny Paweł Bloch poprosił o dopisanie na str. 63 Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na
lata 2015 - 2025 w rozdziale 12 ,,Fundusze zewnętrzne w gminie Szydłowiec” brakującej
informacji dotyczącej wybudowania w ramach Projektu Kluczowego ,,Regionalnego Centrum
Biblioteczno – Multimedialnego”.
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Zastępca burmistrza Edward Borek poinformował, że tego typu uwagi formalne
i wszystkie inne będą w ostatecznej wersji uwzględnione.
Przewod. M. Koniarczyk oznajmił, że Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec jest bardzo
ważnym dokumentem, jest programem działania i misją rozwojową jaka czeka Gminę
Szydłowiec. Dzięki temu dokumentowi Gmina ma możliwość m.in. ubiegania się
o zewnętrzne środki finansowe w tym z Unii Europejskiej. Dokument ten nakreśla politykę
rozwojową Gminy, ale nie wyznacza sztywnych ram poszczególnych działań ani nie jest
spisem szczegółowego postępowania. Aby zrealizować Strategię potrzebna jest determinacja
obecnych władz, jak i kolejnych, przy sprzyjających uwarunkowaniach ze strony władzy
wojewódzkiej,
ale przede wszystkim krajowej. Kolejne budżety muszą mieć
odzwierciedlenie w proponowanej Strategii w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny.
Należałoby podkreślić problemy Gminy jakie zostały uwzględnione w Strategii tj. m. in.
bezrobocie, ujemna migracja, zrównoważenie rozwojowe sołectw, rozwinięcie podstrefy
gospodarczej czy turystyki, a także powiększenie sieci drogowej, wodociągowej,
kanalizacyjnej czy linii energetycznych. Powinno promować się walory w Gminie
i uaktywnić potencjał ludzki. Należałoby zrobić wszystko, aby poprawić jakość życia
mieszkańców, aby rozwijać Gminę gospodarczo i turystycznie. Wszyscy powinni wspólnymi
siłami zrealizować te cele bez względu na przynależności do poszczególnych ugrupowań,
stowarzyszeń, komitetów, ponieważ są to funkcje publiczne i sprawując mandaty radnych czy
sołtysów ciąży na wszystkich bardzo duża odpowiedzialność.
Burmistrz A. Ludew stwierdził, że Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec jest bardzo
ważnym dokumentem, który z pewnością nie zostanie odłożony na półkę ponieważ wymogi
programów, które będą realizowane zobowiązują Gminę, aby Strategia była spójna
z wytycznymi zawartymi w tych programach, dlatego z pewnością będzie jeszcze
wielokrotnie uaktualniana w zależność od tego jakie będą wymagania programu, w którym
Gmina będzie chciała wziąć udział .
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 8b.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025 z uzasadnieniem.
Do projektu uchwały zgłoszono autopoprawkę w związku z wydanym Zarządzeniem Nr
174/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 listopada 2015 r . w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2015 zmianie ulega wartość wydatków bieżących na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poz.11.1 oraz wartość wydatków związanych
z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w poz. 11.2 Załącznika nr 1
do projektu uchwały.
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 – 11 głosów, przeciwnych – 1 głos, wstrzymujących się - 0 głosów.
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Ad 8c.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.
W imieniu Burmistrza przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w związku wydanym
Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrz Szydłowca z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 zmianie ulegają stany początkowe
i końcowe planu wydatków, dotyczące następujących rozdziałów: 60016, 75416, 80101,
80104, 85295, 90001 w załączniku nr 2 do projektu uchwały. Natomiast kwota zmian
wydatków oraz ostateczny plan wydatków nie ulega zmianie.
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 – 11 głosów, przeciwnych – 1 głos, wstrzymujących się - 0 głosów.
Ad 8d.
Naczelnik Barbara Majewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z autopoprawką.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, Infrastruktury, które
wydały opinię pozytywną.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 8e.
Naczelnik Barbara Majewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości wraz z uzasadnieniem.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które wydały opinię
pozytywną.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały.
Komisja Infrastruktury wydała opinię pozytywną z wnioskiem.
Wniosek Komisji Infrastruktury:
Komisja Infrastruktury wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku ZN-1/B z „Rady
Gminy” na „Rady Miejskiej”.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały z poprawką:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 8f.
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Naczelnik Barbara Majewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny z uzasadnieniem.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które wydały opinię
pozytywną.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały.
Komisja Infrastruktury wydała opinię pozytywną z wnioskiem.
Wniosek Komisji Infrastruktury:
Komisja Infrastruktury wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku ZL-1/B z „Rady
Gminy” na „Rady Miejskiej”.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały ze zmianą:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 8g.
Naczelnik Barbara Majewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny z uzasadnieniem.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które wydały opinię
pozytywną.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały.
Komisja Infrastruktury wydała opinię pozytywną z wniesionym wnioskiem.
Wniosek Komisji Infrastruktury:
Komisja Infrastruktury wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku ZR-1/B z „Rady
Gminy” na „Rady Miejskiej”.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 8h.
Dyrektor ZEiFO Ewa Walczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły
publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wraz z uzasadnieniem.
Opinie komisji:
Komisja Edukacji wydała opinię pozytywną.
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Infrastruktury, Rewizyjna które
zapoznały się z projektem uchwały nie wydając opinii.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 8i.
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga
Kopycka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
wraz z uzasadnieniem.
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Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Infrastruktury, Rewizyjnej,
które zapoznały się z projektem uchwały nie wydając opinii.
Komisja Edukacji wydała opinię pozytywną z wnioskiem.
Wniosek
Komisja Edukacji wnioskuje o obniżenie miesięcznego wynagrodzenia dla
Przewodniczącego Komisji z 14% do 9% i obniżenie miesięcznego wynagrodzenia
Sekretarza Komisji z 14% do 9%. Uzasadniając wniosek względami ekonomicznymi.
Przewod. M. Koniarczyk odniósł się do postawionego wniosku z Komisji Edukacji, odczytał
wniosek Komisji Edukacji z ubiegłego roku. W protokole z posiedzenia Komisji Edukacji
z 17 grudnia 2014 roku postawiono następujący wniosek ,,Komisja Edukacji wnioskuje aby
w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w § 9 ust 1
zmniejszono wysokość wynagrodzenia członków z 10 % do 8 % i zwiększenie
wynagrodzenia dla Sekretarza Komisji z 12 % do 14 %”. Dziś na sesji padł wniosek
o obniżenie do 9 %.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek:
za – 1 głos, przeciwnych – 7 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Radny Paweł Bloch zapytał radcę prawnego w sprawie głosowania przez radnych we
własnej sprawie. Czy w związku z podjęciem tej uchwały i zgłoszonym wnioskiem, który
został odrzucony czy jeden z radnych powinien wstrzymać się od głosu, gdy bezpośrednio go
ta sprawa dotyczy.
Radca prawny Tomasz Kęsik poprosił o czas do namyślenia.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że samo wstrzymanie się od głosu nie powoduje, że
radny nie bierze udziału w głosowaniu, jeżeli pójdzie się tym tokiem rozumowania to radny
w ogóle nie powinien brać udziału w głosowaniu, czyli nie głosować, ponieważ wstrzymanie
się od głosu jest udziałem w głosowaniu. Natomiast radny nie powinien głosować jeżeli
sprawa dotyczy jego interesu prawnego. Interes prawny ma bardzo szeroką interpretację.
Przewod. M. Koniarczyk stwierdził, że jeżeli chodzi o projekt uchwały radny ma prawo
głosować nawet jeżeli jest Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii, jeżeli chodzi o pierwszą cześć pytania poprosił o odniesienie się
do tego radcy prawnego.
Ad 8j.
Inspektor Joanna Gozdek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z uzasadnieniem.
Opinie komisji:
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Edukacji, które wydały opinię
pozytywną.
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Komisja Infrastruktury oraz Komisja Rewizyjna zapoznały się z projektem uchwały.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:
za – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 9. i ad 10. Interpelacje.
Radny Leszek Jakubowski swoje zapytanie poprzedził odczytaniem pisma w sprawie
budżetu obywatelskiego złożonym przez grupę mieszkańców z inicjatywy radnego o treści:
,,W związku ze złożonym przez pana wnioskiem do budżetu obywatelskiego Gminy
Szydłowiec dziękuję za prospołeczną postawę i zaangażowanie na rzecz społeczności
lokalnej, niestety z przykrością, a informuję, że Pański projekt budżetu obywatelskiego
Gminy Szydłowiec na rok 2016 pt. Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512
Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej” został odrzucony na etapie oceny
formalnej wniosku zgodnie z § 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Burmistrza Szydłowca, nie będą rozpatrywane wnioski
które dotyczą zadań uwzględnionych do realizacji w budżecie Gminy Szydłowiec na dany rok
budżetowy bądź są w trakcie realizacji. Wniosek został odrzucony ze względu na planowane
ujęcie zadania w budżecie Gminy Szydłowiec na 2016 r. oraz wystąpienie o dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”.
W związku z powyższym poprosił Burmistrza o odniesienie się i wyrażenie stanowiska
do złożonego przez radnego Arkadiusza Sokołowski na Komisji Budżetu wniosku
o wycofanie powyższego zadania z budżetu Gminy Szydłowiec na 2016 r.
Burmistrz Artur Ludew w odpowiedzi poinformował, że Burmistrz ma 7 dni do odniesienia
się do wniosków komisji i nie została jeszcze podjęta decyzja w tej sprawie.
Radna Agnieszka Ślizak złożyła interpelację w sprawie:
- przedstawienia planów zagospodarowania budynku po byłej szkole w Wysocku,
- podjętych decyzji przez Wojewodę w sprawie remontu mostu w Zastroniu, zapytała czy
zostanie ten most wyremontowany i kiedy to nastąpi.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że w sprawie:
-budynku po byłej szkole w Wysokiej został wykonany tam operat i planowane jest
wystawienie tego terenu pod przetarg,
- most w Zastroniu, Gmina nie otrzyma dofinansowania na to zadanie od Wojewody. Budowa
była wstrzymywana do czasu wydania decyzji o dofinansowaniu. Inwestycja ta zgodnie
z zapisami w budżecie na 2016 r. zostanie zrealizowana.
Radny Paweł Bloch złożył interpelacje w sprawie:
- zapytał czy wystąpiły jakieś wnioski do budżetu Gminy Szydłowiec na 2016 r. w dziale
,,Kultura Fizyczna i Sport” ze strony Gminnej Rady Sportu, oraz czy Gminna Rada Sportu
wydawała jakąś opinie w sprawie środków budżetowych przeznaczonych na kolejny rok
budżetowy,
- zapytał czy planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na którąkolwiek z inwestycji
wyznaczonych na rok 2016 i z jakiego programu miałyby być pozyskane takie środki
w szczególności na boisko MKS ,,Szydłowianka” ,
- działalności ,,Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. od stycznia 2016 roku Spółka ta będzie
mogła naliczać kary dla Gminy za korzystanie z kanalizacji sanitarnej i wpuszczanie do niej
deszczówki w wielu rejonach miasta, ta kwestia do tej chwili nie została rozwiązana, zapytał
o takie miejsca i czy Gmina posiada program naprawczy na 2016 rok i lata kolejne,
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- na Osiedlu Północ do końca obecnego roku miały zostać zawieszone lampy na ul.
Północnej na granicy miasta za skrzyżowaniem tj. ul. Północna - Słoneczna- Targowa, zapytał
czy zadanie to zostanie zrealizowane w tym roku budżetowym, ponieważ nie ma jasności czy
będzie to realizowane w roku 2016.
Burmistrz Artur Ludew odpowiadając poinformował, że:
- w kwestii Gminnej Rady Sportu nie posiada wiedzy czy były składane jakieś wnioski
w sprawie inwestycji pn. „Stadion sportowy” czy innych inwestycji gminnych,
- w kwestii inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gmina będzie korzystała
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przygotowywana jest dokumentacja,
aby aplikować o takie środki.
- na inwestycję pn. ,,Modernizacja (remont) zbiornika wodnego w Szydłowcu oraz
zagospodarowanie terenu przyległego – opracowanie dokumentacji przetargowej”, Gmina
będzie chciała pozyskać środki z programów rewitalizacyjnych, do których nabory ukażą się
w 2016 roku.
- inwestycja pn. ,,Rozbudowa stadionu przy ul. Targowej – opracowanie dokumentacji
budowlanej”
początkowo Gmina chciała wystąpić o dofinansowanie z programów
rewitalizacyjnych jednak nie będzie to możliwe ponieważ występuje tam ograniczanie do
kwoty 8.500.000 zł. Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju Urzędu
Miejskiego na bieżąco analizuje programy, z których będzie możliwe pozyskanie takich
środków. Przygotowywana jest dokumentacja na nabór wniosków rozpoczynających się
w obecnej chwili. Urząd zdaje sobie sprawę, że nie rozpocznie takiej inwestycji, gdy nie
będzie możliwości skorzystania z odpowiednich dofinansowań, które pozwolą na
zrealizowanie w pełni tego zadania.
- dowieszenie lamp na ul. Północnej prawdopodobnie zadanie to nie zostanie wykonane
w tym roku, ale jeżeli środki finansowe na to pozwolą to zaraz po nowym roku zostanie ono
zrealizowane,
- w sprawie wodociągów poprosił o odniesienie się Prezesa Spółki ,,WiK”.
Prezes ,,Wodociągi i Kanalizacja” Dariusz Kujbida poinformował, że Spółka posiada
niewielką ilość podłączeń w mieście, które sięgają do kanalizacji m. in. na Os. Północnym
oraz na Osiedlu Nad Zalewem. Zostanie jednak to wszystko dokładnie przeanalizowane
w kwestii ilości tych włączeń i w przyszłości udzielona zostanie pisemna informacja.
Radny Maciej Kapturski poprosił o odpowiedź na piśmie w sprawie funduszy
przeznaczonych na sport szkolny w Gminie Szydłowiec. Z informacji radnego wynika, że
zawody sportowe do końca roku będą się odbywały, a funduszy tych na początku listopada
już zabrakło. Poprosił o wyszczególnienie wszystkich wydatków związanych ze sportem
szkolnym w tym roku budżetowym.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że nie zna przypadku, aby dzieci nie pojechały na
zawody sportowe.
Radny Leszek Jakubowski zwrócił się do Burmistrza o interwencję w miejscowości Chustki
w związku z odkryciem ogromnej ilości śmieci nawet toksycznych w tej miejscowości przy
budowie węzła drogowego przy budowie drogi S7. Problem polega na tym, że
z zanieczyszczonych dołów po odpadach płynie woda wzdłuż drogi dojazdowej i przedostając
się przepustem pod drogą E7 wpływa do stawu przy restauracji ,,Ballaton”. Poprosił
o interwencję u firmy ,,Dragados” wykonującej drogę S7, aby w jakiś sposób zabezpieczyła
to zdarzenie.
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Radna Anna Majstra złożyła interpelację w sprawie:
- zamontowania dwóch słupów oświetleniowych na ul. Moniuszki, na jakim etapie jest
wykonanie tego zadania,
- poprawienie rozchodzącego się chodnika położonego od bloków przy ul. Kolejowej do
ul. Moniuszki, oraz o poszerzenie go o jedną płytę chodnikową, ponieważ nie ma możliwości
wyminięcia się tam dwóch osób,
- zwróciła się o zamontowanie progu zwalniającego na ul. Moniuszki, ponieważ mieszkańcy
skarżą się na bardzo szybko jeżdżące po tej drodze samochody.
Radny Krzysztof Gula w imieniu mieszkańców ul. Kwiatowej i ul. Zielonej zwrócił się
z prośbą do Burmistrza o wyrównanie i utwardzenie tych ulic. Powstała tam ogromne
nierówności po kanalizacji sanitarnej i w obecnej chwili występuje ogromny problem
z dojazdem do posesji. Radny ma nadzieję, że środki na poprawa ulic Kwiatowej i Zielonej
znajdą się w przyszłorocznym budżecie Gminy Szydłowiec na 2016 r. Poprosił o przyjrzenie
się temu problemowi.
Radny Arkadiusz Sokołowski złożył interpelację o zorganizowanie na terenie gminy
Szydłowiec tzw. ,,telefonu interwencyjnego”. Telefon taki mógłby usprawnić komunikację na
linii mieszkańcy – urzędnicy w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych dotyczących
infrastruktury i bezpieczeństwa. Poprosił o sprawdzenie możliwości zrealizowanie takiego
zadania.
Radny Maciej Kapturski w imieniu mieszkańców Osiedla Wschód, a w szczególności
dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II poprosił o zorganizowanie
przejścia dla pieszych przy budynku ,,Techsatu”. Przy Zespole Edukacji i Finansów Oświaty
wzdłuż ogrodzenia w stronę ul. Zamkowej występuje szlak łączący Osiedle Wschód
z miastem, jest to bardzo niebezpieczne miejsce, w którym przechodzi bardzo duża liczba
osób.
Poprosił również o ustawienie barierek ochronnych na zakręcie obok ww. miejsca przy ul.
Staszica, tak jak ma to miejsce po przeciwnej stronie drogi oraz rozbiórkę części tego
chodnika, aby uniemożliwić mieszkańcom przechodzenie przez to niebezpieczne
skrzyżowanie, na którym występuje wzmożony ruch w szczególność w środę i sobotę.
Radny Tadeusz Rut w imieniu mieszkańców m. Sadek i Szydłowca przy ul. Kolejowej
zwrócił się o możliwość oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę E7. Ponieważ
przejście tam nocą jest bardzo utrudnione. Poprosił o zwrócenie się w tej sprawie do firmy
,,Dragados”.
Sołtys wsi Barak Halina Tamioła poprosiła o przewieszenie jednej z likwidowanych lamp
z drogi E7 (przy działce p. Kaszuby) dalej w stronę wsi, ponieważ miejsce to jest bardzo
zaciemnione. Zwróciła się również o dowiezienie żużlu na drogę gminną w m. Barak.
Radny Krzysztof Gula zapytał Burmistrza Szydłowca czy istnieje możliwość wspólnie
z Zarządem Rady Powiatu postawienie dwóch wiat przystankowych przy Zespole Szkół im.
KOP i po drugiej stronie ul. Kościuszki. Przypomniał, że do tej szkoły uczęszcza młodzież
z całej Gminy i podczas oczekiwania na bus w złą pogodę nie bardzo ma gdzie się schronić.
Poprosił także o wstawiennictwo i pomoc w tej sprawie radną D. Jakubczyk.
Radny Józef Jarosiński złożył interpelacje w sprawie:
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- w imieniu mieszkańców m. Świerczek zapytał o program odbioru i utylizacji eternitu,
mieszkańcy tej miejscowości już 2-3 lata temu składali wnioski o odbiór od nich eternitu,
który zalega na ich posesjach. Zapytał czy będzie realizowany odbiór eternitu i kiedy to
nastąpi.
- w m. Świerczek wystąpiła prośba od mieszkańców o interwencję ze strony Gminy
w sprawie wybudowanego przez GDKDiA chodnika wzdłuż drogi E7, który co jakiś czas się
rozchodzi i zapada.
- prośba od mieszkańców m. Szydłówek o interwencję Gminy w Dyrekcji Dróg Krajowych
o wycięcie krzaków i zieleni na wybudowanym chodniku i ścieżce rowerowej na drodze 727
tj. ul. Jastrzębska w kierunku Wierzbicy na terenie gminy Szydłowiec. W niedługim czasie
może wystąpić problem z korzystaniem z tego chodnika, jak i ścieżki rowerowej szczególnie
przy posesjach niezamieszkałych.
- skrzyżowanie ul. Reymonta z ul. Jastrzębska radny nie jest pewny, ale obejmuje to chyba
opracowanie i zakres zadań budowy drogi S7, ale póki co ul. Reymonta jest drogą gminną
i na dojeździe do ulicy Reymonta od ul. Jastrzębskiej powybijały się ,,dziury” i jazda tam
samochodem nie należy do komfortowych. Zwrócił się o uzupełnienie tłuczniem bądź
kruszywem tych nierówności.
- skrzyżowanie ul. Jastrzębskiej z drogą E7 jest tam tzw. mijanka po drugiej stronie tej drogi
na wysokości dwupiętrowej kamienicy zamieszkałej przez Romów, całe pobocze uległo
zniszczeniu, poprosił o interwencję Gminy w tej sprawie u firmy ,,Dragados”,
- podziękował Burmistrzowi w imieniu mieszkańców Szydłówka II za wykonanie
i postawienie wiaty przystankowej. Poprosił jednak, aby w tym rejonie utwardzić tłuczniem
pobocze po stronie przystanku, ponieważ autobusy coraz bardziej zjeżdżają i grzęzną
w błocie, co utrudnia korzystanie z tego nowego obiektu.
Radca prawny Tomasz Kęsik odpowiadając w kwestii możliwości głosowania w tym
konkretnym stanie faktycznym tj. radnego którego projekt uchwały dotyczy, prawo stanowi,
że art. 25a ustawy o samorządzie gminnym ,,radny nie może brać udziału w głosowaniu
w radzie jak i komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Problem polega na tym, że
żaden przepis nie definiuje jak należy interes prawny interpretować. Na pewno interes prawny
należy odróżnić od interesu faktycznego. Przyjmuje się w orzecznictwie, że wymiernikiem
czy ma się do czynienia z interesem prawnym, czy też faktycznym jest to, czy dany konkretny
interes wynika z konkretnego przepisu prawa materialnego lub procesowego. Jeżeli tak jest
ma się do czynienia z interesem prawnym natomiast od niego należy interes faktyczny
odróżnić, może być to zainteresowanie w konkretnym rozstrzygnięciu sprawy, jeżeli jednak
nie jest się w stanie tego powiązać z konkretnym przepisem, w związku z którym można
zażądać takiego konkretnego rozwiązania nie mamy do czynienia z interesem prawnym.
Sytuacja w tym przypadku nie jest jednoznaczna i tak naprawdę to rozstrzygnięcie, czy mamy
do czynienia z interesem prawnym, czy faktycznym zależy od każdego indywidualnego
przypadku. Nie ma możliwości wskazania, że na pewno w tej sytuacji mamy już do czynienia
z tym interesem prawnym. Odnosząc się do obecnej sytuacji sprawa wygląda tak, że
głosownie dotyczyło wynagrodzenia Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i nie było to głosowanie, które rozstrzygało o wynagrodzeniu
konkretnej osoby wymienionej z imienia i nazwiska, a jedynie dotyczyło określonej funkcji,
a taką funkcję w danym momencie może pełnić osoba, która ją pełni ale za chwile może być
inaczej. Czyli nie można w tym przypadku powiedzieć, że mamy naruszenie interesu
prawnego. Przypomniał orzeczenie Sądu Administracyjnego w Szczecinie, które mówi o tym,
że w głosowaniu w sprawie swojego wynagrodzenia powinien zrezygnować starosta. W tym
przypadku sytuacja jest inna ponieważ starosta jest to stanowisko powiązana z konkretną
osobą w momencie kiedy takie głosowanie miałoby miejsce. Jednak można dostrzec tu pewną
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analogię ponieważ widzimy kto w tym momencie pełni tą funkcję Przewodniczącego Komisji
GKRPAiN może zachodzić tu obawa takiej interpretacji, że w tej konkretnej sytuacji mamy
do czynienia z takim interesem prawnym. Podsumowując nie ma możliwości rozstrzygnięci
tej kwestii natomiast radca jest bliższy ocenie, że w tym przypadku ten radny powinien
powstrzymać się od głosowania nad tym projektem.
Przewod. M. A. Koniarczyk odnosząc się do zaistniałego zdarzenia, podzielił pogląd radcy
prawnego jednak z uwagą, która dotyczyła innego radnego, który również jest człowiekiem
tej komisji, a brał udział w głosowaniu. Uważa, że to jest też interes tej osoby.
Burmistrz Artur Ludew odpowiadając na interpelacje w sprawie:
- ul. Moniuszki i chodnika zostanie ta sprawa przekazana odpowiednim służbom do
rozpoznania, poprosił o kontaktowanie się w tej sprawie z kierownikiem E. Pawlikiem,
- zamontowanie progu zwalniającego jest procesem długotrwałym ponieważ potrzeba jest
w takim przypadku zmiana organizacji ruchu, przypomniał, że zgoda na zamontowanie progu
zwalniającego przy ,,Orliku” na ul. Sportowej trwało, aż 4 miesiące.
- jeżeli chodzi o naprawę dróg Urząd na bieżąco stara się uzupełniać kruszywem bądź innym
materiałem występujące ubytki. Czasami jednak z pewnymi remontami zasadne jest
zaczekanie do wiosny, aby przez niesprzyjającą aurę, kruszywo nie zostało wysadzone, a tam
samym zmarnowane pieniądze. Tam jednak gdzie będzie to zasadne ubytki drogowe będą
uzupełniane.
- założenie telefonu interwencyjnego zostanie przekazane odpowiednim służbom które
rozpoznają techniczne możliwości funkcjonowania takiego systemu,
- Osiedle Wschód i przejście dla pieszych przy budynku ,,Techsat” wymagana jest tam
zmiana organizacji ruchu, która powinna być odpowiednio uzasadniona, w tym temacie
powinny się wypowiedzieć odpowiednie służby czy można takiej zmiany dokonać.
Interpelacja ta zostanie przekazana kierownikowi E. Pawlikowi.
- oświetlenie w m. Sadek przy drodze E7, przypomniał, że teren budowy został przekazany
firmie ,,Dragados”, która jest inwestorem i wykonawcą trasy S7 i bez jej udziału nie można
nic wykonać. Gmina może jedynie monitorować i sygnalizować potrzeby mieszkańców tych
terenów.
- odbioru eternitu od mieszkańców, rozstrzygnął się projekt z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Sprawa jest realizowana na bieżąco i rozstrzygnięcie tego projektu
przeciągało się od wakacji, ale w końcu rozstrzygnięcie było pozytywne i dofinansowanie
Gmina otrzymała, sprawa ta powinna zostać zrealizowana do końca roku. Poprosił, aby w tej
sprawie kontaktować się z kierownikem J. Pytlakiem.
Radny Józef Jarosiński zapytał o kwotę przeznaczoną na zbiórkę eternitu.
Kierownik Edward Pawlik poinformował, że na utylizację eternitu w Gminie przekazano
kwotę ok. 80.000 zł. Wpłynęło już ponad 200 wniosków z których 100 jest już
przygotowanych do odbioru. Firma, która odbiera eternit otrzymała listę i według tej listy
układa plan odbioru, aby również nie robić zbyć dużo ilości kilometrów. Wszystkich
informacji w tym temacie udziela Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
i Ochrony Środowiska. Należy wypełnić wniosek i uzbroić się w cierpliwość. Kierownik
Referatu wiedział, że wnioski zostały złożone i eternit leży w pasie przydrożnym, ale do tej
pory nie było możliwości uzyskania dofinansowania, które otrzymano w momencie kiedy
został opracowany dokładny dokument dotyczący strategii dalszego postępowania
z eternitem. Dokument ten w postaci uchwały został niedawno przyjęty przez Radę Miejską
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w Szydłowcu. W obecnej chwili Gmina ma pełne prawo na skorzystanie z funduszu
Województwa Mazowieckiego przeznaczonego na ten cel.
Burmistrz Artur Ludew opowiadając na interpelację w sprawie:
- postawienia wiat przystankowych przy Zespole Szkół im. KOP, zobowiązał się
porozmawiać w tej sprawie ze Starostą,
- utrzymania dróg i chodników wojewódzkich występują ciągłe uwagi mieszkańców.
Przykładem jest tutaj rondo przy ZUSie, gdzie Gmina sama porządkuje to rondo w ramach
swojej możliwości. Poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg dwa razy
do roku na wykaszanie rowów i utrzymanie dróg, i częściej niż dwa razy do roku takie prace
nie są wykonywane. Urząd może jednak na bieżąco informować Zarząd Dróg Wojewódzkich
o występujących problemach,
- pobocze przy przystanku na Szydłówku jeżeli chodzi o utwardzenie nawierzchni na
Szydłówku to przekaże tą interpelację odpowiednim służbom,
- w sprawie chodnika na drodze E7 w m. Świerczek zobowiązał się zadzwonić do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przypomniał jednak, że wykonanie chodnika przy
restauracji było ostatnią inwestycją realizowaną na terenie Mazowsza przez GDDKiA.
Kierownik Edward Pawlik przypomniał, że ok. sześć lat temu Gmina zdemontowała wiatę
przystankową przy Zespole Szkół im. KOP ponieważ była notorycznie niszczona
i dewastowana, została ona przeniesiona do m. Zielonka. Koszt wiaty znajdującej się przy
szkole wynosił 8.000 zł, natomiast koszt wymiany zniszczonych szyb sięgał kilku tysięcy
złotych rocznie. Zaproponował rozważanie zakupienia tam wiat mniejszych typu BIN
z nadzieją, że nie będą już tak intensywnie dewastowane.
Radny Krzysztof Gula poprosił aby Kierownik Referatu nie wypowiadał się w ten sposób,
że to uczniowie ze szkoły zniszczyli ten przystanek, zapytał czy kogoś Kierownik złapał na
dewastacji i czy było to gdzieś zgłaszane.
Ad 11.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
- odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2015 r. do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu w sprawie
skargi Anny i Mariana D███,
- Raport z Audytu Energetycznego – Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na
terenie Miasta i Gminy Szydłowiec,
- pismo od Centrum Prawa Bankowego i Informacji z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie
projektu pn. ,,Nowoczesny Samorząd, Zarządzanie i Finanse 2015 r.
- zaproszenie od Burmistrza Szydłowca na spotkanie w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie
analizy funkcjonowania placówek oświatowych gminy Szydłowiec,
-pismo z dnia 26 listopada 2015 r. od Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku –
Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w sprawie pomocy finansowej,
- pismo od Urzędu Miejskiego w Szydlowcu do Hotel ,,PRIMAGOR” skierowane do
wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie sposobu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pismo z dnia 12 listopada 2015 r. od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Wydział Prawny Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu w sprawie
w sprawie nadesłania kopii dokumentów dotyczących rozwiązania Straży Miejskiej wraz
z odpowiedzią Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 18 listopada 2015 r.,
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- pismo z dnia 9 listopada 2015 r. od Hotel ,,PRIMAGOR” skierowane do wiadomości
Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie odbioru odpadów komunalnych,
- pismo z dnia 26 października 2015 r. od Naczelnik Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Inwestycji w sprawie nowego projektu tablicy upamiętniającego żołnierzy
WiN,
- odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2015 r. do Pana Sławomira
N███ w sprawie inicjatywy uchwałodawczej,
- pismo z dnia 26 października 2015 r. od państwa Marty i Artura P███ w sprawie budowy
wodociągu miejskiego przy ulicy Pięknej na odcinku od ulicy Kolejowej,
- pismo z dnia 10 listopada 2015 r. od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jachowskiego 14
w sprawie wykonania nowego ciągu pieszego,
- pismo z dnia 13 października 2015 r. od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu w sprawie dofinansowania zakupu karetki,
- pismo z dnia 24 października 2015 r. od Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinny
Ogród Działkowy w Szydłowcu w sprawie wykonania ściany osłonowej,
- pismo z dnia 12 listopada 2015 r. do Burmistrza Szydłowca od Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zarzutów w kontekście sprawowanych funkcji publicznych
przez Burmistrza Szydłowca oraz Asystenta Burmistrza Szydłowca, wraz z odpowiedzą
Burmistrza Szydłowca z dnia 19 listopada 2015 r.,
- pismo z dnia 22 października 2015 r. skierowane do Kierownika Oddziału Prawnego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Prawny w Delegaturze placówce –
Zamiejscowej w Radomiu w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy zatrudnieniu
Doradcy Burmistrza.
Ad 12.
Przewod. M. Koniarczyk odczytał pismo od Dyrektora i Rady Rodziców Grona
Pedagogicznego oraz uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pragną oni
złożyć gorące podziękowania Radzie Miejskiej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej za
finansowe wsparcie wyjazdu do Warszawy na Wielką Galę Integracji Osób
Niepełnosprawnych ,,Jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak bliski Państwa sercu jest uśmiech
naszych dzieci i głęboko wierzymy, że okazana przez was siła serca i przyjazna dłoń będzie
nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra naszych uczniów”.
Podziękował większości radnym, którzy wsparli finansowo wyjazd młodzieży.
W sprawach różnych chciała zabrać głos Pani G██, jednak nie była obecna na sali.
Radny Leszek Jakubowski w imieniu mieszkańców m. Wysokiej, Zastronia i okolicznych
sołectw jak również swoim podziękował Burmistrzowi Szydłowca za szybką reakcję na
pismo radnego w imieniu mieszkańców o postawienie przystanku w m. Wysoka. Podziękował
również za pomoc w tej sprawie p. Dorocie Jakubczyk.
Sołtys wsi Świerczek Ewa Kaczor zwróciła się w imieniu mieszkańców w sprawie:
- przystanku Świerczek II naprzeciwko baru ,,Świerczek” został wybita w nim szyba
i podróżni oczekujący na autobusów nie mają gdzie się schronić, poprosiła o jej wymianę,
- w m. Świerczek ustawione są trzy tablice informacyjne, jedna z tych tablic jest bardzo mała
i przy tak dużej ilości ogłoszeń, które są w tej chwili część aktualnych ogłoszeń zostaje
przykryta przez ogłoszenia bieżące, poprosiła o wymianę na większe tablice informacyjne,
- poprosiła o zgłoszenie do wykonawcy drogi S7, aby odcinek drogi od numeru 4 w kierunku
Szydłowca gdzie w obecnej chwili gdy występuje duży natłok maszyn i pojazdów, został
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oświetlony, była ta prośba skierowana do poprzedniej władzy i była zawieszona latarnia na
dwóch słupach. Były to latarnie podłączone po wyborach, ale zostały zdjęte. Poprosiła
o zamontowanie dwóch lamp ponieważ dzieci, które wsiadają na przystanku w okresie
jesiennym i zimowym są niewidoczne,
- odnosząc się do tego co powiedział wiceprzewodniczący RM J. Jarosiński w sprawie
eternitu, ten eternit nie leży tak długo przy ulicy, ale przypomniała, że dwa tygodnie temu,
ktoś z Urzędu Miejskiego zgłosił, że eternit będzie odbierany i mieszkańcy przygotowali go
do odbioru. Porosiła o dokładne informacje na przyszłość kiedy taki eternit będzie odbierany,
aby mieszkańcy go nie wyciągali.
Radny Maciej Kapturski podziękował Burmistrzowi za zgodę na organizację Mikołajek
przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej i poprosił wszystkich
w szczególności członków Stowarzyszenia Porozumienie Gospodarcze, aby jako dwa
Stowarzyszenia oraz Burmistrz i Starosta w przyszłym roku zrobić taką imprezę wspólnie.
Byłoby bardzo dobrze gdyby taka impreza nabrała dużej rangi. Wspólnota organizuje
tą imprezę 13 lat i jest to impreza związana z prezentami dla najuboższych dzieci. Złożył
oficjalną propozycje zorganizowania takiej imprezy wspólnie.
Burmistrz Artur Ludew poinformował, że wnioski Sołtys Świerczu zostaną przekazane
odpowiednim służbom.
Jeżeli chodzi o propozycję radnego M. Kapturskiego zostanie ona przekazana
przewodniczącemu Porozumienia Samorządowo – Gospodarczego. Ze swojej strony nie
widzi żadnego problemu, jeżeli chodzi o zamieszanie wokół tych imprez to uważa że ktoś
zrobił ,,burze w szklance wody” zupełnie nie potrzebnie, ponieważ każdy ma prawo
organizowania co chce i jeżeli jakieś stowarzyszenie będzie chciało zrobić jakąś imprezę czy
musi się dogadywać z innym. Zostały zrobione dwie pozytywne imprezy dla dzieci przez
różne podmioty. Przez 13 lat nie było podnoszone, aby cokolwiek zrobić wspólnie
i z pewnością inne podmioty przez ten okres robiły podobne przedsięwzięcia.
Radny Paweł Bloch poprosił Sołtysa Wysocka o poinformowanie wszystkich jak on
głosował w sprawie likwidacji szkoły w Wysocku.
Sołtys Wysocka Stanisław Nowocień poinformował, że radny Paweł Bloch był przeciwny
likwidacji szkoły w Wysocku.
Przewod. M. Koniarczyk podziękował wszystkim osobom, instytucjom i stowarzyszeniom,
które przesyłają do Przewodniczącego RM i radnych życzenia świąteczne.
Radna Agnieszka Ślizak zapytała czy cały budynek po szkole w Wysocku został
przygotowany do sprzedaży, czy pozostawiono część tego budynku czy placu. Poprosiła
o więcej informacji w tym temacie.
Burmistrz A. Ludew poinformował, że operat został przygotowany na całość łącznie
z placem.
Radny Krzysztof Gula poprosił Przewodniczącego RM aby na następną sesję przygotowanie
sprawozdania z wyjazdu przedstawicieli Gminy Szydłowiec do Paryża.
Sołtys Wysocka Stanisław Nowak zapytał o budynek po szkole w Wysocku przypomniał, że
poprzednio wystąpiły palny, że budynek po szkole zostanie wystawiony pod przetarg łącznie
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z połową działki, a druga połowa działki pozostanie do dyspozycji mieszkańcowi wsi
i zostanie postawiona tam świetlica. Zapytał czy ten plan jest jeszcze aktualny. Poinformował,
że zaplanowano na tym placu z funduszu sołeckiego postawienie placu zabaw.
Zastępca burmistrza Edward Borek poinformował, że wykonanie operatu szacunkowego
nie jest równoznaczne z żadną decyzją, operat szacunkowy dotyczy całej nieruchomości
gruntowej wydzielonej geodezyjnie wraz z budynkiem i jest to cena 890.000 zł. Żadne
decyzje jednak nie zapadły w tej materii a kwestia którą porusza Sołtys nadal jest kwestią do
rozważania. Gmina potrzebowała informacji względem partnerów zainteresowanych
zainwestowaniem w tej części Gminy jaka jest wartość tej nieruchomości.
Ad 13.
Na tym porządek XV sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam XV sesję Rady
Miejskiej w Szydłowcu” zamknął XV sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
00

Czas trwania sesji od godz. 12 do godz. 1520
Rada podjęła uchwały od Nr 84 do Nr 93/XV/15.
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołował:
Łukasz Stasiak
Przewodniczący obrad:
Marek Artur Koniarczyk

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.). W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji
publicznej w zakresie danych osobowych, działając w interesie osób fizycznych.
Wyłączenia dokonał Łukasz Stasiak – Inspektor Biura Rady Miejskiej w Szydłowcu.
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