BRM.0002.9.2017
Protokół Nr XXXVII/17
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 13 radnych: radny Paweł Bloch – nieobecny usprawiedliwiony, radna
Dorota Pęksyk - nieobecna usprawiedliwiona.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, sekretarz Dorota Kubiś, skarbnik Iwona Czarnota, radca
prawny Tomasz Kęsik oraz osoby zaproszone.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk otworzył sesję, powitał
zebranych i przewodniczył obradom.
Przewod. obrad

stwierdził

prawomocność

obrad na podstawie listy obecności.

Prezes MKS ,,Szydłowianka” Stefan Łękawski poinformował, że jest prezesem MKS
,,Szydłowianka” od 3 czerwca 2017 roku i chciałby w paru zdaniach przybliżyć problemy,
z którymi obecnie musi zmagać się klub. Zadłużenie MKS ,,Szydłowianka” na dzień 22
czerwca 2017 r. wynosiło - 35.000 zł. Z kadry, która liczyła 20 zawodników grających w IV
lidze pozostał jeden zawodnik, który dodatkowo złamał nogę na drugim meczu kontrolnym.
MKS ,,Szydłowianka” spadła z IV ligi do ligi okręgowej i wszyscy zawodnicy odeszli z klubu
ponieważ otrzymali lepsze oferty z innych klubów. Pięciu zawodników odeszło do klubu
,,Granat” Skarżysko, czterech do Przysuchy, niektórzy zakończyli karierę itd. Nie było czasu
skompletować konkretnej drużyny, a poza tym klub był zadłużony. Aby ściągnąć jakiegoś
zawodnika do Szydłowca, potrzebne były pieniądze. Klub oparł się na zawodnikach z klubów
ościennych tj. Orońska, Chlewisk, Jastrzębia czy z Mirowa. Pozyskano również czterech
zawodników z Radomia. Zawodnicy, którzy obecnie grają wymagają wielu treningów oraz
wiele pracy, aby można było zrobić jakiś wynik sportowy. Założono, aby do końca września
klub spłacił wszystkie długi, które niestety cały czas rosną. Radomski Okręgowy Związek Piłki
Nożnej zażyczył sobie, aby ekwiwalent sędziowski płacić z góry za całą rundę. W przypadku
klubu jest to kwota 7.500 zł. Klub musi taką kwotę wpłacić ponieważ może zostać relegowany
z rozgrywek. Za zgłoszenie zawodników należy zapłacić 5.000 zł. Klub nie ma zawodników
i musi ich pozyskać. Za każdego pozyskanego zawodnika klub musi zapłacić za zgłoszenie go
do rozgrywek kwotę 500 zł. Pozostały również zaległości z działalności poprzednich władz,
które należy uregulować. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek wynosi - 1200 zł, żółte kartki - 700
zł itd. Łącznie do Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej należy zapłacić 17.000 zł.
Klub otrzymał dotację w kwocie 18.300 zł, która prawie w całości została przekazana do
Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Problem polega na tym, że oprócz
Burmistrza i Rady Miejskiej nie ma sponsorów, którzy mogliby pomóc klubowi.
Przedstawiciele szukają sponsorów, ale nie wygląda to za ciekawie. Klub otrzymuje
stypendium z Gminy. Ponieważ drużyna spadała z IV ligi do ligi okręgowej została
zakwalifikowana do najniższej grupy stypendium i obecnie stypendium wynosi 350 zł
miesięcznie na jednego zawodnika. Nie jest to kwota ogromna i trudno ściągnąć zawodnika do
klubu za takie pieniądze. Wszyscy którzy przychodzą i potrafią grać żądają 1000 zł, a najniżej
800 zł. Klubu nie stać na takie wypłaty. Dlatego zwrócił się z prośbą do Rady o podniesienie
tych stawek stypendiów zawartych w uchwale, o co najmniej 100 zł. Pomogłoby to rozwiązać
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problemy. Jedyne pieniądze jakie otrzymuje obecnie klub są pieniędzmi z targowicy, z której
klub miesięcznie zbiera ok. 8000 zł – 9000 zł, z czego 3000 zł płaci za dzierżawę. Stypendia
im będą wyższe tym są mniejsze dopłaty z klubu, ponieważ gdy stypendium jest na poziomie
800 zł, a zawodnik dostanie 350 zł, to klub musi mu dopłacić 450 zł. W stosunku do 20
zawodników, których klub uzbierał w tej chwili ta dopłata waha się w granicy 4 – 5 tys. złotych.
Na działalność klubową zostaje 1000 zł na miesiąc. Kwota ta jest po prostu żenująca. Klub
chciałby wyjść z długów. Jeżeli klub z pomocą Rady wyjdzie z długów będą chcieli z nim
rozmawiać zawodnicy z innych klubów. Poprosił o pomoc Radę Miejską dla MKS
,,Szydłowianka”, aby nie zostawić klubu samego, ponieważ sytuacja jest bardzo trudna. Piłka
nożna wymaga cierpliwości, hartu ducha i pomocy. Z pewnością zawodnicy, którzy obecnie
grają z biegiem czasu zyskają lepsza formę i zgranie.
Zwrócił się o pomoc finansową dla kontuzjowanego 19 - letniego zawodnika, który
kontuzji doznał w marcu tego roku i do tej pory nikt nie był w stanie mu pomóc. Jednak klub,
dzięki ogromnej pomocy Dominika Furmana, mógł załatwić zawodnikowi lekarza w Łodzi.
Zawodnik ten musi poddać się operacji ponieważ ma zerwane więzadła krzyżowe w kolanie.
Operacja z NFZ można zostać zrobiona dopiero za 3,5 roku. Jeżeli chciałby poddać się operacji
w przeciągu miesiąca należy na to przeznaczyć kwotę 10.000 zł. Dzięki pomocy Wydziału
Promocji a konkretnie Michała Szymkiewicza udało się zebrać wymaganą kwotę. Kwota
została pozyska dzięki braciom Furman, gdzie Dominik Furman wpłacił 2000 zł, a jego brat
zorganizował kwotę 5000 zł. Operacja zostanie przeprowadzona 30 sierpnia. Pozostaje jednak
problem rehabilitacji, która po zabiegu rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych jest bardzo złożona
i skomplikowana, a także bardzo droga. Poprosił o pomoc w zebraniu brakującej kwoty 3000 zł
na pomoc w rehabilitacji tego zawodnika.
Przewod. M. Koniarczyk stwierdził, że w najbliższym czasie Rada Miejska będzie pracować
nad projektem uchwały dot. stypendium i temat ten zostanie poruszony.
Przygotował także listę i poprosił o pomoc finansową dla kontuzjowanego zawodnika.
Ad 2.
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXV/17 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr XXXVI/17 z dnia 22
czerwca 2017 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr XXXIII/216/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku
budżetowym 2017;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
d) uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie
należności cywilnoprawnych w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych
w kwocie 11.944,88 zł oraz umorzenia odsetek od powstałej zaległości w kwocie
4.317,31 zł;
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e) określenia przeznaczenia mienia Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Szydłowcu włączonego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu;
f) zmiany uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz
zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu;
g) zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec;
h) zmiany Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Ad 3.
Przewod. obrad poinformował, że protokoły: Nr XXXV/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.,
Nr XXXVI/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. były wyłożony do wglądu i ewentualnych uzupełnień
w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag
i wniosków. Wobec powyższego zaproponował przyjęcie ich bez odczytania.
za – 13 głosów /jednogłośnie/
Ad 4.
Informacja z prac Burmistrza Szydłowca pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za
okres od 12 czerwca 2017 roku do 24 sierpnia 2017 roku przedstawił burmistrz Artur Ludew.
Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
I. W okresie od 12 czerwca do 24 sierpnia 2017 roku wydano następujące Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 86/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zarządzenie nr 87/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości
Zdziechów.
3. Zarządzenie nr 88/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu przy
ul. Partyzantów oznaczonych numerami działek 5772/11 i 5772/12.
4. Zarządzenie nr 89/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego oraz
powołania komisji przetargowej.
5. Zarządzenie nr 90/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w Szydłowcu, dz. nr 1494/2.
6. Zarządzenie nr 91/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w Szydłowcu, dz. nr 1495/2.
7. Zarządzenie nr 92/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w Szydłowcu, dz. nr 1496/2.
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8. Zarządzenie nr 93/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej i Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego
"Grota" w Wysokiej.
9. Zarządzenie nr 94/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Tęczowego Misia w Szydłowcu.
10. Zarządzenie nr 95/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
11. Zarządzenie nr 96/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej i Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Sadku.
12. Zarządzenie nr 97/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec”.
13. Zarządzenie nr 98/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego
"Grota" w Wysokiej.
14. Zarządzenie nr 99/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Zarządzenie nr 100/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2017.
16. Zarządzenie nr 101/17 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie odwołania ze stanowiska
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
w Wysokiej.
17. Zarządzenie nr 102/17 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie unieważnienia konkursu na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Sadku.
18. Zarządzenie nr 103/17 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Sadku.
19. Zarządzenie nr 104/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2017.
20. Zarządzenie nr 105/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
21. Zarządzenie nr 106/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
22. Zarządzenie nr 107/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania składu Komisji
do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju
sportu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.
23. Zarządzenie nr 108/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej i Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Sadku.
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24. Zarządzenie nr 109/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany załącznika nr 3 do
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
25. Zarządzenie nr 109/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany załącznika nr 3 do
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
26. Zarządzenie nr 110/17 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds.
przygotowania inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Książek Nowy,
Książek Stary i Książek Majdowski.
27. Zarządzenie nr 111/17 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds.
przygotowania inwestycji - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Szydłowiec.
28. Zarządzenie nr 112/17 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2017.
29. Zarządzenie nr 113/17 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Szydłowiec”.
30. Zarządzenie nr 114/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy
ul. Jagiellończyka.
31. Zarządzenie nr 115/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy
ul. Partyzantów i powołania komisji przetargowej.
32. Zarządzenie nr 116/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego.
33. Zarządzenie nr 117/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Szydłowcu przy ul. Pięknej – dz. nr 1379/16.
34. Zarządzenie nr 118/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Szydłowcu przy ul. Pięknej – dz. nr 1380/16.
35. Zarządzenie nr 119/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie głoszenia II przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego oraz
powołania komisji przetargowej.
36. Zarządzenie nr 120/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, dz. nr
1380/18 i powołania komisji przetargowej.
37. Zarządzenie nr 121/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, dz. nr
1379/18 i powołania komisji przetargowej.
38. Zarządzenie nr 122/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w Szydłowcu, dz. nr. 1492.
39. Zarządzenie nr 123/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w Szydłowcu, dz. nr. 3751.
40. Zarządzenie nr 124/17 z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia
Nr 201/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
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41. Zarządzenie nr 125/17 z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr
111/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 lipca 2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z kortów tenisowych na terenie Gminy Szydłowiec.
42. Zarządzenie nr 126/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu
Edukacji i Finansów Oświaty jako jednostki właściwej do przeprowadzenia
postępowania i udzielania zamówienia na „Zakup i dostawę oleju opałowego do szkół
w miejscowościach: Majdów, Sadek, Wysoka gmina Szydłowiec w ilości około
100.000 litrów w sezonie grzewczym 2017/2018”.
43. Zarządzenie nr 127/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Sadku.
44. Zarządzenie nr 128/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
45. Zarządzenie nr 129/17 z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2017.
46. Zarządzenie nr 130/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji zmiany uchwały Nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22
czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju
sportu na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
47. Zarządzenie nr 131/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta ds. kadrowych Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu.
48. Zarządzenie nr 132/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku.
II. Przekazano do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał w sprawie:
1. Uchylenia uchwały Nr XXXIII/2016/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21
kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku
budżetowym 2017;
2. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
3. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
4. Uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie
należności cywilnoprawnych w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych
w kwocie 11.944,88 zł oraz umorzenia odsetek od powstałej zaległości w kwocie
4.317,31 zł;
5. Określenia przeznaczenia mienia Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Szydłowcu włączonego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu;
6. Zmiany uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz
zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu;
7. Zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec;
8. Zmiany Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.
III. W okresie od 12 czerwca do 24 sierpnia 2017 roku wydano:
5 decyzji umorzeniowych w tym:
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 4 decyzje w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób fizycznych na kwotę
384,00zł,
 1 decyzja w podatku od nieruchomości dla osoby prawnej na kwotę 5.252,90zł oraz
odsetki 77,00zł.
IV. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na sesji
w dniu 12 czerwca 2017 roku:
1. Uchwała nr XXXV/223/17 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg – uchwała zrealizowana.
2. Uchwała nr XXXV/224/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania
jej statutu – uchwała zrealizowana.
3. Uchwała nr XXXV/225/17 w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu
na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia 50%
oraz odroczenia terminu zapłaty kosztów procesowych zasądzonych wyrokiem Sądu
Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny w kwocie 12 207,00 zł (słownie:
dwanaście tysięcy dwieście siedem złotych 00/100) – uchwała zrealizowana.
4. Uchwała nr XXXV/226/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego – uchwała
zrealizowana.
5. Uchwała nr XXXV/227/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – uchwała zrealizowana.
V. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na sesji w dniu
22 czerwca 2017 roku:
1. Uchwała nr XXXVI/228/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szydłowiec na lata 2017 - 2030 – uchwała w trakcie realizacji.
2. Uchwała nr XXXVI/229/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Szydłowiec na rok 2017 – uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr XXXVI/230/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Szydłowieckiego – uchwała w trakcie realizacji.
4. Uchwała nr XXXVI/231/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szydłowieckiego – uchwała w trakcie realizacji.
5. Uchwała nr XXXVI/232/17 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie gminy Szydłowiec – uchwała zrealizowana.
6. Uchwała nr XXXVI/233/17 w sprawie zmiany statutu Gminy Szydłowiec – uchwała
zrealizowana.
Wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przekazane do właściwego dla
nich organu nadzoru.
Uchwały stanowiące prawa miejscowe zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Ad 5.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota poinformowała, że w budżecie gminy Szydłowiec na
2017 r. dokonano zmian w trybie art. 257, pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy
sesjami, tj. od 22.06.2017 r. do 25.08.2017 r.
Zarządzeniem Nr 100/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2017 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
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1. W rozdziale 85230 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł - środki
przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
Razem powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
100.000 zł.
Zarządzeniem Nr 104/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 lipca 2017 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziałach 80101, 80110, 80150 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153 z dnia
30 czerwca 2017r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę
162.693 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Razem powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
162.693 zł.
Zarządzeniem Nr 112/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 2 sierpnia 2017 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85215 Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 89 z dnia 11 lipca 2017 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.197 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej .
2. W rozdziale 85214 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.700 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
3. W rozdziale 85216 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017 r.
dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 179.700 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. W rozdziałach 80101, 80110 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 30
czerwca 2017r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 62.819 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe.
Razem powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
269.416 zł.
Ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 532.109 zł.
Ad 6a.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXIII/216/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2017 wraz z uzasadnieniem. Rada
Miejska w Szydłowcu w dniu 21 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na kwotę 690.000 zł na realizację zadania ,,Modernizacja szkoły
w Majdowie gmina Szydłowiec’. Po weryfikacji wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej okazało się, iż większość planowanych robót nie mieści się
w kryteriach dofinansowania. W związku z powyższym nie ma możliwości pozyskania
pożyczki w wysokości wystarczającej na realizację tego zadania. Koniecznym jest uchylenie
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2017.
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Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 9 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy.
Ad 6b.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030.
W podstawie prawnej do projektu uchwały wykreśla się zapis: ,,Rada Miejska w Szydłowcu
uchwala, co następuje”, po zmianie prawidłowy zapis brzmi ,,uchwala się, co następuje:”.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2017 – 2030 wraz z objaśnieniami.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 10 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy.
Ad 6b.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 10 głosów, przeciwnych – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy.
Ad 6c.
Główna Księgowa Marzena Karlikowska w imieniu Burmistrza Szydłowca przedstawiła
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu
na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci rozłożenia na raty
zaległości czynszowych w kwocie 11.944,88 zł oraz umorzenia odsetek od powstałej zaległości
w kwocie 4.317,31 zł. W podstawie prawnej do projektu uchwały wykreśla się zapis: ,,Rada
Miejska w Szydłowcu...”, po zmianie prawidłowy zapis brzmi ,,uchwala się, co następuje:”.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na
zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci rozłożenia na raty
zaległości czynszowych w kwocie 11.944,88 zł oraz umorzenia odsetek od powstałej zaległości
w kwocie 4.317,31 zł wraz z uzasadnieniem. Lokator mieszkania nr 1 przy ul. Jachowskiego
14 w Szydłowcu złożył w dniu 23.06.2017 r. wniosek do Burmistrza Szydłowca w sprawie
rozłożenia na raty zaległości czynszowych w kwocie 11.944,88 zł oraz umorzenia odsetek od
powstałej zaległości. Prośbę swą umotywował trudną sytuacją finansową oraz złym stanem
zdrowia, wymagającym dłuższego leczenia, w tym oczekiwanie na dwie operacje.
Wnioskodawca zobowiązał się do regulowania na bieżąco opłat czynszowych, natomiast
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powstałą zaległość spłaci w miesięcznych ratach w kwocie 500,00 zł, co daje 24 raty.
Dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu o udzielenie ulgi zostały uzupełnione
przez wnioskodawcę w dniu 05.07.2017 r. Z załączonego oświadczenia osoby fizycznej
występującej z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłatach należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szydłowiec lub jej jednostkom podległym
wynika, iż osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jest 2, łącznie
z wnioskodawcą. Miesięczny dochód na osobę, po uwzględnieniu stałych wydatków wynosi
1 049,82 zł. Zgodnie z zapisami obowiązującej uchwały Nr XXXI/203/17 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej, do udzielenia ulg w spłacie
wierzytelności po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie sprawy upoważniony jest
Burmistrz Szydłowca, po uzyskaniu zgody organu stanowiącego gminy, jeżeli kwota
należności wraz z odsetkami przekracza 10 000 zł. W związku z powyższym zachodzi
konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Szydłowcu w zakresie
przeprowadzonego postępowania.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem.
Wniosek
,,Komisja wnioskuje o zapis w uchwale umarzający odsetki dopiero po spłacie należności
głównej”.
Przewod. obrad zapytał Główną Księgową czy treść wniosku złożonego przez Komisję
Edukacji jest zasadny, czy można umieścić taki zapis w projekcie uchwały. Czy z punktu
finansowego można uwzględnić taki zapis.
Główna Księgowa Marzena Karlikowska odpowiedziała, że prawidłowy zapis brzmiałby:
,,wyraża się zgodę na rozłożenie na raty należności głównej, natomiast odsetki umarza się po
spłacie należności głównej”, i taki zapis można pozostawić.
Przewod. obrad oznajmił, że wniosek nie został doprecyzowany i należałoby sformułować
poprawny wniosek i dopiero wtedy poddać go pod głosowanie. Zapytał także w którym miejscu
miałby znaleźć się ten zapis.
Przewod. Kom. Edukacji Anna Majstrak stwierdziła, że zmiana dotyczy § 1, aby po słownie
miesięcznie dopisać zdanie ,,pod warunkiem spłaty głównej należności”.
Wniosek radnego Józefa Jarosińskiego
Radny wnioskuje, aby w § 1 w zdaniu ,,umorzenia odsetek od powstałej zaległości
w kwocie 4.317,31 zł (słownie: cztery tysiące trzysta siedemnaście złote 31/100)” dopisać
,,po spłacie należności głównej”. Zapis stanie się wówczas bardziej czytelny.
Wniosek Józefa Jarosińskiego został poddany pod głosowanie:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami:
za – 13 głosów /jednogłośnie/
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Ogłoszono 5 minut przerwy.
Ad 6e.
P .o. Dyr. ZEiFO Dorota Nowak przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
przeznaczenia mienia Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu
włączonego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III
Sobieskiego w Szydłowcu wraz z uzasadnieniem. W związku ze zmianą struktury szkolnictwa
wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo
oświatowe Rada Miejska w Szydłowcu w dniu 27 marca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na
podstawie podjętej uchwały Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu
zostało z dniem 1 września 2017 r. włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. Gimnazjum jako
jednostka budżetowa z dniem włączenia do szkoły podstawowej kończy swoją działalność.
Jedynie nauczanie gimnazjalne będzie kontynuowane – do wygaszenia – przez szkołę
podstawową, do której to gimnazjum zostało włączone. Zatem ze względu na skutki prawne
dla jednostki budżetowej włączanej do innej jednostki, należy uznać, że dochodzi de facto do
likwidacji włączanej jednostki budżetowej – gimnazjum, dlatego należy stosować przepisy
ustawy o finansach publicznych odnoszące się do likwidacji jednostki budżetowej.
W związku z powyższym w myśl art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) organ prowadzący ma obowiązek określić
przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie likwidowanych jednostek budżetowych.
Zgodnie zaś z art. 12 ust. 4 ww. ustawy należności i zobowiązania likwidowanej jednostki
przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc powyższe przepisy
pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia Publicznego
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu włączonego do Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu jest
zasadne.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Marek Plewa zwrócił uwagę na problem zapisu § 1 omawianego projektu uchwały.
Zdaniem radnego zapis ten jest nieprecyzyjny. Jak wszyscy wiedzą doszło do włączenia PG Nr
2 do PSP Nr 1 i w związku z tym należałoby przekazać mienie szkoły. Paragraf jednak brzmi
w ten sposób: ,,Mienie znajdujące się w zarządzie Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Szydłowcu zostaje z dniem włączenia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu przekazane w zarząd
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego
w Szydłowcu”. Z tego zapisu można zrozumieć, że mienie zostaje raz włączone a następnie
przekazane. Należałoby wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi o włączenie i przekazanie mienia,
ale włączeniem jednej szkoły do drugiej mienie zostaje przekazane.
Wniosek radnego Marka Plewa
Zawnioskował o zmianę treści § 1 projektu uchwały na ,,Mienie znajdujące się
w zarządzie Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu zostaje
z dniem włączenia tej placówki oświatowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
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z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu przekazane w zarząd
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III
Sobieskiego w Szydłowcu”.
Wniosek został poddany pod głosowanie:
za – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.
Ad 6f.
P. o. Dyr. ZEiFO Dorota Nowak w imieniu Burmistrza Szydłowca przedstawiła
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych
Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
W podstawie prawnej zdanie ,,Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje” zmienia się
na ,,uchwala się, co następuje”.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych
Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
wraz uzasadnieniem. W związku ze zmianą struktury szkolnictwa wprowadzoną ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Rada Miejska
w Szydłowcu podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową,
zespoły szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum stają się ośmioletnią szkołą podstawową, w której do 31 sierpnia
2019 r. prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia
kształcenia. Natomiast Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu
zostało włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Szydłowcu. W związku z powyższym z dniem 1 września 2017 r. zmienia się sieć szkół
w Gminie Szydłowiec, zmieniają się również typy szkół, a co się z tym wiąże również nazwy
niektórych z nich. §1 ust. 1 niniejszej uchwały wymienia jednostki organizacyjne Gminy
Szydłowiec, które będą obsługiwane przez jednostkę obsługującą- Zespół Edukacji i Finansów
Oświaty. W związku ze zmianą nazwy niektórych z nich podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 13 głosów /jednogłośnie/
Ad 6g.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś w imieniu Burmistrza Szydłowca przedstawiła autopoprawkę
do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec.
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W załączniku do projektu uchwały określającego treść załącznika Nr 4 do Statutu Gminy
Szydłowiec pod tytułem ,,Wykazu Jednostek Organizacyjnych Gminy Szydłowiec” w ust. 1
pkt 3 lit. f po wyrazie ,,Grota” dopisuje się słowa ,,w Wysokiej”.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec
wraz z uzasadnieniem. W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2017 r. nowego
ustroju szkolonego, Rada Miejska w Szydłowcu uchwałą Nr XXXII/205/17 z dnia 27 marca
2017 r., ustaliła sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec,
a także granice obwodów tych publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r. Mając na uwadze zapisy w/w uchwały konieczna jest zmiana Wykazu
Jednostek Organizacyjnych Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy
Szydłowiec, uwzgledniająca wprowadzone przez Radę Miejską w Szydłowcu uregulowania
w zakresie szkół prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 13 głosów /jednogłośnie/
Ad 6h.
Asystent Burmistrza Michał Kwiatek w imieniu Burmistrza Szydłowca przedstawił
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu. W § 1 uchwały, zmieniającym § 9 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu,
w punkcie 4 słowa „niniejszego regulaminu” zastępuje się słowem „statutu”.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 5b oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
w tym zwłaszcza wśród młodzieży należy do zadań samorządu gminnego. Zmiany w statucie
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu polegają na dostosowaniu wyboru członków
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu do nowej sieci szkół wprowadzonej uchwałą nr
XXXII/205/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz uwzględnienia
zmiany nazwy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu. Zmiany
w uchwale były konsultowane z Młodzieżową Radą Miejską w Szydłowcu. Uchwała nie rodzi
skutków finansowych. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Krzysztof Gula stwierdził, że bardzo go cieszy że takie zmiany powoli zostają
realizowane przez Pana Asystenta. Przypomniał, że zmiany które obecnie występują
w projekcie uchwały były wnioskami Komisji Edukacji, które złożone zostały dwa lata temu.
Radni wtedy mówili o dwukadencyjności radnych MRM, o wyborach w każdej szkole. Bardzo
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go cieszy, że z każdej szkoły będzie jakiś przedstawiciel i nie będą to radni z ulicy. Teraz
dopiero uczniów będzie można uczyć demokracji, będą odbywały się wybory w szkołach,
będzie głosowanie, lista kandydatów.
Zgłosił jednak uwagę, aby Młodzieżowa Rada Miejska nie spotykała się oficjalnie w lokalu
gastronomicznym. Prywatnie jak najbardziej, ale podczas posiedzeń MRM czy sesji MRM to
nie przystoi.
Radny Józef Jarosiński przypomniał, że dwa lata temu została powołana MRM i była to
bardzo dobra decyzja. Młodzież powinna zarazić się ideą samorządności. Niepokoi radnego
jednak, że podczas odbywającej się sesji nie ma żadnego przedstawiciela MRM. Powinno się
zaprosić radnych MRM. Zaapelował do opiekuna MRM oraz do całej Młodzieżowej Rady
Miejskiej, aby zainteresowała się co robi się na sesjach Rady Miejskiej. Występuje
w uzasadnieniu do projektu uchwały, że proponowana zmiana została zatwierdzona przez
radnych MRM. Jednak powinni na sali obrad być przedstawiciele MRM i potwierdzić to że
zgadzają się na takie zmiany.
Przewod. obrad M. Koniarczyk stwierdził, że najbliższy czas pokaże czy zmiany w statucie
MRM były słuszne. Każdemu należy dać szanse i kolejni członkowie MRM te wnioski i uwagi
Rady Miejskiej zaakceptują.
Asystent Michał Kwiatek odpowiedział radnemu K. Guli, że spotkania MRM ustalają radni
MRM, sam się do tego dostosował i był obecny na takim spotkaniu. Przewodniczący MRM
został zaproszony, jednak nie mógł być obecny na sali ze względów na pełnienie innych
obowiązków.
Radny K. Gula stwierdził, że Asystent Burmistrza jako opiekun MRM nie powinien wyrazić
zgody na spotkanie MRM w takim miejscu, ponieważ nie przystoi to randze MRM. W lokalu
gastronomicznym mogą te osoby spotkać się prywatnie a nie podczas oficjalnych posiedzeń
ponieważ to zostanie zapisane w protokole MRM.
Burmistrz A. Ludew dodał, że z tego co wie nie było to oficjalne spotkanie MRM, w związku
z tym nie można zabraniać komukolwiek nieoficjalnych spotkań na terenie miasta Szydłowca.
Radny K. Gula odpowiadając Burmistrzowi oznajmił, że Asystent Burmistrza poinformował
rannych, że z tego spotkania został sporządzony protokół. Można zatem wnioskować, że było
to spotkania oficjalne.
Asystent M. Kwiatek poinformował, że ze spotkania MRM sporządził notatkę służbową.
Radny Maciej Kapturski stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Edukacji osobiście zadał
pytanie Asystentowi czy ze spotkania MRM został sporządzony protokół i odpowiedź była
twierdząca. Bulwersuje radnego, że w protokole MRM miejscem spotkania MRM będzie
wpisany lokal gastronomiczny.
Wniosek
Przewodniczący M. Koniarczyk zawnioskował o zamknięcie dyskusji. Stwierdził, że
uwagi są zasadne i z pewnością zostały przyjęte do wiadomości zebranych.
Wniosek został poddany pod głosowanie:
za – 11 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
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Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami:
za – 13 głosów /jednogłośnie/
Ad 7. Interpelacje.
Radna Anna Majstrak w imieniu mieszkańców swojego okręgu zwróciła się o zamontowanie
dwóch progów zwalniających na ul. Moniuszki. Wniosek taki podpisało już 26 mieszkańców.
Zaapelowała o umieszczenie tych progów zwalniających, ponieważ z parku przy ul. Kolejowej
kierowcy jeżdżą na wprost ul. Moniuszki do ul. Kościuszki i nadmierna prędkość niektórych
samochodów stwarza bardzo duże zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Radny Maciej Kapturski złożył interpelacje w sprawie:
 wyjaśnienia Zarządzenia Nr 60/17 Burmistrza Szydłowca z 26 kwietnia 2017 r., które
dotyczy zamiany nieruchomości gruntowych położonych w strefie przemysłowej.
Nieruchomości te zostały zamienione z osobą prywatną. Radny chciałby się dowiedzieć
w jakim celu, jakie korzyści przyniosła dla Gminy Szydłowiec i według jakich planów
dokonano tej zamiany.
 niedawno Gmina Szydłowiec zakupiła trzy działki od osób prywatnych, których koszt
wyniósł ok. 200.000 zł. Na zakup tych działek wyraziła także zgodę Rada Miejska.
Działki te znajdują się w strefie przemysłowej. Burmistrz mówił, że działki te
w przyszłości będą służyć do pozyskania inwestorów i należało te działki wykupić.
Niepokoi radnego sprzedaż działek w strefie przemysłowej przy ul. Pięknej. Poprosił
o wyjaśnienie dlaczego zostały te działki sprzedane.
Poprosił o odpowiedzi na powyższe interpelacje na piśmie.
Radny Krzysztof Gula przypomniał, że w ubiegłym roku odbył się nabór wniosków w ramach
projektu ,,Odnawialne Źródła Energii” do produkcji energii eklektycznej i cieplnej. W dniu 9
sierpnia 2017 r. w Jastrzębiu odbyło się podpisanie umowy w sprawie dofinansowania ww.
wniosków. Na podpisaniu umowy był obecny Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Rafał Rajkowski, Starosta Szydłowiecki oraz wszyscy wójtowie powiatu szydłowieckiego.
Zapytał dlaczego zabrakło przedstawiciela Gminy Szydłowiec. Czy Gmina nie podpisała
umowy i nie otrzymała dofinansowania w ramach tego projektu. Zwrócił się o wyjaśnienie
w tej sprawie.
Radny Józef Jarosiński złożył interpelacje w sprawie:
 przed miejscowością Świerczek przy starej drodze E7 została postawiona czarno – biała
tablica z nazwą miejscowości, która ogranicza prędkość. Natomiast mieszkańcy
uważają, że zabrakło takiej tablicy od strony Chustek. Mieszkańcy m. Świerczek
zwracają się z prośbą, aby Urząd Miejski przypomniał Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, aby taką tablicę postawiono z drugiej strony.
 mieszkańcy ul. Polnej w Szydłowcu zwrócili się do radnego o pomoc, aby zadać pytanie
Burmistrzowi dotyczącego ich ulicy. Mieszkańcy wiedzą o tym, że na cyklicznym
spotkaniu w starostwie ds. bezpieczeństwa, ulica Polna została uznana za jedną
z najbardziej niebezpiecznych ulic w powiecie szydłowieckim. W budżecie zapisane są
pieniądze na rozpoczęcie inwestycji tj. budowy tej drogi. Zapytał Burmistrza jak
zostanie zrealizowana ta inwestycja. Jakie prace zostaną wykonane w tym roku i jakie
są plany w przyszłych latach w sprawie tej ulicy. Poprosił o odpowiedz na piśmie ww.
sprawie.
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Radny Marek Plewa zwrócił się w imieniu mieszkańców ul. Iłżeckiej, którzy twierdzą że
działki położne wzdłuż polnej drogi łączącej ul. Iłżecką z ul. Staszica są bardzo zaśmiecone.
Mieszkańcy prosili, aby coś z tym zrobić.
Przewodniczący RM Marek Koniarczyk złożył pisemnie 6 interpelacji w sprawie:
1. Ile i jakie placówki oświatowe tj. z publicznych szkół podstawowych z Gminy
Szydłowiec złożyło wnioski do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno – komunikacyjnych ,,Aktywna tablica”.
2. Gmina Szydłowiec złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki pilotażowy program
modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub edycja 2017, który zakładał
wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, służącej mniejszym klubom
sportowym. Czy otrzymaliśmy środki finansowe z tego programu? Jeżeli nie to
z jakiego powodu?
3. Czy został powołane zespoły do prac nad zmianą uchwał: Nr 23/VII/99 oraz
249/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu? Jeżeli nie to z jakiego powodu?
4. Wniósł o wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych z obecnej kadencji Rady Miejskiej
w Szydłowcu, które otrzymały dofinansowanie z jakichkolwiek źródeł zewnętrznych
(z wyszczególnieniem kwot) i tych które nie uzyskały akceptacji (także
z wyszczególnieniem kwot) ze wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
m. in. na budowę stadionu MKS ,,Szydłowianka” przy ul. Targowej, pozyskanie
odnawialnych źródeł energii, rezerwy oświatowej 0,4 itd.
5. Poprosił o informację dotyczącą ostatecznego rozstrzygnięcia kontroli skarbowej
z Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach (12.12.2016 r.) przeprowadzonej w szkołach
podstawowych w Sadku i PSP Nr 1 w Szydłowcu.
6. Zapytał o realizację uchwały nr 167/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej
utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego.
Uchwała została podjęta a realizacji zadań brak. Jaki jest powód zaniechani ze strony
Gminy Szydłowiec tym bardziej, że pozostałe Gminy i Powiat Szydłowiecki
uczestniczyły we wspólnym zadaniu z RPO WM 2014 -2020 na pozyskanie wsparcia
finansowego na odnawialne źródła energii, na które zresztą otrzymały kwotę
dofinansowania 7 879 244 zł.
Ad 8.
Burmistrz Artur Ludew odpowiadając na interpelację radnej Anny Majstrak rozumie, że
została ta interpelacja złożona na piśmie. Na chwilę obecną interpelacja ta może zostać
potraktowana jako wniosek do budżetu na 2018 rok, ale jest to także złożony problem,
ponieważ wymaga to zmiany organizacji ruchu oraz nakładów inwestycyjnych. Przypomniał,
że jeden próg zwalniający przy ul. Sportowej kosztował Gminę kilka tysięcy złotych. Udzieli
jednak w tej kwestii odpowiedzi pisemnej.
W odpowiedzi dla radnego Macieja Kapturskiego w sprawie zamiany nieruchomości
gruntowych poinformował, że taka zamiana jest bardzo korzystna dla Gminy Szydłowiec
ponieważ część gruntów tej prywatnej osoby graniczy z gruntami gminnymi. Zamiana
pozwoliła zwiększyć powierzchnie gruntów gminnych. Wymieniona przez radnego zamiana
działek jak i inne tego typu zamiany są związane z tym, że Gmina chciałaby być przygotowana,
aby móc zaoferować jakąś większą powierzchnie w jednym miejscu dla potencjalnego
inwestora. Natomiast działki w dzielnicy przemysłowej położone przy ul. Pięknej są to działki
w zupełnie innych kwartałach. Nie wie czy radny wie jak wygląda dzielnica przemysłowa, ale
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działki te oddalone są od poprzednio omawianych działek o kilkaset metrów. W rejonie
o którym mówił radny występują działki sąsiadujące z Ciepłownią Miejską. Ten kwartał to ok.
2 hektary 700 m, zostały tam wykupione praktycznie wszystkie działki oprócz jednej. Niestety
jest to działka duża, położona w środku tego kwartału, o powierzchni ponad hektara. Jeżeli
chodzi o ten teren znane są warunki właściciela jakie postawił w sprawie zbycia tych działek.
Gmina nie jest w stanie temu sprostać. Prywatne osoby, które szukają terenów inwestycyjnych,
także nie zapłacą tyle za tą działkę środkową. W związku z tym podjął decyzję, aby zbyć te
działki. Szerokość tych działek to ok. 56 m o łącznej powierzchni 1300 m2.
Odpowiadając na zapytanie radnego K. Guli poinformował, że odpowiedzi w tym
temacie udzieli Naczelnik Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju Milena
Gruszczyńska.
W odpowiedzi dla radnego Józefa Jarosińskiego poinformował, że wyciąg protokołu
z sesji zostanie przesłany do firmy ,,Dragados” a pracownicy Urzędu Miejskiego skontaktują
się z tą firmą telefonicznie, aby uprzedzić iż takie pismo do nich wpłynie.
Odpowiadając na zapytanie dot. ul. Polnej stwierdził, że już odpowiadał w tej sprawie na piśmie
ponieważ dotarł do Burmistrza protokół z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Odpowie
jednak jeszcze raz radnemu w tej sprawie na piśmie.
W sprawie posprzątania działek między ul. Staszica a ul. Iłżecką zostanie ta sprawa
przekazana służbom gminnym. Nie wiadomo czyje są te działki czy są to działki prywatne czy
gminne, jeżeli są to działki prywatne to Gmina wezwie właściciela tego terenu do jego
uprzątnięcia.
Naczelnik Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju Milena Gruszczyńska
poinformowała, że w dniu 20 grudnia 2016 r. do Urzędu wpłynęło pismo od Mazowieckiej
Jednostki o odrzuceniu wniosku Gminy Szydłowiec, który obejmował 307 instalacji
fotowoltaicznych, w tym również znajdowały się pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wniosek
został odrzucony z dwóch powodów. Po pierwsze Gmina Szydłowiec nie wypełniła kryterium
formalnego, który został narzucony przez Mazowiecką Jednostkę tj. poprawność wyboru
wskaźnika. Kryterium to było zmuszeniem Gminy, aby wypełniła efekt cieplarniany do czego
Gmina nie mogła się zobowiązać, ponieważ nie była w stanie tego zrobić. Z pewnością to
kryterium w proteście zostałoby później uwzględnione pozytywnie a wniosek przebiegałby
dalszą ocenę i pod znakiem zapytania byłoby jego dofinansowanie. Najważniejsze kryterium,
które zostało zarzucone Gminie to pomoc publiczna. Wniosek gminny zakładał założenie dużej
pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w szkole w Wysokiej. Z analizy efektywności, która
Gmina musiała wykonać do wniosku wykazana została bardzo duża oszczędność energii.
Mazowiecka Jednostka tą oszczędność energii potraktowała nie jako pomoc publiczną ale jako
pomoc de minimis i z tego powodu odrzuciła wniosek. Była do tego podstawa ponieważ audyt
energetyczny sporządzony pod projekt rzeczywiście wykazywał duży efekt ekonomiczny dla
szkoły. Dlatego wobec powyższego cały wniosek nie uzyskał dofinansowania. Wniosek gminy
Jastrząb opiewał o ościenne gminy: Chlewiska, Mirów gdzie byłby duży problem
z dopasowaniem się do nich jako partnerów. Gmina Szydłowiec chciał wybrać partnerów
w postaci wszystkich parafii, ponieważ jako kościoły miały możliwość dofinansowania.
Niestety w ostatnim etapie projektów wycofali się z projektu, ponieważ jakieś firmy zewnętrzne
przyjechały i zaproponowały parafiom 100 % dofinansowania. Bardzo duże trudności
wystąpiły z samym przygotowaniem dokumentacji. Wystąpił także problem z firmą wyłonioną
w drodze zapytania ofertowego. Na każdą z gmin przypada ok. 80, 90 czy 40 instalacji dla
mieszkańców. W Szydłowcu samych wniosków było 349.
Ad 9.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
17

 informacja z Zespołu Edukacji i Finansów Publicznych w Szydłowcu w sprawie
rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w poszczególnych placówkach oświatowych
w dniu 4.09.2017 r.
 pismo z dnia 2 sierpnia 2017 r. od Krystyny ██████ i Andrzeja ██████ w sprawie
działań Prezesa ,,Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o. o.
 pismo z dnia 31 lipiec 2017 r. od Marii ████, Ireny ████, Apolonii ████,
Barbary ████ w sprawie zagospodarowanie przestrzennego,
 pismo z dnia 4 sierpnia 2017 r. od Starostwa Powiatowego w sprawie wyjazdu
studyjnego do Bochni i Herbów.
 Pismo z dnia 27 lipca 2017 r. od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawiadomienia
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego.
 Pismo z dnia 26 lipca 2017 r. od Mariusza ███ w sprawie przekwalifikowania działek
wraz z zawiadomieniem z Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
 Informacja z dnia 14.07.2017 r. od Zespołu Szkół im. Biskupa Jana Chrapka
w Majdowie w sprawie wyjaśnienia dotyczącego niskiej frekwencji rocznej uczniów
oraz słabych wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017,
 Odpis orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie skargi kasacyjnej Jerzego █████,
 Pismo z dnia 6.07.2017 r. od Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinny Ogród
Działkowy w sprawie wykonania modernizacji i asfaltowania ulicy Żołnierzy Września
1939 r.
 Pismo z dnia 5 lipca 2017 r. od Centrum Młodych Strefa JP2 w sprawie o wsparcia
finansowe,
 Ocena Stanu Sanitarnego Gminy Szydłowiec za 2016 r.,
 Informacja dot. wyników klasyfikowania i promowania w Publicznych Szkołach
Podstawowych i Publicznych Gimnazjach w Gminie Szydłowiec w roku szkolnym
2016/2017, analizy frekwencji uczniów w Publicznych Szkołach Podstawowych
i Publicznych Gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017, wyników egzaminu
gimnazjalnego w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Szydłowiec,
 Odpowiedź z dnia 21 czerwca 2017 r. Przewodniczącego RM Marka Artura
Koniarczyka do Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddział w Szydłowcu
Sekcja Emerytów i Rencistów w sprawie pozostawienia imienia Mikołaja Kopernika
reorganizowanej szkole przy ul. Folwarcznej 4 w Szydłowcu,
 Odpowiedź z dnia 21 czerwca 2017 r. Przewodniczącego RM Marka Artura
Koniarczyka do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaskarżenia
do sądu administracyjnego uchwały Nr 10.67.2017 z dnia 09.05.2017 r. wraz z pismem
z dnia 20.06.2017 r. od Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 Pismo z dnia 19 czerwca 2017 r. od Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen.
Stefana Roweckiego ,,Grota” w Wysokiej w sprawie nadania sztandaru Publicznej
Szkole Podstawowej.
Ad 10. Sprawy różne.
Sołtys wsi Chustki Halina Zawadzka w imieniu mieszkańców m. Chustki zwróciła się, aby
Gmina wystąpiła z interwencją do GDDKiA dotyczącą zjazdu w m. Chustki, w miejscu
w którym znajduje się węzeł północny. W miejscu tym od starej drogi E7 pierwsze cztery lampy
drogowe nie świecą. Cały wiadukt jest oświetlony a miejsce to jest nie oświetlone. Poprosiła,
także o informacje gdzie ma się udać czy zadzwonić w takiej sprawie.
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Przewodniczący Szydłowieckiej Rady Seniorów Kazimierz Zawadzki w imieniu
Szydłowieckiej Rady Seniorów zaprosił wszystkich radnych RM na spotkanie 23 września
2017 r. godz. 1000 w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek z grupą rad seniorów okręgu
warszawskiego. Tematem spotkania będzie wypracowanie do parlamentu seniorów
znajdującym przy parlamencie RP wniosków, które dałyby szerszą możliwość działania dla rad
seniorów. Zostały powołane rady seniorów, a nie ma umocowania co do działalności tych rad.
Przewod. RM M. Koniarczyk poinformował, że na zaproszenie Starosty Wileńskiego odbył
wizytę w Wilnie w ramach partnerskiej współpracy między rejonem wileńskim Republiki
Litewskiej a Powiatem Szydłowieckim. Zostały zaproszone delegacje wszystkich gmin
ościennych. Celem wizyty była współpraca samorządowa, edukacja publiczna, polityka
prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, zarządzania drogami publicznymi,
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej. Miał okazję odwiedzić placówki oświatowe
i uczestniczyć w pożegnalnej Mszy św. księdza Wojciecha Górlickiego.
Uczestniczył, także w szkoleniu unijnym w programie pn. ,,Gmino zaopiekuj się maluchem”
dotyczącym strategii opieki nad dziećmi do lat 3. Program głównie obejmował tematy związane
z placówkami oświatowymi zajmującymi się dziećmi do lat 3. Wyniósł z tego szkolenia bardzo
wiele przydatnych informacji, które przekaże w najbliższym osobom, które będą otwierać takie
placówki w Gminie.
Poinformował, że Urząd Pracy w Szydłowcu prowadzi projekt dotyczący powiatu
szydłowieckiego, były to dofinansowania zatwierdzone przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego. Ma na myśli projekt dotyczący aktywizacji osób 30 lat i powyżej pozostający
bez pracy w powiecie szydłowieckim. Wnioskodawcą jest Powiat Szydłowiecki poprzez
Powiatowy Urząd Pracy. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi ponad 4 mln zł,
a realizacja projektu przewidziana jest do końca 2018 roku. W ramach projektu można uzyskać
m. in. pomoc na zdobycie doświadczenia zawodowego, wspieranie samozatrudnienia oraz
powstawania nowych miejsc pracy, w tym pracy interwencyjnych, podnoszenie lub zamianę
kwalifikacji zawodowych. Program skierowany jest głównie dla osób bezrobotnych powyżej
49 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób
o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiet. Poziom dofinansowania wynosi 100 %.
Ad 12.
Na tym porządek XXXVII sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam XXXVII sesję Rady
Miejskiej w Szydłowcu” zamknął XXXVII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 900 do godz. 1130
Rada podjęła uchwały: Nr XXXVII/234/17,
XXXVII/235/17, XXXVII/236/17,
XXXVII/237/17, XXXVII/238/17, XXXVII/239/17, XXXVII/240/17, XXXVII/241/17.
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.
Protokołował:
Łukasz Stasiak

Przewodniczący obrad:
Marek Artur Koniarczyk
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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1764) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 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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