BRM.0002.10.2017
Protokół Nr XXXVIII/17
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 września 2017 r.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen.
J. Sowińskiego 2.
W sesji uczestniczyło 14 radnych: radny Krzysztof Gula – nieobecny usprawiedliwiony, radna
Agnieszka Ślizak - spóźnienie usprawiedliwione.
Udział wzięli: burmistrz Artur Ludew, skarbnik Iwona Czarnota, radca prawny Bogdan
Królikowski 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.

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

Otwarcie obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
c) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłowiec
instrumentem płatniczym;
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
e) 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.
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 protokół Nr XXXVII/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r., był
wyłożony do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym
terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków. Wobec powyższego zaproponował
przyjęcie go bez odczytania.
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za – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
Ad 4.
Informacja z prac Burmistrza Szydłowca pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za
okres od 25 sierpnia 2017 roku do 15 września 2017 roku przedstawił burmistrz Artur
Ludew.
Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
I.

W okresie od 25 sierpnia do 15 września 2017 roku wydano następujące
Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 133/17 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Wysokiej.
2. Zarządzenie nr 134/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na płody rolne XV Szydłowieckiego
Wieńcowania w Wysokiej.
3. Zarządzenie nr 135/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
4. Zarządzenie nr 136/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2017.
5. Zarządzenie nr 137/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planów
finansowych dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2017 rok.
6. Zarządzenie nr 138/17 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr
11/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu do
postępowań o wartości przekraczających kwotę 30 000 euro”.
7. Zarządzenie nr 139/17 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
8. Zarządzenie nr 140/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych.
9. Zarządzenie nr 141/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.
10. Zarządzenie nr 142/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji
opiniującej kandydatów na stanowisko Inspektora w Wydziale Zagospodarowania
Przestrzennego i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.
11. Zarządzenie nr 143/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania zespołu do
nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Budowa stadionu MKS
Szydłowianka”.
12. Zarządzenie nr 144/17 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę stadionu MKS Szydłowianka przy ul. Targowej
w Szydłowcu.
13. Zarządzenie nr 145/17 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017 w samorządowych przedszkolach, szkołach podstawowych,
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oddziałach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy
Szydłowiec.
14. Zarządzenie nr 146/17 z dnia 13 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie
Burmistrza Szydłowca 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.
15. Zarządzenie nr 147/17 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie uchylenia w części
Zarządzenia nr 136/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2017.
II.
Przekazano do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał
w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
c) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłowiec
instrumentem płatniczym;
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
e) 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.
III. W okresie od 25 sierpnia do 15 września 2017 roku nie wydano decyzji
umorzeniowych.
IV. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych na sesji w dniu
25 sierpnia 2017 roku.
1. Uchwała nr XXXVII/234/17 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 – uchwała w trakcie realizacji.
2. Uchwała nr XXXVII/235/17 sprawie w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030 – uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała nr XXXVII/236/17 sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec
na rok 2017 – uchwała w trakcie realizacji.
4. Uchwała nr XXXVII/237/17 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 – uchwała w trakcie realizacji.
5. Uchwała nr XXXVII/238/17 w sprawie 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 – uchwała zrealizowana.
6. Uchwała nr XXXVII/239/17 w sprawie 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– uchwała w trakcie realizacji.
7. Uchwała nr XXXVII/240/17 w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy
Szydłowiec– uchwała w trakcie realizacji.
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8. Uchwała nr XXXVII/241/17 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 – uchwała w trakcie realizacji.
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 25.08.2017 r. do 18.09.2017 r.
Zarządzeniem Nr 136/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano
następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
1. W rozdziale 85503 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 24 sierpnia
2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 48 zł - środki
przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
2. W rozdziale 85195 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 16 sierpnia
2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł - środki
przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych.
Razem powyższym Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
1.048 zł.
Ad 6a.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030. W związku
z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec” zwiększono środki o kwotę 156.664
zł z wolnych środków lat ubiegłych. Zmianie o kwotę 156.664 zł uległ plan wydatków,
planowany deficyt i planowane przychody. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się
zmian w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.
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 Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
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Ad 6b.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017.
1. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie
inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina
Szydłowiec” zwiększono środki o kwotę 156.664 zł z wolnych środków lat ubiegłych.
2. W związku ze zmianą przedsięwzięcia w sołectwie Szydłówek II realizowanego
w ramach funduszu sołeckiego przeniesiono środki zgodnie z wnioskiem.
W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmian w załącznikach: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do
projektu uchwały.
Dział

Rozdział

§

600
60016
6050

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Transport i łączność

3 815 451,00

174 985,00

3 990 436,00

Drogi publiczne gminne

3 620 451,00

174 985,00

3 795 436,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 461 870,00

156 664,00

2 618 534,00

14 615,00

- 14 615,00

0,00

400 000,00

156 664,00

556 664,00

FS Przebudowa drogi gminnej w msc. Szydłówek pod Lasem gmina
Szydłowiec - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z I
etapem realizacji

0,00

14 615,00

14 615,00

Razem:

75 029 921,00

161 684,00

75 191 605,00

FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Szydłówek II gmina Szydłowiec
FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina
Szydłowiec

Jednocześnie zwiększeniu ulega planowany deficyt oraz planowane przychody o kwotę
156.664 zł.
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 wraz z autopoprawką.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 6c.
Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła projekt uchwały w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłowiec instrumentem płatniczym
wraz z uzasadnieniem. Gmina przystępuje do "Programu upowszechniania płatności
bezgotówkowych w administracji publicznej" realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Jednym z działań programu jest wprowadzenie
możliwości płacenia kartą w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Urząd zostanie
wyposażony w terminal płatniczy oraz w usługę WebPOS do płatności mobilnych, co umożliwi
regulowanie należności w kasie urzędu w drodze bezgotówkowej. Udział w programie
w ramach upowszechniania płatności bezgotówkowych jest dla urzędu bezpłatny. Urząd nie
będzie obciążany opłatami z tytułu korzystania z terminala, ani za obsługę realizowanych
płatności w czasie trwania projektu. Wprowadzenie rozwiązania daje możliwości wyboru
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formy płatności zobowiązań i będzie dużym ułatwieniem dla interesantów przy dokonywaniu
płatności na rzecz Gminy Szydłowiec. Mając powyższe na uwadze uchwałę uznaje się za
zasadną.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 6d.
Kierownik Referatu Zarządu Dróg Jerzy Kucfir przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych wraz z uzasadnieniem. Drogi wymienione
w uchwale stając się drogami publicznymi – dojazdowymi umożliwią dojazd do wydzielonych
terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z możliwością lokalizacji usług
podstawowych wyznaczonych w tym terenie w miejscowym plamie zagospodarowania
przestrzennego. Wykonanie dojazdu do działek otworzy nowe perspektywy inwestycyjne na
tym rejonie miasta Szydłowca. W/w drogi łączą się bezpośrednio z drogą powiatową nr 3561
W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec. Droga oznaczona na załączonej mapie symbolem 51 KPJ
stanowi przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej a droga oznaczona symbolami 15 KDD i 53 KPJ
stanowi przedłużenie ulicy Kopernika.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 6e.
Pełnomocnik ds. Społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi Jadwiga
Kopycka przestawiła projekt uchwały w sprawie 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 wraz
z uzasadnieniem. Udzielenie dotacji klubom sportowym odbywa się na podstawie złożonego
wniosku. Ogłoszenie o naborze wniosków winno nastąpić po zatwierdzeniu przez Radę
Miejską w Szydłowcu budżetu na następny rok na finansowanie sportu. Powinno ono zawierać
informację o wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w uchwale
Nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku przez wykreślnie
§ 4 ust. 4 oraz wykreślenie § 4 ust. 5, ponieważ został zrealizowany.
Opinie komisji w sprawie omawianego projektu uchwały:
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały:
za – 14 głosów /jednogłośnie/
Ad 7.
Radna Anna Majstrak poinformowała, że wielu mieszkańców z m. Barak i m. Woli
Korzeniowej zwraca się z prośbą o interwencję w sprawie busów, aby jeździły drogą dojazdową
nie drogą ekspresową. Wszyscy radni otrzymali pismo w tej sprawie. Mieszkańcy zwracali się
w tej sprawie do radnej osobiście, aby zająć się tą sprawą. Starsi mieszkańcy tych miejscowości
są odcięci od wszelkich środków lokomocji i nie mają czym gdziekolwiek dojechać.
Radny Józef Jarosiński złożył interpelacje w sprawie:
 poprosił o odpowiedź od Prezesa Wodociągów i Kanalizacji, ponieważ w grudniu
2016 r. składał interpelacje, na którą otrzymał odpowiedź, że szczegółową informację
otrzyma w terminie późniejszym. Interpelacja dotyczyła wykorzystania środków
z funduszu amortyzacyjnego, a także planów inwestycyjnych jakie będzie wykonywała
Spółka. Do dzisiejszego dnia nie otrzymał odpowiedzi na tą interpelację.
 zwrócił się także, jeżeli to nie będzie zbyt dużym utrudnieniem dla Spółki ,,Wodociągi
i Kanalizacja” o przekazanie informacji dotyczącej cen za usługi wodno kanalizacyjne dla mieszkańców w latach 2008-2017.
Radny Maciej Kapturski złożył interpelacje w sprawie:
 przygotowania przez Prezesa ,,Wodociągów i Kanalizacji” na piśmie wszystkich
inwestycji jakie Spółka wykonywała w 2017 rok na terenie gminy Szydłowiec, za jakie
kwoty oraz kto współfinansował daną inwestycję, jeżeli takie współfinansowanie
wystąpiło.
 chodnika na Osiedlu Wschód, który jest oznaczony w tegorocznym budżecie gminy
jako przebudowa (rozdział 60015 § 6050). Do tej pory nie wie czy ta inwestycja została
wykonana, ponieważ na posiedzeniu komisji nie było mowy o tym czy została ona
wykonana. Zapytał czy pieniądze już zostały przekazane na przebudowę chodnika,
jeżeli tak to którego chodnika. Jeżeli fundusze nie zostały jeszcze przekazane zwrócił
się o informację, który chodnik będzie przebudowywany i kiedy to nastąpi.
Radny Leszek Jakubowski zwrócił się z zapytaniem w sprawie:
 oświetlenia przy węźle drogowym od północnej strony Szydłowca w m. Chustki.
Lampy od starej drogi E7 w kierunku węzła drogowego Szydłowiec - Północ
w kierunku: Warszawa, Kielce, Kraków. Lampy te nie świecą, poprzednio było to
cztery lampy na obecną chwilę nie świeci ich więcej. Zwrócił się o zainteresowanie tą
sprawą.
 drogi serwisowej od ul. Kościuszki, w kierunku Szydłówka po stronie od ul. Kościuszki.
Ww. droga serwisowa została źle wykonana, ponieważ na wysokości Państwa M███
w miejscu gdzie jest hurtownia po ulewach bardzo rozlewa się woda z rowu, ponieważ
jest zaniżenie w pewnym miejscu. Na następnym zakręcie jest podobna historia. Na
wysokości ogródka przy ul. Jastrzębskiej występuje ten sam problem. Po deszczach stoi
tam woda i wylewa się na obiekty GDDKiA, które w przyszłości mają zostać
przekazane Gminie Szydłowiec. Poprosił o interwencję w powyższych sprawach.
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Ad 8.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew w odpowiedzi na interpelację dla radnej Anny Majstrak
poinformował, że w zeszył tygodniu był na spotkaniu z GDDKiA i został tam poruszony
problem związany z busami w m. Barak i Wola Korzeniowa. Po tym spotkaniu drogomistrz był
na Baraku i zastanawiano się nad wytyczeniem miejsca na przystanek. Prawdopodobnie ten
przystanek uda się tam umieścić, ponieważ w trakcie rozmów z GDDKiA wynikło że nie został
tam ten przystanek zaprojektowany. Była mowa o ewentualnym znaku poziomym na jezdni,
aby ten bus mógł się tam zatrzymywać, ale aby była taka możliwość to GDDKiA musi wyrazić
zgodę. Po wizji lokalnej drogomistrz wskazał możliwość umieszczenia tego przystanku.
Sprawa ta jest poruszana i od strony Baraku taki przystanek prawdopodobnie powstanie. Gmina
jest w trakcie uzgodnień z GDDKiA tego zadania. Przewoźnicy nie chcieli tamtędy jeździć,
ponieważ wydłużała im się nieco trasa a część tej dogi nie jest utwardzona oraz występuje tam
przejście techniczne dla zwierząt. Tak zostało to zaprojektowane i nikt tego nie zmieni,
ponieważ na odcinku 200 metrów jest to przejście techniczne i ta droga ma tak wyglądać.
Przewoźnicy uważali, że droga ta jest w trakcie budowy i tamtędy nie jeździli. Gmina już
interweniowała w sprawie busa na Woli Korzeniowej i posiada informację, że bus tamtędy już
jeździł.
W odpowiedzi na interpelację radnego Józefa Jarosińskiego poinformował, że zostanie ona
przekazana Prezesowi ,,Wodociągów i Kanalizacji”.
W odpowiedzi na interpelacje radnego Macieja Kapturskiego w temacie inwestycji
,,Wodociągów i Kanalizacji” zostanie przekazana do Prezesa ,,WiK”. Jeżeli natomiast chodzi
o chodnik na Osiedlu Wschód poinformował, że pierwszy etap budowy tego chodnika został
wykonany w kwocie 30.000 zł. Jest to przejście między blokami tj. ul. Staszica w kierunku
supermarketu ,,Biedronka”. Została tam jeszcze do wykonania odnoga, która zostanie
zrealizowana w najbliższym czasie.
W odpowiedzi na interpelacje radnego Leszka Jakubowskiego poinformował, że sprawa
oświetlenia została przekazana GDDKiA w zeszłym tygodniu. GDDKiA ma się przyjrzeć
czemu taka sytuacja tam występuje.
W sprawie drogi serwisowej wszystkie nieudogodnienia związane z budową tej drogi, tak jak
już było to w zwyczaju zostaną przekazane jako protokół z sesji RM do GDDKiA oraz firmie
,,Dragados”.
Poinformował, że Gmina cały czas monituje w sprawach mieszkańców, jednak możliwości
sprawcze Gminy są takie jakie są. Pism Gmina przesyła bardzo dużo. Występuje także bardzo
poważna sprawa dotycząca przejęcia parków i dróg odbarczających, ponieważ Gmina
negocjuje ewentualną umowę użyczenia tych obiektów z GDDKiA. Na dzień dzisiejszy umowa
ta jest bardzo niekorzystna dla Gminy. Dodał, że na 2 października Gmina ma umówione
spotkanie i cały czas dochodzi swoich praw.
Ad 9.
Przewod. obrad poinformował, że w okresie między sesjami do Rady wpłynęły pisma:
 pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r. od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w sprawie utworzenia
szkoły muzycznej I stopnia w miejscowości Sadek (Gmina Szydłowiec).
 pismo z dnia 23.08.2017 r. od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szydłowca w sprawie
upamiętnienia postaci Józefa Gluzińskiego poprzez nadanie jego imienia jednej z ulic,
placów czy skwerków,
 pismo z dnia 30.08.2017 r. od Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinny Ogród
Działkowy w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na zakup materiałów
ogrodzeniowych potrzebnych na wymianę istniejącego od początku powstania ogrodu,
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 pismo z dnia 4.09.2017 r. od Marianny █████ w sprawie busów, które nie jeżdżą
przez Barak i Wolę Korzeniową,
 zawiadomione z dnia 24.08.2017 r. od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w sprawie zawiadomieniu i posiedzeniu Sądu,
 zaproszenie od Zespołu Zdziechowianki na Jubileusz 10 – lecia Zespołu,
 pismo z dnia 7.09.2017 r. do posła na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka od Przewod.
Marka Artura Koniarczyka w sprawie ustalenia terminu spotkania,
 pismo z dnia 7.09.2017 r. do poseł na Sejm RP Anny Kwiecień od Przewod. Marka
Artura Koniarczyka w sprawie ustalenia terminu spotkania,
 pismo z dnia 8.09.2017 r. do Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa od Przewod. Marka
Artura Koniarczyka w sprawie przekazania informacji dotyczącej ,,Budowy drogi
w Szydłowcu oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego symbole
51 KPJ”,
 zaproszenie na Konferencję Obiekty Sakralne poświęcone budowie, renowacji,
wyposażeniu i zabezpieczeniu obiektów sakralnych w dniu 21 września 2017 r.,
 pismo z dnia 6.09.2017 r. od Sołtysa wsi Sadek Zygmunta Matli w sprawie przyłączenia
wsi Sadek do kanalizacji,
 pismo z dnia 4.09.2017 r. od mieszkańców ul. Świętokrzyskiej w Szydłowcu w sprawie
ujęcia w przyszłorocznym budżecie Gminy położenie dywanika asfaltowego na
ul. Świętokrzyskiej,
 pismo z dnia 18.09.2017 r. od Kierownika Referatu Zarządu Dróg Jerzego Kucfira
w sprawie działki nr 3937 należącej do Bolesława ██████.
Ad 10. Sprawy różne.
Radny Józef Jarosiński stwierdził, że od dłuższego czasu na sesjach RM i komisjach RM
poruszany jest temat budowy drogi S7 oraz firmy ,,Dragados”. Wciąż radni wnoszą swoje
słuszne interpelacje, które wynikają z troski o mieszkańców, a także wykonania tej drogi oraz
utrudnień jakie ona za sobą niesie dla mieszkańców. W obecnym momencie tłumaczenie, że
tak zostało zaplanowane i tak zostało wykonane jest złe, ponieważ to nie mieszkańcy planowali
tą drogę. Rada Miejska jak i Burmistrz również nie ponoszą odpowiedzialności jak ta droga
została zaprojektowana. Odpowiedzialność za projekt tej drogi ponosi Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce. W dniu dzisiejszym wszyscy powinni zewrzeć
szeregi i jak najszybciej zebrać wszystkie mankamenty, które się wiążą z tą drogą
i interweniować. Nie można ponosić ,,grzechu zaniechania”, że nic w tym temacie się nie
zrobiło. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Rady Miejskiej, a w szczególności
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, aby zwołać posiedzenie komisji w sprawie drogi S7.
Na posiedzeniu tym komisja objechała by wszystkie drogi dojazdowe do trasy S7, które
najbardziej wpływają na bezpieczeństwo i na jakoś życia mieszkańców, którzy korzystają
z tych dróg. Mieszkańców Szydłowca interesuje jak będą wjeżdżać na drogę S7 i jak będą
korzystać z komunikacji. Przypomniał, że odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Miejskiej
z przewodniczącymi komisji stałych na którym podjęto jednogłośnie decyzję, że Rada Miejska
musi się intensywnie włączyć w sprawę budowy drogi S7. Droga szybkiego ruchu jest drogą
eksterytorialną (drogą wydzieloną) i kiedy firma ,,Dragados” odda tą drogę do użytku nie
będzie można już nic w tej sprawie zrobić. Jeżeli na obecna chwilę ustawione są tymczasowe
przystanki przy głównej nitce to one za chwilę już nie będą dostępne. Na tej drodze piesi nie
będą mogli wejść.
Mieszańcy Osiedla Wschód korzystają z tej drogi oraz z chodników, które położone są przy tej
drodze idącej do kościoła. Mieszkańcy dzielą się uwagami z radnym na temat tej drogi.
Na skrzyżowaniu ul. Jastrzębskiej z drogą S7 został wybudowany wiadukt jest to przejazd
bezkolizyjny i chwała za to, że został tak wykonany. Natomiast za tym wiaduktem został
9

ułożony przez ,,Dragados” chodnik. Poprosił o zwrócenie uwagi w jaki sposób zostały ww.
miejscu wykonane studzienki kanalizacyjne, które są zbyt głęboko osadzone. Trzy studzienki
zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, zostały wykonane w nieprawidłowy sposób.
Mieszkańcy przewracają się na nich i odnoszą uszczerbek na zdrowiu. Chodniki buduje się po
to, aby ludzie byli na nich bezpieczni. Zalecałby także, aby przedstawiciele firmy, którzy to
wykonywali przeszli się chodnikiem przy ul. Jastrzębskiej, jak również na terenie Szydłówka
przy drodze 727 i zobaczyli jak powinien zostać poprawnie wykonany chodnik. Jadąc od
Szydłowca w kierunku Szydłówka zwrócił się o sposób zakończenia chodnika, który kończy
się dwoma drewnianymi zaporami. Przed tymi zaporami ustawiona została skrzynka
elektryczna. Nie wiadomo gdzie ludzie idący tym chodnikiem mają z niego zejść czy do
głębokiego rowu czy na ruchliwą jezdnię. Zwrócił się o zorganizowanie posiedzenia Komisji
Infrastruktury i wydelegowaniu osoby z Urzędu Miejskiego, która wykona dokumentację
zdjęciową tych miejsc, aby można było jeszcze przed odjazdem wykonawców przedstawić im
te problemy.
Przewod. obrad przypomniał, że w ostatnim czasie odbył z Burmistrzem Szydłowca spotkanie
z przedstawicielami firmy ,,Dragados” i dużo rozmawiano na temat uwag mieszkańców.
Rozmowy takie są bardzo trudne, ponieważ wiele tych uwag nawiązuje do zmian w tych
planach, które są w dokumentacji. Rozmowy mają charakter negocjacji, ale ma nadzieje że
wszystko to będzie zakończone z pozytywnym skutkiem. Zwrócił się do Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury o ustalenie posiedzenia dotyczącego problemów z drogą S7.
Przewod. Komisji Infrastruktury Arkadiusz Sokołowski poinformował, że zaplanował
posiedzenie Komisji Infrastruktury na 26 września 2017 r. na godz. 1000.
Sołtys wsi Świerczek Ewa Kaczor zwróciła się z wnioskiem od sołtysów, których sołectwa
znajdują się przy drodze S7, aby mogli uczestniczyć w zaplanowanym posiedzeniu Komisji
Infrastruktury. Sołtysi posiadają najwięcej informacji czego nie wykonała firma ,,Dragados”
oraz jakie poprawki są potrzebne na drogach dojazdowych do trasy S7.
Przewod. obrad skierował głos do sołtysów, ponieważ ma ogromną prośbę w związku z jedną
z jego interpelacji dot. zmian uchwały ws. statutów sołectw. Była to jego prośba, aby rozpocząć
prace ze względu na zapisy w statutach, które nie są spójne oraz na ich stan prawny. W głównej
mierze dotyczy to wyborów sołtysów i rad sołeckich. Otrzymał odpowiedź, że w celu zmiany
statutu sołectw zostanie powołany zespół w skład którego zostaną zaproszeni przedstawiciele
sołectw oraz radni RM. Po ponowieniu prośby o powołaniu zespołu został poinformowany, że
zespół zostanie powołany po wskazaniu przez rady sołeckie przedstawicieli, którzy będą brali
udział w pracach zespołu. Poprosił sołtysów o poinformowanie rad sołeckich, aby jak
najszybciej wzięli udział w pracach tego zespołu. Liczy, że sołtysi również wezmą udział
w tych pracach.
Sołtys wsi Świerczek Ewa Kaczor w imieniu sołtysów stwierdziła, że po raz pierwszy słyszy
taką informację o powołaniu zespołu i zmianie w statutach sołectw. Jakby taka informacja
wyszła wcześniej to już tacy przedstawiciele zostali by wskazani, ponieważ rady sołeckie są
już po zebraniach funduszu sołeckiego. W tym momencie w tak krótkim czasie nie będzie to
możliwe.
Przewod. obrad oznajmił, że nie określił terminu. Sprawa zmiany statutów sołectw przedłuża
się w czasie. Poprosił o przekazanie tej inicjatywy wszystkim zainteresowanym.
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Skarbnik Iwona Czarnota przypomniała, że 20 września upływa termin składania wniosków
do projektu budżetu na 2018 rok.
Ad 11.
Na tym porządek XXXVIII sesji został wyczerpany.
Przewod. obrad wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam XXXVIII sesję Rady
Miejskiej w Szydłowcu” zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Czas trwania sesji od godz. 1230 do godz. 1400
Rada podjęła uchwały: Nr XXXVIII/242/17, XXXVIII/243/17, XXXVIII/244/17,
XXXVIII/245/17, XXXVIII/246/17.
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. (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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