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BRM-V.0002.13.2014 
 

 
Protokół Nr III/14 

Rady Miejskiej w Szydłowcu 
z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 
 

Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu -
Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych.  
W sesji udział wzięli – burmistrz A. Ludew, sekretarz D. Kubiś, skarbnik 
I. Czarnota, radca prawny I. Zielezińska, sołtysi, kierownicy wydziałów 
i jednostek podległych Gminie oraz osoby zaproszone.  
 
Ad 1. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk otworzył sesję, powitał 
zebranych i przewodniczył obradom. 
 
Przewod. obrad stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. 
 
Ad 2. 
Przewod. obrad przedstawił ustalony porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr I/14 z dnia 1 grudnia i Nr II/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. 
4. Informacja z prac burmistrza pomiędzy sesjami. 
5. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 

pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 
6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca, 
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014, 
c) wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. 

Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach 

skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania. 
11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
Naczel. Urszula Grzmil w imieniu Burmistrza wniosła o zmianę porządku 
obrad polegającą na wprowadzeniu punktu - podjęcie uchwały w sprawie 
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-
wschodniej części miasta Szydłowca obejmującej obszar działek nr 1380/15, 
1380/4, 1381/15, 1381/4, 1382/12, 1381/14, 1383/15, 1380/11, 1381/1, 1382/1 
w mieście Szydłowcu. 
 
Przewod. obrad zaproponował, aby to był pkt 7a. i poddał pod głosowanie 
złożony wniosek: 
za – 15 głosów/jednogłośnie/  
 
Przewod. odczytał pkt 7 porządku ze zmianą: 
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta 
Szydłowca obejmującej obszar działek nr 1380/15, 1380/4, 1381/15, 
1381/4, 1382/12, 1381/14, 1383/15, 1380/11, 1381/1, 1382/1 w mieście 
Szydłowcu, 

b) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca, 
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014, 
d) wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. 

Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień. 
 
Ad 3. 
Przewod. obrad poinformował, że protokoły Nr I i II/14 z dnia 1 i 9 grudnia 2014 
roku były wyłożone do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady 
Miejskiej w obowiązującym terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag 
i wniosków wobec powyższego zaproponował przyjęcie ich bez odczytania. 
Następnie poddał je pod głosowanie: 
za – 15 głosów/jednogłośnie/  
 
 
Ad 4. 
Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za 
okres od 9 do 17 grudnia 2014 roku przedstawił burmistrz Artur Ludew  

 
Burmistrz wydał następujące Zarządzenia: 
1. Zarządzenie Nr 156/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 grudnia 2014 roku 

w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Zarządzenie Nr 157/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 grudnia 2014 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 
zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
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Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty 
uchwał: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015. 
3. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Szydłowiec w 2015 roku. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północno – wschodniej części miasta Szydłowca obejmującej 
obszar działek nr 1380/15, 1380/4, 1381/15, 1381/4, 1382/12, 1383/14, 
1385/15, 1380/11, 1381/1, 1382/1 w mieście Szydłowiec. 
 

Ponadto Burmistrz: 
− w okresie od 9 do 17 grudnia 2014 roku Burmistrz nie wydał żadnych 

decyzji umorzeniowych. 
 
Radny L. Jakubowski zwrócił się do Burmistrza o podanie składu osobowego 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
 
Burmistrz A. Ludew wymienił skład GKRPAiN- M. Koniarczyk, J. Kopycka, 
M. Hebda, J. Jarosiński, P. Jendrzejczyk. 
 
 
Ad 5. 
Skarbnik I. Czarnota przedstawiła zmiany wprowadzone w budżecie Gminy 
Szydłowiec w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy 
sesjami, tj. od 10 listopada 2014 r. do 18 grudnia 2014r.: 

 

Zarządzeniem Nr 153/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 listopada 
2014 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej: 
 
− W rozdziale 85295 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego 371/2014 z dnia 14 

listopada 2014 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 554 zł. 
Kwota dotyczy realizacji programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”. 

− Decyzją Wojewody Mazowieckiego 337/2014 z dnia 10 listopada 2014r. 
dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 000 zł. Środki finansowe 
przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 

− Decyzją Wojewody Mazowieckiego 369/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. 
dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 375 zł. Środki 
przeznaczone są na realizację programu rządowego wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. 



 4

− W rozdziale 85212 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 
z dnia 14 listopada 2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 
395 152 zł. Kwota ta przeznaczona jest na świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

− W rozdziale 85213 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 
z dnia 14 listopada 2014 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 
1 047 zł. Kwota dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne do końca października 2014 r. 

− W rozdziale 85215 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 
z dnia 14 listopada 2014r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 
9 451 zł. Kwota ta dotyczy wypłat zryczałtowanych dodatków 
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty 
obsługi tego zadania. 

 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 153/14 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 
395 475 zł. 

 
W okresie między sesjami, powyższym Zarządzeniem zwiększone zostały 
dochody i wydatki o kwotę 395 475 zł. 
 
 
Ad 6. 
Burmistrz A. Ludew przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na 
ostatnich sesjach. Poinformował, że na sesji w dniu 1 grudnia i na sesji w dniu 
9 grudnia 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwały: Nr 1/I/14, Nr 2/I/14 oraz 
Nr 3/II/14, które zostały wykonane i przesłane do Wojewody Mazowieckiego. 
 
 
Ad 7a. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca obejmującej 
obszar działek nr 1380/15, 1380/4, 1381/15, 1381/4, 1382/12, 1381/14, 1383/15, 
1380/11, 1381/1, 1382/1 w mieście Szydłowcu przedstawiła naczel. Urszula 
Grzmil. 

Poinformowała, że podjecie niniejszej uchwały jest konsekwencją 
uchwały Nr 227/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta 
Szydłowca obejmującej obszar działek nr 1380/15, 1380/4, 1381/15, 1381/4, 
1382/12, 1383/14, 1383/15, 1380/11, 1381/1, 1382/1 w mieście Szydłowcu 
zmienionej Uchwałą Nr 235/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 
15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XXXVII/14 Rady 
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
północno-wschodniej części miasta Szydłowca obejmującej obszar działek 
nr 1380/15, 1380/4, 1381/15, 1381/4, 1382/12, 1383/14, 1383/15, 1380/11, 
1381/1, 1382/1 w mieście Szydłowcu oraz uchwałą 254/XLII/14 Rady Miejskiej 
w Szydłowcu z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr 227/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta 
Szydłowca zatwierdzonego uchwałą Nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej 
w Szydłowcu w dniu 26 marca 2012 r. obejmujący obszar działek nr 1380/15, 
1380/4, 1381/15, 1381/4, 1382/12, 1383/14, 1383/15, 1380/11, 1381/1, 1382/1 
w mieście Szydłowcu.  
 
Opinie komisji: 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury, która wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały: 
za – 15 głosów /jednogłośnie/  
 
 
Ad 7b. 
Sekretarz Gminy D. Kubiś odczytała proj. uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca. 
„§ 1. 
1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Szydłowca Pana Artura 

Ludwa w wysokości: 
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5500 zł (słownie złotych pięć 

tysięcy pięćset) 
2) dodatek funkcyjny w wysokości 2000 zł (słownie złotych dwa tysiące) 
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie od wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
2. Ponadto Burmistrzowi Szydłowca zgodnie z właściwymi przepisami 

przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe 
i dodatkowe wynagrodzenie roczne.” 

 
Poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie 
wynagrodzenia burmistrzowi. Potwierdzenie tego stanowiska znalazło się 
w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która 
w art. 8 ust. 2 stanowi, że czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 
stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - 
wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub 
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sekretarz gminy, z tym, że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze 
uchwały. 

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1050).  

Mając powyższe na uwadze oraz złożenie ślubowania przez Burmistrza 
Szydłowca w dniu 9 grudnia 2014 r. istnieje konieczność podjęcia stosowanej 
uchwały. 
 
Opinie komisji: 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię 
pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury, która wydała 
opinię pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która wydała 
opinię pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną. 
 
Radny L. Jakubowski stwierdził, że burmistrz Szydłowca zasługuje na godne 
wynagrodzenie, gdyż reprezentuje Gminę na zewnątrz. Uważa, że to 
zaproponowane wynagrodzenie jest odpowiednie. Przypomniał, że poprzedni 
burmistrz w 2010 roku miał 6 000 zł płacy zasadniczej, dod. funkcyjny -2100 zł 
i dod. specjalny w wys. 40% i to dawało 12 960 /brutto/ Przypomniał, że 
burmistrz A. Jarzyński, kiedy zaczynał swoją karierę 12 lat temu to 
wynagrodzenie zostało mu ustalone na dużo niższym poziomie zaznaczając, że 
nie chodzi mu o obniżenie wynagrodzenia obecnemu burmistrzowi. Zwrócił 
uwagę, że w czasie kampanii wyborczej podawana kwota jego wynagrodzenia 
w granicach 16 490 zł była oczywistym kłamstwem.  
Radny oświadczył, że będzie głosował za takim wynagrodzeniem, które jest 
zaproponowane w proj. uchwały. 
 
Radny P. Bloch poparł wypowiedź poprzednika, jeśli chodzi o wynagrodzenie 
obecnego burmistrza. Jest za tym, aby otrzymywał godne wynagrodzenie takie, 
na jakie zasługuje burmistrz tego miasta.  
Natomiast, jeśli chodzi o poprzednika - wynagrodzenie burmistrza 
A. Jarzyńskiego wynosiło 12 500 zł. Takie wyjaśnienie padło na ostatnim 
posiedzeniu Komisji. W związku z tym zapytał, co jest prawdą a co jest 
kłamstwem skoro od 2011 roku roczne wynagrodzenie Burmistrza sięgało ok. 
162 000 tys. zł /brutto/ Zwrócił się o wyjaśnienie, jakie były składowe tego 
wynagrodzenia, że pojawiły się takie medialne doniesienia o kwocie 16 490 zł. 
Prawdopodobnie to nie jest prawdziwa informacja kolportowana wśród ludzi 
jakoby burmistrz Szydłowca A. Jarzyński taką kwotę zarabiał. Zwrócił się 
o szczegółową odpowiedź.  
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Przewod. obrad zwrócił uwagę radnym że obecnie Rada obraduje nad uchwałą 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia obecnego Burmistrza, a takie pytania należy 
zadawać w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” 
 
Radna D. Jakubczyk zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Przewod. obrad zamknął dyskusję przy milczącej aprobacie Rady. 
 
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały: 
za – 15 głosów /jednogłośnie/  
 
Burmistrz A. Ludew podziękował Radzie za podjecie tej uchwały.  
 
 
Ad 7c. 
Skarbnik I. Czarnota w imieniu Burmistrza przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 
 
Opinie komisji: 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię 
pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury, która wydała 
opinię pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która wydała 
opinię pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały:  
za – 15 głosów /jednogłośnie/  
 
 
Ad 7d. 
Sekretarz Gminy D. Kubiś przedstawiła proj. uchwały w sprawie wyboru 
przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów 
Sportowych, Nagród i Wyróżnień. 

Zgodnie z § 3 ust. 13 pkt 1 uchwały Nr 157/XXIII/12 Rady Miejskiej 
w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, 
wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych 
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, 
a także innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 
w skład Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień wchodzi 
dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu, w tym, co najmniej jeden 
z Komisji Edukacji, wybieranych uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu.  
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W związku z wyborem w dniu 16 listopada 2014 r. i rozpoczęciem nowej 
kadencji Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz ustaleniem nowego składu 
osobowego Gminnej Rady Sportu (poprzednia została odwołana w dniu 
4 grudnia 2014 r.) zachodzi konieczność powołania Komisji ds. Stypendiów 
Sportowych, Nagród i Wyróżnień w zmienionym składzie osobowym.  
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
Opinie komisji: 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu, która wydała opinię 
pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury, która wydała 
opinię pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która wydała 
opinię pozytywną. 
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przedstawicielami Rady Miejskiej do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, 
Nagród i Wyróżnień zostali: 
- radny Maciej Kapturski 
- radna Dorota Pęksyk 
 
Przewod. obrad poddał pod głosowanie proj. uchwały: 
za – 15 głosów /jednogłośnie/  
 
 
Ad 8.  
Radna D. Jakubczyk odczytała interpelacje a następnie złożyła je na piśmie. 
/w zał. do prot./  
 
Dodatkowo zwróciła się o wyznaczenie osoby do koordynacji Funduszu 
Sołeckiego, aby udzielać w każdej kwestii pomocy sołtysom.  
 
Przewod. obrad poinformował, że po sesji odbędzie się spotkanie Burmistrza 
i radnych z sołtysami.  
 
Radny T. Rut poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje z dnia 
29 października 2014 r. a złożył 5 interpelacji na piśmie.  
Przypomniał, iż w Sadku została wykonana i oddana do użytku świetlica 
wiejska. Mieszkańcy i Rada Sołecka miejscowości Sadek zwracają się z prośbą, 
aby ta świetlica podlegała pod Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu –
Zamek. 
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- odnośnie starej części szkoły – wpłynęło ze Starostwa 20 tys. zł i zapytał, co 
z tymi pieniędzmi, jakie mają przeznaczenie. Wiadomo, że w planie miały być 
te środki przeznaczone na remont dachu.  
- w imieniu mieszkańców miejscowości Barak zwrócił się o pomoc 
w znalezieniu działki, która byłaby przeznaczona dla tych mieszkańców na 
rekreację, spędzanie wolnego czasu, uprawianie sportu.  
 
Radna D. Jakubczyk poinformowała, że składała na piśmie wiele interpelacji 
i również nie uzyskała do chwili obecnej odpowiedzi. 
 
Radny K. Gula stwierdził, że jest piękny Rynek, przybyło na nim miejsc 
parkingowych, ale samochody parkują na miejscach z drobnej kostki. Za rok 
nawierzchnia całego Rynku Wielkiego będzie w plamach po benzynie, czy po 
oleju. Zwrócił się o to, aby Straż Miejska zwracała uwagę, że to są miejsca 
niedozwolone do parkowania.  
- zapytał, kto z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii jest z organizacji pozarządowej i kogo 
reprezentuje. 
 
Radny P. Bloch zwrócił się o przygotowanie chronologii zdarzeń i odpowiedzi 
na pytania przez Wydział przygotowujący dokumentację na budowę ul. Pięknej 
w Szydłowcu od roku 2011 tj., od momentu, kiedy ten zamysł miał iść do 
realizacji. Dokładne dane wraz z datami, kiedy, dlaczego i z jakiej przyczyny 
nie udało się zrealizować tej inwestycji we wskazanym roku, przy 
dofinansowaniu 50:50 oraz czy kiedykolwiek można było skorzystać 
z dofinansowania na poziomie 70:30 ze „schetynówek”. Zwrócił się 
o odpowiedź na piśmie. 
- zwrócił się o informację w sprawie Inkubatora Przedsiębiorczości – ile 
instytucji, ilu przedsiębiorców, na co dzień ma możliwość z niego korzystać, ile 
pomieszczeń jest ewentualnie pustych i dlaczego. Zwrócił się o odpowiedź na 
piśmie. 
- na ul. Kopernika został bardzo ładnie zmodernizowany chodnik – w budżecie 
na 2015 rok jest zapis, że 30 tys. zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji 
ulic i ewentualne ciągi piesze na oś. Praga. Radny zapytał, czy jeśli te 30 tys. zł 
w trakcie prac nad właściwym budżetem nie znikną to czy można je będzie 
przenieść na modernizację chodnika po drugiej stronie ul. Kopernika. Kwota ta 
spokojnie wystarczy na wykonanie tego chodnika. 
 
Radny M. Kapturski od pewnego czasu na parkingu przy pawilonie 
handlowym ul. Kolejowa 2 składowana jest kostka przeznaczona na remont 
chodnika. Zapytał, jak przebiegały rozmowy z SzSM w kwestii remontu tego 
chodnika i kiedy rozpocznie się remont. Leżąca tam kostka powoli jest 
rozkradana. Zajmuje dużą część parkingu i tym samym jest mniej miejsc 
parkingowych. 
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- zapytał o działkę przy ul. Pięknej przeznaczoną do sprzedaży, która ma ponad 
7 000 m2 - czy część tej działki nie wchodzi w Starachowicką Strefę 
Ekonomiczną. Zdaniem radnego należy strefę poszerzać a nie zawężać. Dlatego 
też zapytał, czy jest sens sprzedaży tych działek. 
- część iluminacji świątecznych na Rynku Wielkim już powstało. Zapytał, czy 
jeszcze dalsza część będzie montowana ? 
 
Radny A. Sokołowski zapytał o most w miejscowości Zastronie przy drodze 
gminnej. Most jest od dawna uszkodzony. Zapytał, jakie działania zostały 
podjęte, aby ten most wyremontować. 
 
Radny J. Jarosiński – w związku z budową trasy S7 drogami przez Szydłówek 
za kościołem zaczynają jeździć ciężkie samochody. Drogi te są wykonane, jako 
drogi lokalne na podbudowie słabszej. Ktoś, kto się zajmuje drogami 
w Urzędzie Miejskim powinien skontrolować tą sytuację i postawić 
odpowiednie znaki drogowe, bo później po zakończeniu budowy S7 firma 
odejdzie a Gminie zostaną zniszczone drogi. Stwierdził, iż należy wcześniej 
interweniować. 
 
Radny M. Plewa - z informacji mieszkańców wiadomo, że ciężkie samochody 
rozjeżdżają ul. Piękną. Jeśli tak jest to zasugerował żeby dokonać inwentaryzacji 
tej drogi, aby w przyszłości była możliwość starania się o jakieś odszkodowanie, 
jeśli nawierzchnia ulic zostanie zniszczona. Zasugerował, że najlepiej byłoby 
postawić znaki zakazu i nie pozwolić tym ciężkim samochodom jeździć po 
ul. Pięknej. 
 
Radny P. Bloch – potwierdził, że faktycznie widział, iż ul. Piękną w godzinach 
630 -650 w obu kierunkach poruszają się ciężarówki. Ta ulica jest do 3,5 tony. 
Było pozwolenie na przejazd pustych ciężarówek po tej drodze. Natomiast one 
zostawiają tyle błota, że ślady ich przejazdu są wyraźne. Zaproponował, aby 
w podanych przez niego godzinach skierować tam Straż Miejską ewentualnie 
Policję w celu sprawdzenia i potwierdzenia tych informacji. 
 
Przewod. obrad M. Koniarczyk zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców 
o ułożenie chodnika z płyt chodnikowych od ul. Moniuszki do bloków na 
ul. Kolejowej. Do tej chwili korzystali z istniejącego tam przejścia mieszkańcy, 
młodzież, dzieci, które tamtędy idą do szkół, ale obecnie trwa tam budowa. 
Według radnego jest szansa, aby pomóc tym mieszkańcom i wykonać chodnik. 
1. Po raz kolejny boisko przy PG nr 2 w Szydłowcu uległo dewastacji. Zostały 

zniszczone krzesełka, uszkodzone ławki, boisko zostało zaśmiecone. Brak 
tam jest prawidłowego oświetlenia i prawidłowego funkcjonowania 
monitoringu. Zwrócił się do Burmistrza o interwencje w tej sprawie. 
Zaproponował, żeby Straż Miejska odwiedzała ten teren w okresach 
weekendowych, czyli piątek – sobota w godzinach wieczornych tj. 2000-2200  
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2. Zwrócił się o informację, jakie będą realizowane zadania zgodnie 
z opracowanym harmonogram zagospodarowania kostki z odzysku, gdyż 
część inwestycji udało się wykonać. Jakie są planowane następne zadania, 
gdyż szkoły czekają na wykonanie parkingów. 

3. Otrzymał informacje o prowadzonych inwentaryzacjach wyrobów 
zawierających azbest. Wie, że takie informacje powinny składać 
przedsiębiorstwa i osoby fizyczne a również do 31 stycznia powinni składać 
taką informację burmistrzowie, marszałkowie województwa. Chciałby się 
dowiedzieć od naczel. K. Piotrowskiego jak ta sprawa wygląda w naszym 
mieście i gminie. Czy są takie informacje i czy był taki spis z natury 
wykonywany. 

4. Zapytał, jak wygląda zanieczyszczenie powietrza w naszym mieście. Czy 
jest możliwość uzyskania takiej informacji, gdyż ten temat nigdy nie był 
poruszany. 

 
 
Ad 9. 
Burmistrz A. Ludew poinformował, że odpowiedzi na większość interpelacji 
zostaną udzielone na piśmie w terminie 14 dni od dnia sesji.  
- odnośnie jeżdżących samochodów po ul. Pięknej zostały przyjęte pewne 
działania. Naczel. K. Piotrowski jest w trakcie opracowywania stosownych 
umów żeby zabezpieczyć interesy Gminy. 
- radnemu M. Kapturskiemu odpowiedział, że nie ma potrzeby dodatkowo stroić 
ratusza, gdyż jest dostatecznie oświetlony i wygląda ładnie. 
 
 
Ad 10.  
Przewod. obrad poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej: 
- od Przewod. Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Szydłowcu Jana Piwowarczyka podziękowanie za zaproszenie na uroczystą 
sesję oraz życzenia dla Burmistrza, Przewodniczącego Rady i całej Rady 
Miejskiej. 
- od p. Piotra Sokołowskiego Prezesa firmy COMES Sokołowscy z prośbą 
o ujęcie w budżecie Gminy rozpoczęcia wykonywania drogi gminnej 
w miejscowości Sadek Mały.  
- od p. Marcina Banaszczyka redaktora portalu Nasz Szydłowiec. 
 
 
Ad 11.  
Sołtys m. Wola Korzeniowa B. Rogozińska poinformowała, że we wsi Wola 
Korzeniowa drogi są już „rozjechane” przez ciężkie samochody. Zwróciła się, 
aby z wykonawcą ktoś w imieniu Gminy przeprowadził rozmowę w sprawie 
naprawy tych zniszczonych dróg. 
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Sołtys m. Zastronie A. Cieloch - w miejscowości Zastronie na drodze gminnej 
został uszkodzony most. Most jest nieprzejezdny. Droga przez Świniów trochę 
została poprawiona poprzez zasypanie dołów, ale i tak trudno nią jeździć. Jedna 
strona tego mostu jest całkowicie uszkodzona a przejazd następuje drugą stroną.  
Ta sprawa była już kilkakrotnie zgłaszana, ale bez skutku. 
 
Sołtys wsi Wysocko S. Nowak zapytał, jakie są plany zagospodarowania 
budynku po byłej szkole podstawowej w Wysocku. Dwa lata budynek stoi 
zamknięty i następuje jego dewastacja.  
- bardzo go cieszy, że wreszcie sprawy Rady są jawne. W chwili obecnej 
wszyscy sołtysi wiedzą, jaką pensję ma burmistrz, bo poprzednio nikt tego nie 
wiedział. Tak jak nie było wiadomo, kto i po co budował ulicę Piękną, jaki był 
koszt tej budowy i jaka była dotacja. Nie wiadomo też, jakie koszty ponosili 
właściciele działek przy ul. Pięknej za doprowadzenie wody, kanalizacji, bo na 
wsi to każdy indywidualnie musi płacić. Podobno do tych pustych działek jest 
wszystko doprowadzone za pieniądze Gminy. 
 
Sołtys wsi Chustki H. Zawadzka zwróciła się z prośbą, aby kosze przy 
przystankach były systematycznie opróżniane tj. 2 razy w miesiącu. 
 
Sołtys wsi Majdów D. Karpeta stwierdził, że wielokrotnie interweniował 
w sprawie odbioru śmieci za każdym razem, gdy firma odbierała odpady 
komunalne. Odpowiedź była, że nie mają klucza. Zwrócił się również 
o wymianę zniszczonego kosza postawionego na krzyżówkach w Majdowie. 
 
Radny K. Gula wyjaśnił, że nie ma innej opcji podwyższenia pensji 
burmistrzowi tylko uchwałą, którą podejmuje Rada Miejska. Radny stwierdził, 
że nie przypomina sobie żeby Rada Miejska zmieniała uchwałę podwyższając 
pensję burmistrzowi A. Jarzyńskiemu.  
 
Radny P. Bloch stwierdził, że nigdy nic nie było ukrywane zawsze wszystko 
było jawne. Każdy uczestnik sesji mógł zabrać głos, jeśli tylko przewod. obrad 
wyraził zgodę. Nie było takiej sytuacji żeby sołtys nie był dopuszczony do 
głosu, jeśli chciał przedstawić jakąś sprawę Radzie.  
 
Radny M. Kapturski wyjaśnił swoje pytanie. Chodziło mu o świąteczne 
iluminacje na słupach lamp oświetleniowych na ul. Radomskiej, ul. Kilińskiego 
i przy pomniku J. Piłsudskiego oraz taką iluminację świąteczną, która puszczała 
światło na ścianę ratusza. 
 
Sekretarz D. Kubiś wyjaśniła szczegółowo jak ustala się wynagrodzenie 
burmistrza. Stwierdziła, że nie ma innej możliwości tylko uchwałą, jaką 
podejmie Rada. Dla poprzedniego burmistrza Rada na sesji w dniu 28 grudnia 
2010 roku uchwałą Nr 9/II/10 ustaliła wynagrodzenie. Uchwała ta była 
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opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i takie wynagrodzenie, jakie 
jest w tej uchwale burmistrz otrzymywał. Jeśli chodzi o oświadczenie 
majątkowe, które co roku składa burmistrz jest tam ujawniony dochód roczny. 
Oprócz tego wynagrodzenia, które burmistrz pobiera przysługuje mu jak 
każdemu pracownikowi samorządowemu dodatkowe roczne wynagrodzenie. 
Więc to dodatkowe roczne wynagrodzenie /tzw. trzynastka/ jest również ujęte 
w tej kwocie, którą burmistrz podaje w oświadczeniu majątkowym. I to skutkuje 
tym, że to miesięczne wynagrodzenie należy pomnożyć razy 13. Również 
burmistrzowi przysługują nagrody jubileuszowe. Poprzedni burmistrz 
w styczniu 2014 roku otrzymał nagrodę za 30 lat pracy. Jest to nagroda 
w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia. Czyli w roku 2014 
wynagrodzenie roczne /od stycznia do września/ zostało zwiększone o tą 
nagrodę jubileuszową. To są składniki wynagrodzenia, które obligatoryjnie 
przysługują każdemu pracownikowi samorządowemu. Nie ma możliwości 
ustalenia wyższego wynagrodzenia niż zawarte jest w uchwale i wynika to 
z innych przepisów. To podlega kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Na zakończenie poinformowała, że wszystkie dokumenty w tym uchwały Rady 
Miejskiej są jawne. Każdy ma możliwość zapoznania się z nimi wchodząc na 
stronę BIP lub osobiście w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Przewod. obrad złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. oraz podziękował za przesłane życzenia dla Rady Miejskiej. 
 
 
Ad 12. 
Na tym porządek III sesji został wyczerpany. 
 
Przewodniczący zamknął obrady wypowiadając formułę „Wysoka Rado, 
zamykam III sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu” 
 
Czas trwania sesji od godz.1500 do 1645 
 
Rada podjęła uchwały Nr 4-7/III/14 
 
Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak. 
 
 
 Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Krystyna  
Jachowska- Sadura         Marek Koniarczyk 
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