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RADA MIEJSKA W SZYDŁOWCU 

 

Szydłowiec, dnia 8 czerwca 2022 r. 

 

Pan/i/ 

......................................................... 

 

.......................................................... 

 

 

Zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, 

która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. /środa/ godz. 1330 w sali 

Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2. 

 

Przedstawiam ustalony porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.  

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany uchwały nr XXXIX/283/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 

marca 2022 r. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie; 

2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2022; 

3) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej 

w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 – 2035; 

4) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 

2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 

2021 roku; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego; 

6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok 

szkolny 2022/2023; 

7) nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Szydłowca; 

8) nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Szydłowca.  
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6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2021 rok. 

1) przedstawienie raportu; 

2) debata nad raportem; 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza 

Szydłowca.  

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok: 
1) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Szydłowiec za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za 

2021 rok; 

2) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 

rok; 

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Szydłowca; 

4) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium; 

5) dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem; 

6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

za 2021 rok; 

7)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Szydłowiec 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2021 roku”.  

9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Szydłowiec.  

10. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 rok. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Marek Artur Koniarczyk 
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