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Pan/i/ 

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

 

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

 

 

  

Zapraszam na XLVI sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, 

która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. /wtorek/ o godz. 1300 w sali 

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

Przedstawiam ustalony porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów Nr XLII/22 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr XLIII/22 

z dnia 4 sierpnia oraz Nr XLIV/22 z dnia 29 września 2022 r.  

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) 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; 

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 

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

2021 roku; 

3) uchylenia w całości Uchwały Nr XXXIX/284/22 Rady Miejskiej  

w Szydłowcu z dnia 14 marca 2022r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady; 

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na 2023 r.; 

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

8) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

9) zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec; 

10) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 

30 stycznia 2018 r. w spawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Szydłowiec; 

11) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy 

wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

oraz rodziców; 

12) przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok; 

13) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania 

i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród  

i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.  

6. Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób 

wymienionych w art. 24 h ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.). 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych 

złożonych przez radnych. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Szydłowiec 

w roku szkolnym 2021/2022. 

9. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Strategii Problemów Społecznych 

Gminy Szydłowiec na lata 2021-2028.  

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Marek Artur Koniarczyk 
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