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Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające
wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania statusu
miasta dla Szydłowa...

Wniosek do władz samorządowych Szydłowa
W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Szydłowie odbyło się posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 690-lecia Nadania Praw Miejskich dla Królewskiego
Miasta Szydłowa. Wzięło w nim udział kilkanaście osób związanych swoją działalnością i pracą z Szydłowem. Podczas tego posiedzenia komitet przegłosował
decyzję o wystąpieniu do władz samorządowych z propozycją zapoczątkowania
formalnej procedury odzyskania przez Szydłów praw miejskich.
Szydłów, dnia 12 kwietnia 2017 r.
		
Pan Janusz Juszczak – Przewodniczący Rady Gminy
		
Pan Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów
				
W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów 690-lecia Nadania Praw
Miejskich dla Szydłowa zwracam się do władz samorządowych Gminy Szydłów
o podjęcie działań mających na celu odzyskanie praw miejskich.
Szydłów był jednym ze 100 najstarszych miast polskich. Od XIV do połowy XVII wieku miasto przeżywało swój złoty okres w dziejach. Zachowane do
dzisiaj liczne zabytki architektury przypominają o niegdysiejszej pozycji miasta.
Utrata praw miejskich w 1869 r. przypieczętowała powolny upadek zapoczątkowany potopem szwedzkim.
W 2019 roku obchodzić będziemy 690-lecie nadania praw miejskich i jednocześnie minie 150 lat od ich utraty. Członkowie Komitetu uważają, że będzie to
znakomita okazja do tego aby prawa miejskie odzyskać.
Przez ostatnie lata obserwowaliśmy wiele wysiłku poczynionego przez
samorząd w celu przywrócenia świetności Szydłowa. Poczynionych zostało wiele
inwestycji, dzięki którym miejscowość zyskała na znaczeniu. Szydłów, będąc przez
wieki ważnym ośrodkiem miejskim, nadal pełni wiodącą rolę dla rozległej okolicy,
jako centrum administracyjne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne. W ostatnich
kilku latach prawa miejskie zostały nadane pobliskim miejscowościom m.in. Morawicy i Stopnicy. O prawa miejskie wystąpiła Wiślica a w Pierzchnicy podjęto
uchwałę intencyjną w tej sprawie. Warto aby także Szydłów, który ma nie mniejsze
znaczenie na mapie województwa świętokrzyskiego o prawa miejskie się starał.
				
					Z poważaniem
		
Przewodniczący Komitetu Honorowego
		
690-lecia Nadania Praw Miejskich dla Szydłowa
		
prof. dr hab. Adam Massalski

Pytania i odpowiedzi
1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy
(z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów) i są identyczne
zarówno dla miast jaki i dla wsi. Nie ma więc podstaw prawnych do ich
zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko - miejską.
2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY
USTALANIA PODATKU
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji
gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone
na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które
są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Stawki podatku rolnego
uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.
3. Czy zmianie ulegnie opłata targowa i opłata miejscowa? NIE
Opłata targowa oraz miejscowa nie są uzależnione od statusu miejscowości, na której ich pobór jest ustanowiony. Stawki te są uchwalane przez
Radę Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów określającego górne ich granice, które są identyczne zarówno dla miasta, jak
i wsi.
4. Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych oraz opłata
adiacencka? NIE
Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie.
W przypadku opłaty adiacenckej to wysokość stawki procentowej opłaty
adiacenckej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Stąd, jeżeli Rada stawek nie zmieni, pozostaną one na takim samym poziomie.
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5. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów? NIE
Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t.j. Dz.U. 2015. poz. 909 z późn.zm) na terenach miast nie wymagana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.
6. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia
stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?
a. dodatki dla nauczycieli: Nauczyciele NIE stracą dodatków.
Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców: zgodnie z art. 54
ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379
z późn. zm).
b. kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r.
poz. 60). Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca
zamieszkania.
c. subwencja oświatowa: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA
SUBWENCJI
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1687) wagi P1.P2 dotyczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
zlokalizowanych na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców.
W obecnym stanie prawnym ustawodawca określa wysokości subwencji
oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach
do 5.000 mieszkańców.
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7. Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?
Dostęp do Funduszy Europejskich pozostanie na nie zmienionym poziomie. Co niezwykle istotne, miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do podstawowych usług
i odnowy wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się także miasta liczące
do 5 tys. mieszkańców, a w przypadku działań realizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania kwalifikują się nawet miasta do 20
tys. mieszkańców.
8. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać, jak dotąd, ze środków
na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej albo działalności
stowarzyszeń? TAK
Podobnie jak gmina także mieszkańcy miasta Szydłów zachowają dostęp
do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od rybołówstwa. Uzyskanie statusu miasta nikogo nie wyeliminuje
z dostępu do środków Lokalnej Grupy Działania.
9. Czy po zmianie statusu zmienią się (wzrosną) opłaty za media
i śmieci? NIE
Nie jest planowany wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mniej jednak ustawodawca przewiduje możliwość zróżnicowania stawki opłaty w zależności od odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich (art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
10. Czy w związku z powołaniem miasta zmieni się liczba radnych?
NIE
Liczebność Rady Gminy zależna jest wyłącznie od liczby mieszkańców.
Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 20 tys. mieszkańców
rada składa się z 15 radnych. Stanowi o tym art. 17 ustawy o samorządzie
gminnym. Zmiana statusu nie powoduje także wzrostu diet radnych.
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11. Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe
wybory radnych i burmistrza? NIE
W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy (zob. art. 4f ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 390 Kodeksu wyborczego).
12. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego - zgodnie z art. 46
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.).

Miasta w województwie świętokrzyskim (2017 r.)
W województwie świętokrzyskim są 33 miejscowości o statusie miasta.
Kielce
Ostrowiec Świętokrzyski
Skarżysko-Kamienna
Starachowice
Bodzentyn
Busko-Zdrój
Chęciny
Chmielnik
Ćmielów
Daleszyce
Działoszyce
Jędrzejów
Kazimierza Wielka
Końskie
Koprzywnica
Kunów
Małogoszcz

Morawica
Opatów
Osiek
Ożarów
Pińczów
Połaniec
Sandomierz
Sędziszów
Skalbmierz
Stąporków
Staszów
Stopnica
Suchedniów
Wąchock
Włoszczowa
Zawichost

Kiedy Szydłów może zostać miastem?
Jaki jest realny termin uzyskania przez Szydłów statusu miasta?
Jeżeli wniosek uzyska akceptację Wojewody Świętokrzyskiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to najwcześniej Szydłów
może otrzymać prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Szydłów miastem najwcześniej 1 stycznia 2019 r.
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