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Protokół Nr III/2014 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 11 grudnia 2014 roku 

 

I. Stan Rady Miejskiej                         -  15 radnych 

II. Obecni wg listy obecności                - 15 radnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przywitał Burmistrza, radnych , sołtysów i 

wszystkich przybyłych na obrady sesji Rady Miejskiej. Zaproponował następujący porządek obrad : 

1/  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2/  Przyjęcie porządku obrad. 

3/  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

4/  Interpelacje i zapytania radnych. 

5/ Podjęcie uchwał w sprawach : 

– powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   

Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu 

– obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2015 roku 

– podatku od nieruchomości 

– podatku od środków transportowych 

– opłaty targowej 

– zwolnień w podatku od nieruchomości 

– zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 

22 maja 2014 roku 

6/ Sprawy różne i wolne wnioski. 

7/ Zamknięcie III – Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Ad.1 

Otwarcia III -Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Marek Ćwiek. Stwierdził iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.2 

Porządek obrad został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Pana Ryszarda Suligę o sprawozdanie z 

działalności międzysesyjnej. 

Pan Burmistrz poinformował, że od zaprzysiężenia czyli od 5 grudnia podjął następujące tematy: 

– 5 grudnia – powołał Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Perlińskiego na czas choroby Pana 

Jerzego Maszewskiego 

– koniecznością jest zatrudnienie radcy prawnego 

– przeprowadzono rozmowę z Panią Jadwigą Rejman dyrektorem Przychodni Rejonowej 

w Koniecpolu nt. funkcjonowania Przychodni, Apteki zlokalizowanej w tym  budynku 

– spotkanie z Zarządem  Klubu ''Pilica'' nt .zasad działania Klubu. Burmistrz stwierdził, że 

Klub to jest tradycja od 1967 roku, działa i będzie działał tylko na zdrowych zasadach 

– Burmistrz także prowadził rozmowy i rozeznanie w Urzędzie Pracy nt. zatrudnienia osób 

bezrobotnych 

– następna sprawa – rozmowy z dyrekcją szkoły ponadgimnazjalnej w sprawie rozwiązania 

problemu zorganizowania transportu dowozu uczniów do szkoły, gdyż w każdym roku 

szkolnym jest coraz mniej chętnych uczniów w szkole średniej zlokalizowanej przy ul. 

Armii Krajowej. Także trzeba podjąć działania zachęcające do nauki uczniów w naszej 

szkole. 
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– na spotkaniu z Zarządem OSP powołano kapelana druhów OSP ks. Józefa Cichonia z Parafii 

Św. Michała 

– wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich z Katowic zawiadamiające o unieważnieniu 

przetargu na remont drogi wojewódzkiej 786 ( Kielce – Częstochowa od ul. Chrząstowskiej 

do ul. Łąkowej ( brak zjazdu do Biedronki  oraz do Miejskiej Przychodni) 

W następnej kolejności głos zabrał Wicestarosta Częstochowski Pan Henryk Kasiura. 

Podziękował sołtysom za poparcie i wybór na kolejną kadencję. Przekazał informacje nt.  

organizacji powiatu , przedstawił skład Rady Powiatu. 

Głównym priorytetem  na 4 letnią kadencję jest : 

– przebudowa dróg 

– regulacja stosunków wodnych dla potrzeb rolników. Nie są to zadania powiatu tylko 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska- sprawę będzie pilotował. 

– Pan Wicestarosta poinformował, że dokumentacja techniczna na  drogę od ul. 

Chrząstowskiej do ulicy Łąkowej była zgłoszona na remont ,natomiast my uważamy ,że 

konieczna jest całkowita przebudowa ;w tej sprawie niezbędna jest wizyta w Urzędzie 

Marszałkowskim na spotkanie z Marszałkiem Stanisławem Dąbrową celem uzyskania 

konkretnej informacji w jakim terminie zostanie ten odcinek drogi wykonany. Również 

naszym marzeniem i życzeniem będzie ściągnięcie inwestorów do Koniecpola. Podejmiemy 

starania i zabiegi w sprawie przekazania i zainteresowania terenem po płytach i w jakiś 

realny sposób zagospodarowanie tego terenu. Trzeba będzie skorzystać z pomocy w  

Ministerstwie Gospodarki. Jako Wicestarosta Powiatu jest odpowiedzialny za placówkę       

w Koniecpolu, pomoc społeczną, rynek pracy. 

Pan Burmistrz podziękował Panu Wicestaroście za wsparcie i podkreślił, że nasze relacje z 

powiatem i województwem są bardzo dobre. 

Radny Wojciech Machera  - zapytał jak wygląda sprawa z ustaleniem właściciela terenu 

po zakładzie KZPP S.A 

Pan Henryk Kasiura -  potwierdza ,że jest to problem  i nie wiadomo na razie kto będzie stroną 

do rozmowy, ale musimy podjąć temat bardzo ważny dla Koniecpola. 

 

Ad.4     
 Interpelacje  radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek – poprosił o wyjaśnienie Panią Skarbnik 

sprawy dot. wykorzystania środków finansowych szkół prowadzonych przez stowarzyszenie. 

Jeśli Dyrektorzy szkół otrzymają zbyt późno dotacje wówczas  mają problem z ich wydatkowaniem 

 

Pani Skarbnik Gminy Jadwiga Gwara – wyjaśniła, że dotacje przekazywane są w II transzach na 

początku i na końcu miesiąca w równych kwotach. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przystąpił do głosowania uchwał w sprawach : 

– powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Dyrektor SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa 

w Koniecpolu, która wystąpiła z wnioskiem o powołanie nowego składu osobowego 

Rady Społecznej. 

         

   Pan Marek Ćwiek wyjaśnił, że Rada Społeczna jest organem inicjującym ,opiniodawczym 

   i doradczym Dyrektora Przychodni. Rada Społeczna zgodnie ze Statutem Przychodni 

   powoływana jest na okres 2 lat. 
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W skład Rady Społecznej wchodzą: 

 - jako przewodniczący Rady Społecznej – Burmistrz MiG Koniecpol lub osoba przez 

   niego wyznaczona 

 - jako członkowie – przedstawiciel wojewody 

 - 3  przedstawicieli wybranych przez Radę Miejską 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wskazał jako Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja 

Perlińskiego – p.o. Sekretarza Gminy. 

Jako członków Rady Miejskiej wybrano – radnego Gwidona Jelonka, radną– Anetę Chrzuszcz i 

radną Barbarę Krawczyk. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 

Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu w Koniecpolu z dnia 11.12. 2014 roku została 

przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 

Kolejne uchwały podatkowe poddane pod głosowanie w sprawach : 

- obniżenia  ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2015 roku 

  Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Burmistrzowi nt. stawek podatkowych. 

  Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Suliga – proponuje podwyższenie podatków lokalnych w 2015 

  roku o inflacje czyli 1%, gdyż mamy Program Naprawczy i musimy zwiększyć minimalnie stawki 

  podatkowe. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej – poprosił o dyskusje. 

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej radny Gwidon Jelonek – przedstawił porównanie stawek 

obowiązujących i proponowanych na 2015 roku w gminach ościennych. 

Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy i Program Naprawczy zostaliśmy zmuszeni do 

podwyższenia podatków o 1 %/. Podatek rolny nie wzrośnie gdyż obniżamy cenę skupu żyta 

będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego w 2015 roku. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek poddał uchwałę pod 

głosowanie. 

Uchwała Nr III/13/14  Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11.12.2014 roku została przyjęta 

większością głosów 13 – za,1 - przeciw, 1 – wstrzymujący. Uchwała stanowi zał. do protokołu. 

Kolejne uchwały poddane pod głosowanie w sprawie : 

- podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11.12.2014 roku została przyjęta 

14 za i 1głosie- wstrzymującym i stanowi zał. do protokołu. 

- podatku od środków transportowych    

Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11.12.2014 roku została przyjęta 

większością głosów 11-za; 3- wstrzymujące i 1 -przeciwny. Uchwała  stanowi zał. do protokołu. 

- opłaty targowej 

Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11.12.2014 roku została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 

- zwolnień w podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11.12.2014 roku została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 

- zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 

22.05.2014 roku 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik Jadwigę Gwarę o bardziej szczegółowe 

wyjaśnienie uchwały. 

Pani Skarbnik przedstawiła Radnym jakie dokonała przesunięcia w budżecie ,a mianowicie 

w dziale Oświata i wychowanie , pomoc społeczna i kultura fizyczna. 

Przewodniczący Pan Marek Ćwiek poddał uchwałę pod głosowanie. 

Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11.12.2014 roku została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 
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Ad.6 

Po przegłosowaniu uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do kolejnego porządku 

obrad. 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Dariusz Świerczyna, radny Andrzej Kozak – mają wątpliwości odnośnie zrozumienia w 

kwestii głosowania rady nad udzieleniem głosu osobom nie będącymi radnymi a uczestniczącymi 

w obradach . 

 

Przewodniczący Rady Pan Marek Ćwiek – wyjaśnił wątpliwości w tej sprawie. 

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej udziela głosu 

osobom zainteresowanym wystąpieniem za zgodą Rady. Do czasu zmiany w Statucie zapis ten 

obowiązuje. 

 

Radna Aneta Chrzuszcz – wystąpiła z zapytaniem jak przedstawia się sytuacja w sprawie 

'' Budowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i halą sportową''. 

Burmistrz odpowiedział, że sprawa ciągnie się od wybudowania hali sportowej, Uważa, że zadanie 

to zostało zaniechane , brak zabezpieczenia środków finansowych. Jest możliwość wrócenia do 

sprawy i do dokumentacji  technicznej. Prawda jednak jest taka, że połączenie szkoły z halą 

zamykamy dojazd do boisk oraz drogę pożarową. Niemniej jednak podjęliśmy już rozmowy z 

Ministerstwa Edukacji i Zdrowia i  rozwiązanie tego problemu. W tej chwili zdajemy sobie sprawę, 

że nie możemy  realizować żadnych inwestycji , więc rozważamy pozyskać inne środki poprzez 

stowarzyszenie . 

Radny Dariusz Saternus – poruszył problem braku zaplecza dla Klubu Pilica i zawodników. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pan Ryszard Suliga – uważa, że w Naszej Gminie nie tylko jest piłka 

nożna ale także piłka siatkowa. Jeżeli będziemy przekazywać dotacje to również na tę dyscyplinę . 

W sprawie budynku – w najbliższym możliwie terminie zobowiązał się poruszyć temat z 

pełnomocnikiem Pana Potockiego Panem Boroniem na temat basenu, hotelu i parku. 

Musimy zastanowić się w jaki sposób rozwiązać ten problem. 

 

Radny Dariusz Świerczyna – zapytał dlaczego nie została sfinalizowana sprawa odn. zamiany   

gruntów położonych pod Radoszewnicą w zamian za obiekty  będące własnością Potockiego 

( budynek hotelu, basen ,park)                    

Burmistrz nie wie dlaczego nie doszło do podpisania transakcji. 

 

Radny Andrzej Kozak  - zapytał w sprawie prowizji dla sołtysów na 2015 rok 

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z Programem Naprawczym prowizja została obniżona i tak 

musi zostać na przyszły rok. 

 

Radny Zbigniew Lamch – wystąpił z interpelacją w sprawie remontu nawierzchni drogi 

przez Stefanów. 

Burmistrz odpowiedział, że jeśli wygospodarujemy środki to będziemy realizować. 

 

Radny Zbigniew Domoradzki – zwrócił uwagę, że największe cięcia są na strażakach 

 

Radny Przemysław Klita-  wystąpił z interpelacją w sprawie dowozu dzieci  do szkoły 

z ulicy Magdasz w okresie zimowym 

Burmistrz odpowiedział, że jest to możliwe, oczywiście po konsultacji z przewoźnikami. 

 

Radny Wojciech Machera – zgłosił dobudowanie 1 punktu oświetleniowego na ul. Żeromskiego 

Sołtys z Łysakowa – także w sprawie dobudowy lamp oświetleniowych do nowo wybudowanych 

budynków 
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Sołtys  Załęża Pan Marian Skiba – wystąpił w sprawie rozważenia i rozwiązania problemu dot. 

zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Chrząstowskiej z ulicą Zamkową. 

 

Sołtys z Łysin Pan Marek Kalinowski – zwrócił się z prośbą o skierowanie komunikacji 

autobusowej przez Łysiny 

Pan Burmistrz odpowiedział ,że w tej sprawie podjął rozmowy z PKS Częstochowa . 

W sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego Burmistrz na dzień dzisiejszy nie może jednoznacznie 

wyrazić zgody ,ponieważ obliguje nas Program Naprawczy Gminy. Sprawa zostanie 

przeanalizowana i rozważona czy możemy zrealizować wnioski radnych i sołtysów. Poprosił 

o złożenie wniosków na piśmie. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek udzielił głosu Panu 

Wojciechowi Szydłowskiemu . 

Pan Wojciech Szydłowski wystąpił z następującymi pytaniami. 

Pytanie 1/. Jaki jest powód , że dzieci ze SP  Nr  1 w Koniecpolu wchodzą do szkoły tylnym 

wejściem 

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział ,że jest to decyzja dyrektora szkoły i dyrektor 

odpowiada za funkcjonowanie szkoły. 

Pytanie 2/ po raz kolejny zgłasza uzupełnienie chodnika płytkami na ul. Robotniczej 

Burmistrz odpowiedział, że jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej i należy zwrócić się z tym 

problemem do Prezesa zarządzającej tym terenem Spółdzielni. 

 

Pani sołtys ze Starego Koniecpola – zapytała, czy na sesje będą zapraszani sołtysi. 

Pan Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak. 

 

Ad.7 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał 

zamknięcie III – Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Barbara Smaga 

Sesja trwała od godz. 14.00 – 17.00 


