
Protokół Nr XIII/2015
z nadzwyczajnejXIII Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 lipca 2015  r.

I.Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II.Obecni według załączonej listy obecności - 13 radnych

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek przywitał wszystkich obecnych.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015
roku.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Zamknięcie obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

Ad. 1 Otwarcia XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Zastępca Przewodniczącego Rady
Miejskiej Gwidon Jelonek i stwierdził że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr
V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Pan Burmistrz – zmiana uchwały budżetowej wynikła w związku z nawałnicą, która przeszła przez
Koniecpol, w wyniku czego został uszkodzony dach na Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu przy ul.
Mickiewicza 26.
Radny Wojciech Machera – czy uszkodzenie wchodzi w zakres ubezpieczenia?
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek – tak, był rzeczoznawca. Cały dach do
wymiany.
Pani Skarbnik – zakładamy, że będzie odszkodowanie. Chodzi o podpisanie umowy z wykonawcą i
zabezpieczenie środków w budżecie.
Pan  Burmistrz  –  inspektor  nadzoru  odebrał  budowę.  Dach  źle  zrobiony.  Całkowity  zwrot  za
segregację śmieci. Wyliczono ponad 2 mln złotych. Były rozmowy ws. zmniejszenia procentów
odsetek..  Zapłaciliśmy już 211 tys.  zł.  Dziękuję  radnym i  strażakom za  zabezpieczenie  szkoły,
uszkodzonej podczas wichury.
Uchwała Nr XIII/75/15 w sprawie miany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu
Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku została przyjęta jednogłośnie. 13 radnych – za.
Ad. 3 Sprawy różne i wolne wnioski.
Pan Burmistrz – właściciel dzierżawiący ogródek piwny zwrócił się o zwrot kosztów za uszkodzone
Toi  Toi.  Przekazałem Toi  Toi  stojący obok budynku  ZUS,  aby stał  w Rynku  i  służył  również
mieszkańcom.  Wpłynęły  trzy  wnioski  o  dzierżawę  terenu  parku.  Należy  zajrzeć  do  planu
zagospodarowania przestrzennego. Możliwość prowadzenia handlu.
W sprawie eternitu większość gmin podpisały i=umowy na zbiórkę i jego wywóz.
Została podpisana umowa na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2. Nie wiem kiedy złożymy
wniosek.
Odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie tegorocznych gminnych dożynek.
Rozmowy dotyczące rozwoju i pozyskiwania nowych miejsc pracy. Firma w Radoszewnicy na już
potrzebuje 10 osób. Zatrudniono – 6. Praca na umowę. Za mojej kadencji zostało zatrudnionych 26
osób.
Odbyło się spotkanie z prezesem i strażakami OSP ws. zawodów strażackich w dni 23.08.2015 r..
Zostały zakupione nagrody: motopompy, węże.
Od 01.08. 2015 sortownia śmieci będzie zamknięta.



Radny Sławomir Chrzuszcz – co na to prawnicy?
Radny Przemysław Klita – co z ludźmi tam pracującymi?
Pan Burmistrz – Nie będziemy dopłacali do śmieci. Musimy dostosować cenę do przetargu. Ta
sortownia śmieci jest nam niepotrzebna. Staramy się ją sprzedać.
Radny Wojciech Skrobich – co z dzierżawą śmietniska?
Pan Burmistrz – mamy dzierżawę śmietniska. Wyjazd zamiatarki to koszt. 3 tys. zł. Musimy podjąć
decyzje ws. dowozu dzieci do szkół. Chciałem oddać w użytkowanie remizę, ale brak chętnych.
Radna Aneta Chrzuszcz- były działki na sprzedaż?
Pan Burmistrz – jest wycena rzeczoznawców, ale są to grosze.
Radny Zbigniew Lamch  - co z komunalizacją działek?
Pan Burmistrz – nie było komunalizacji działek, dopiero zaczynamy.
Radny Przemysław Klita – czy gmina dysponuje mieszkaniami komunalnymi?
Pan Burmistrz – budynek przy ZRM nie dostosowany, brak środków. Staramy się modernizować
wnętrze. Możemy przystąpić do projektu ale musimy znaleźć wkład własny. Czekamy na decyzję
ws. oficyny.
Radny Zbigniew Domoradzki – na terenie miasta pojazdy poruszają się z niebezpiecznie nadmierną
prędkością, brak jest kontroli prędkości przez Policję.
Radny  Sławomir  Chrzuszcz  –  jakie  jest  stanowisko  obsługi  prawnej  w  kwestii  zwrotu  2  mln
złotych?
Pan Burmistrz – nie możemy nic zrobić, jedynie się odwołać od wyroku. Nasi prawnicy złożyli
doniesienie  o  wyjaśnienie  sytuacji.  Zarząd  Województwa  Śląskiego  wydał  decyzję  na  wniosek
kontroli Urzędu Skarbowego.
Radny Sławomir Chrzuszcz – należy wykosić drogi wiejskie.
Pan Burmistrz – zwracam się z prośbą, żeby kilku radnych z przewodniczącym rady wybrali się do
Urzędu Marszałkowskiego ws.  zwrotu  2  mln  zł.  Do wyjazdu zgłosili  się  Sławomir  Chrzuszcz,
Przemysław Klita, Zbigniew Domoradzki.
Ad. 4 Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Gwidon Jelonek dokonał zamknięcia XII
nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny: 09:00 do 10:50


