
Protokół 

 z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu  

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

I. Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

II. Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych 

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 XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.  

Ad. 1 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Marek Ćwiek dokonał otwarcia 

XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu i stwierdził jej prawomocność. 

Pan Sekretarz Andrzej Perliński wyjaśnił, że sytuacja ekonomiczna Gminy Koniecpol jest 

trudna. Pieniędzy jest mało. Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na rewitalizacje  

budynków socjalnych. Termin do listopada. Budynek  na ul. Tarchalskiego wymaga adaptacji 

na warunki lokalowe. W szybkim tempie należy wykonać dokumentację i zaadaptować 

budynek zgodny z przepisami. Wykonanie dokumentacji w ciągu półtora miesiąca jest 

okresem krótkim. Należy zrobić zgodnie z procedurami i prawem. Chcemy maksymalnie 

wyciągnąć pieniądze na ten remont. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że sesja zwołana jest w trybie pilnym. 

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie: ) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w 

Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku. 

Pani Skarbnik wyjaśniła zmiany w uchwale budżetowej. Są to m .in. zwiększenia subwencji 

oświatowej. Po stronie dochodów na zadania zlecone: USC, ewidencja ludności i dowody 

osobiste. Przeniesienie wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Pan Przewodniczący – liczymy na zaufanie ze strony radnych. 

Pani Skarbnik – jeżeli są pytania to wyjaśnię. 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą ws. zmiany uchwały budżetowej. 

Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 

stycznia 2015 przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji. 

Ad. 3 Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Wojciech Machera – czy dotacja ws. szkół dotyczy szkoły w Rudnikach? 



Pan Przewodniczący – były rozesłane do wszystkich szkół informacje. Można było otrzymać 

7 tys. zł na wyposażenia stołówki i 5 tys. na wyposażenie gabinetu lekarskiego. 

Pan Sekretarz –  zainteresowane były tym projektem 4 szkoły. Określoną kwotę można było 

dostać z przydziału. 

Radny Przemysław Klita – były sesje nadzwyczajne i posiedzenia komisji. 

Pan Przewodniczący – zwołanie sesji biorę na siebie. Sesja dzisiejsza zwołana w sprawie 

podpisania umowy. 

Pan Sekretarz – współpraca pracowników w Urzędzie musi ulec zmianie. Mamy kilka 

działań, które trzeba realizować. 

Pan Przewodniczący – nad tym pracuje Burmistrz. 

Radny Andrzej Kozak – na początku kadencji były plany ws. powołania stanowiska ds. 

pozyskiwania funduszy unijnych. 

Pan Sekretarz – planujemy od początku września. 

Radna Aneta Chruszcz – czy posiedzenia sesji będą w czwartki? 

Pan Przewodniczący – tak. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – na posiedzeniach sesji powinien być obecny radca prawny. 

Radny Przemysław Klita – czy radca prawny przyjmuje w określone dni tygodnia? 

Pan Przewodniczący – tak - w poniedziałki do obsługi prawnej urzędu. 

Ad. 4 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ćwiek dokonał zamknięcia XIV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny: 08:00 do 08:40 

 

 


