
Protokół Nr XV/2015 
z XV Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 24 września 2015 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przywitał radnych, Burmistrza, sołtysów,
Starostę Częstochowskiego – Henryka Kasiurę, prezesa MPK, radcę prawnego i wszystkich 
obecnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Koniecpolu
b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
c) przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
d) przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa
e) przyjęcia planu pracy Komisji  Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu 
Przestrzennego
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomościami na okres 
powyżej 3 lat
h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol z 
przeznaczeniem na cele publiczne
i) zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia
2015 roku.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad  XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Pan Marek Ćwiek.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Burmistrz Ryszard Suliga złożył podziękowania za pomoc w usuwaniu skutków suszy na terenie
gminy.  Szczególne  podziękowania  złożył  na  ręce  strażaków  z  OSP  Łysiny,  którzy  zostali
zwycięzcami w gminnych zawodach strażackich i reprezentowali gminę w zawodach powiatowych,
zdobywając zaszczytne IV miejsce.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  Marek Ćwiek przedstawił  trzy uchwały,  które wchodzą w
porządek obrad. Jedna dotyczy zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koniecpolu. Druga -  zmiany  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, trzecia uchwała pani Skarbnik dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koniecpol na lata 2015-2030. 
Pan  mecenas  Michał  Lada  wypowiedział  się  ws.  uchwały  dotyczącej  zmiany wzoru  deklaracji
śmieciowej. Zaistniała konieczność wzoru dostosowania deklaracji według wytycznych RIO. Zapis
w deklaracji daty 30.04.2013 r. zamienić na 14 dni od zamieszkania na nieruchomości. Podany
termin jest bezskuteczny.
Pani Skarbnik ws. uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej zaznaczyła, że są zmiany



w  budżecie  ze  względu  na  projekt  E-Rozwój  Gminy  Koniecpol.  Projekt,  na  który  dostajemy
fundusze ze środkami własnymi ma określony termin do końca września br.
Pan Sekretarz Andrzej Perliński – nad tym projektem zastanawialiśmy się ze względu na finanse.
Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji ogłosiło nabór do końca września. Projekt realizowany jest
raz na cztery lata.  Chodzi  o współpracę i  bezpośredni  dostęp mieszkańca do urzędu i  szybkiej
obsługi w urzędzie. Skoro mamy wydać 91 tys. zł na 4 lata to warto zainwestować. Wniosek należy
złożyć do końca września.
Przewodniczący Rady Miejskiej – kto za przyjęciem do porządku obrad uchwały śmieciowej – 15
za, uchwały ws. statutu – 15 za, uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej – 15 za.
Kto za przyjęciem porządku obrad w całości – 15 radnych za.

Ad. 3 Protokoły z poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4 Przewodniczący Marek Ćwiek – wszystkie komisje zapoznały się z wykonaniem budżetu.
Nie było uwag w tej sprawie.
Radny  Gwidon  Jelonek  –  zapoznał  z  uchwałą  RIO  z  09.09.2015  r.  z  przebiegu  przedłożenia
wykonania budżetu za I półrocze.
Pani Skarbnik – 14 tys. zł to zobowiązania CIS – odprawa emerytalna dla pracownika.
Przewodniczący Marek Ćwiek –  gmina  realizuje  program naprawczy i  wymogi  co  do budżetu
zostały spełnione zgodnie z art. 240a ustawy o finansach publicznych.
Radny Wojciech Skrobich – W sprawie parkingu uważam że jeżeli został zniszczony to powinien
zostać naprawiony przez tego kto zniszczył. Nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację dotyczącą
kosztów w ZEASiE

Przewodniczący  Marek  Ćwiek  –  rozmawiałem  z  dyrektor  ZEAS-u  i  będzie  zwolnione  jedno
pomieszczenie na przeniesienie dokumentacji.
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:

– Uchwała  Nr  XV/77/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 24 września 2015 r.  w
sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
Za- 15 radnych

– Uchwała Nr  XV/78/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie  zmiany  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi. Za- 15 radnych.

– Uchwała Nr  XV/79/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Koniecpolu.
Za- 15 radnych.

– Uchwała Nr  XV/80/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 24 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r. Za- 15 radnych.

–  Uchwała Nr  XV/81/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze
2015r. Za- 15 radnych.

– Uchwała Nr  XV/82/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r.  w
sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II
półrocze 2015 r. Za- 15 radnych. Za- 15 radnych.

- Uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia  planu  Komisji  Finansów,  Budżetu,  Inicjatyw  Gospodarczych  i  Ładu  
Przestrzennego na II półrocze 2015 r. Za- 15 radnych.

- Uchwała Nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Za- 15
radnych.



- Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r w sprawie 
wyrażenia  zgody na  bezprzetargowe  oddanie  w  dzierżawę  nieruchomościami  na  okres  
powyżej 3 lat. Za- 15 radnych.

- Uchwała Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Koniecpol  z  
przeznaczeniem na cele publiczne. Za- 15 radnych.

- Uchwała Nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 
2015 roku. Za- 15 radnych.

- Uchwała Nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr  V/25/15 z  dnia  29  stycznia  2015 roku dot.  Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015-2030. Za- 15 radnych.

Ad. 6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
Zostały odczytane przez Radnego Gwidona Jelonka i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski
Pan Starosta Henryk Kasiura – dziękuję Panu Burmistrzowi za wzięcie udziału wraz z delegacją w
powiatowych dożynkach, które odbyły się w Lelowie. Rada Miejska zainteresowana jest tym, jakie
zadania własne realizuje powiat. Sprawa wodociągowania to nie zadanie powiatu. Rozumiem w
obecnej  sytuacji  problem  rady  i  lokalnej  społeczności  w  walce  z  usuwaniem  skutków  suszy.
Tydzień temu rozpoczęliśmy w kierunku Ludwinowa budowę drogi tj. 2 kilometry i 100 metrów
nawierzchni.  Koszt  około  427  tys.  zł.  Koniec  inwestycji  planowany  na  koniec  października.
Pozostaje dokończyć jeszcze 3 km i 300 m nawierzchni.  W tym 600 m to grunt Nadleśnictwa
Koniecpol, które zagwarantowało że w projekcie budżetu zaplanuje ten projekt. Odcinek ten ma za
zadanie komunikację z drogą ekspresową z Radomskiem.
Zadanie w ramach usuwania skutków powodzi we wsi Wąsosz w roku 2013 – promesa dotyczy
uszkodzonego mostu. Koszt. 278 tys. zł. Zabezpieczono również środki na remont mostu w Białej
Wielkiej w gminie Lelów.
Wykonaliśmy cząstkowy remont drogi za około 55 tys. zł
Zabiegam o remont drogi powiatowej od końca Soborzyc do skrzyżowania w Łabędziu.
Sprawa  dróg  powiatowych  w  przyszłym  roku  w  ramach  usuwania  skutków  powodzi.  Ulica
Słowackiego i odcinek drogi od Radoszewnicy do Okołowic tj. około 4,5 km. Koszt 5 mln 400 tys.
zł.  Wykonaliśmy  pierwszy  etap  na  ul.  Słowackiego  tj.  odwodnienie.  Będziemy  z  Panem
Burmistrzem współpracować, żeby nie było takiej sytuacji jak z ul. Żeromskiego.
Sprawa  dróg  wojewódzkich  m.in.  odcinek  od  Starego  Koniecpola  do  granicy  woj.
świętokrzyskiego. Zrobiliśmy 8 dokumentacji technicznych. 
Były  wnioski  z  Teodrowa  ws.  bezpiecznej  sygnalizacji  świetlnej  na  przejeździe  kolejowym.
Zostanie zainstalowana automatyczna sygnalizacja.
Staramy się poprawić przepusty i rowy. Generalnie skupiamy się na dużych inwestycjach.

Pan  Burmistrz  –  dziękuję  panu  Staroście.  Ulica  Słowackiego  wymaga  kanalizacji,  jak  raz
wejdziemy w inwestycje  to  będziemy strać  się  wspólnie  kontynuować.  W sprawie  przejazdów
kolejowych udało się porozumieć. W 2017 roku powinna być przebudowa kładki na dworcu PKP.
Radny Przemysław Klita – ws. remontu mostu na Wąsoszu należy zwrócić uwagę na niedrożność
przepustów.

Radny Wojciech Machera – dlaczego przebudowa drogi wojewódzkiej przesunięta została na 2018
r., czy czekamy z dojazdem do przychodni?



Pan Burmistrz – dojazd do przychodni tj. wjazd do Biedronki jest wyznaczony. Toczyła się walka o
grunt 5 metrów. Sprawa wygrana. Po uprawomocnieniu się wyroku grunt jest naszą własnością.
Jeżeli chodzi o drogę nr 756 to miała być inwestycja 1 km. Są robione projekty. Przetargi w 2017
roku. 

Pan  Starosta  –  Radny Panie  Klita  –  niestety przepusty  są  własnością  Śląskiego  Zarządu  Dróg
Melioracji a nie powiatu. Przekażę problem. 

Radny Wojciech Machera – czy o inwestycję walczą gminy?

Pan Starosta – razem walczymy.

Radny  Zbigniew  Lamch  –  nic  Pan  nie  wspomniał  o  chodniku  w  Luborczy  oraz  sprawa
skrzyżowania drogi w Luborczy. Było oznakowanie w tej chwili go nie ma.
 
Pan Starosta – za drogę wojewódzką odpowiada organ wojewódzki. W sprawie chodnika musi być
doprojektowanie. Ale nie w ramach projektu RPO.

Radny Wojciech Skrobich – część osób nie ma orientacji ws. podziału finansowego w szkołach.
Dlaczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu są taki liczne klasy podczas gdy w
Liceum w Kamienicy są tak małe klasy a starostwo utrzymuje tą szkołę?

Pan Starosta – rekrutacja na ten rok szkolny zmniejszyła szkołę o jeden oddział. Nasi uczniowie idą
do szkół ale nie do Koniecpola. Jest ponad 700 tys. zł mniej na oświatę. Do oświaty dokładamy 2,5
mln zł poza subwencją oświatową. 

Przewodniczący Marek Ćwiek – dlaczego tak liczne oddziały?

Pan Starosta – szkołę w Kamienicy Polskiej powinniśmy wygasić kilka lat temu. 

Radna  Aneta  Chrzuszcz  –  łatwiej  pracuje  się  w klasie  mniej  licznej.  Jak  w szkole  jest  mniej
oddziałów  to  nie  ma  funkcji  wicedyrektora.  Uczniów  też  odstrasza  duża  liczba  w  klasie.  Nie
będziemy się zgadzać na to, żeby klasy łączyć. 

Pan Starosta – ubolewam, że tylko 15 % uczniów z koniecpolskich gimnazjum idzie do naszego
liceum.

Radny Dariusz Saternus – problem jest  w Zespole Szkół Nr 2 – chodzi  tam większość osób z
osiedla, jakie tam są perspektywy? Rekrutacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w tym roku
przeprowadzona została bardzo dobrze. 

Pan Starosta – wy tu jeszcze u mnie pracujecie. Z moich ust nigdy nie padną słowa, że dyrekcja nie
dołożyła  starań do rekrutacji.  Młodzież chce mieć elegancki  świat.  Jest  propozycja rozmowy z
dyrektorami szkół. 

Radny Dariusz  Saternus  – chciałbym prosić  o zorganizowanie takiego spotkania z  dyrektorami
szkół.

Sołtys Kalinowski – poprawa drogi od Luborczy.

Pan Starosta – odcinek należy do nadleśnictwa Gidle.



Sołtys Dąbrowska – czy w planie drogi są uwzględnione chodniki?

Pan Starosta – odcinek od sklepu „OKO” do skrzyżowania Łysiny jest zrobiony i nic nie będziemy
robić. Chodniki powiat buduje wspólnie z gminą.

Sołtys Rutkowski – w Luborczy idą drogą krowy, a za nimi ustawia się ciąg samochodów. 

Pan Starosta – powinien być wytyczony odcinek, żeby nie pędzić bydła drogą wojewódzką. Można
z tyłu zrobić bezpieczny odcinek drogi.

Sołtys Wawszczak – proszę o pomoc na drodze tzw. Stawki od Radoszewnicy tj. 300 metrów.

 Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza

1. Pod koniec lipca podpisaliśmy umowę dotyczącą finansowania unijnego w ramach 
„Subregion Północny”

2. Odbyło się spotkanie z panią dyrektor Grażyną Janik -właścicielem nowo powstałego 
zakładu w Radoszewnicy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych w sprawie 
współpracy.

3. Spotkanie z Zarządem oraz Prezesami OSP nt. zawodów strażackich.
4. W trakcie mojego urlopu wypoczynkowego musiałem zmagać się z problemem suszy, która 

uaktywniła się w sierpniu i jej skutki są widoczne do dziś.
5. W lipcu i sierpniu telewizje publiczne i komercyjne nagłośniły skutki wichury, która 

przeszła na gminą 25 lipca br oraz skutki suszy.
6. Dach na Zespole Szkół nr 1 został naprawiony pod koniec sierpnia dzięki darowiźnie Pana 

Zbigniewa Kalinowskiego – z firmy Technonicol Corporation.
7. Wizyta u Pana Wicewojewody Śląskiego ws. klęski suszy i zerwanego dachu na szkole.
8. Zawody strażackie w Okołowicach.
9. W sierpniu rozpoczęliśmy malowanie znaków poziomych na gminnych drogach.
10. W WORD Częstochowa zostały przeszkolone nieodpłatnie 3 osoby w zakresie sterowania 

ruchem.
11. Odbyła się komisja powołana przez Wojewodę ws. uszkodzenia dachu przy Zespole Szkół 

nr 1 w Koniecpolu.
12. Spotkanie z rodzicami dzieci dojeżdżających do ośrodka szkolno-opiekuńczego w 

Bugumiłku.
13. Odbyły się dożynki powiatowe w Lelowie.
14. 01 września w dniu rozpoczęcia roku szkolnego gościliśmy w Zespole Szkół nr 1 panią 

minister Izabelę Leszczynę i pana Zbigniewa Kalinowskiego – darczyńcę remontu dachu na 
budynku szkoły.

15. Przetarg na drogę w Kolonia Rudniki – Piaski ze środków unijnych.
16. 03 września odbyły się uroczystości obchodów 60-lecia istnienia Grupy Inco SA.
17. Była komisja ekspertów w sprawie prawidłowości wykonania dachu na szkole Zespołu 

Szkół nr 1.
18. Obchody 76 – rocznicy II wojny światowej w parafii Św. Michała.
19. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania gminnych bibliotek.
20. Spotkanie z Radą Seniorów.
21. Spotkanie z Młodzieżową Orkiestrą Dętą.
22. Gminny Jarmark Dożynkowy 13 września.
23. Spotkanie z Panem Pachem w sprawie hotelu.
24. Spotkanie z Radą Nadzorczą.
25. 16 września informacja o rozpoczęciu kontroli NIK Katowice.



26. Od 17 do 18 września uczestniczyłem w szkoleniu obronnym dla kierowników jednostek 
organizacyjnych. Jako gmina pośród prezydentów, burmistrzów i wójtów zajęliśmy III 
miejsce w zawodach strzeleckich.

27. Powiatowe Zawody Strażackie w Konopiskach.
28. Spotkanie z przedsiębiorcą z Radomska, który chce pomóc w usuwaniu skutków suszy.

Pan  Burmistrz  podziękował  tegorocznym  starostom  dożynek  gminnych  Pani  Beacie  Caban  i
Markowi Kalinowskiemu za udział w Jarmarku Dożynkowym i pielęgnowanie tradycji ludowych.
Radna Aneta Chrzuszcz – podziękowania należą się również wszystkim sołtysom wsi, strażakom i
pracownikom CIS-u oraz radnym za zaangażowanie i czynny udział w dożynkach.

Ad. 8 Sprawy różne
Pan  Maras  prezes  Zarządu  MPK  w  Koniecpolu  –  reprezentuję  Radę  Nadzorczą  Miejskiego
Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Koniecpolu.  Zakres  spółki  jest  ogólnie  znany.  Jako  zarząd
spotykamy się  prawie  co  miesiąc.  Szczegółowo  zapoznajemy się  ze  spółką.  Tegoroczna  susza
spowodowała brak wody. Wymieniamy licznik, które mają ograniczoną gwarancję. Dokonujemy
całkowitej segregacji śmieci. 
Pan Burmistrz – była telewizja z zapytaniem czy Śląski Urząd Wojewódzki załatwił pieniądze na
usuwanie skutków suszy? Postaramy się wyegzekwować część pieniędzy. Na chwilę obecną woda
do  mieszkańców  nadal  jest  dowożona  do  mieszkańców  gminy.  Z  zakładu  INCO  dostaliśmy
bezpłatnie baniaki. Zapłaciliśmy ciężkie pieniądze za wypożyczenie cysterny i za badanie wody
przez Sanepid. 
W sprawie sortowni śmieci musimy zapłacić karę 100 tys. zł, których nie mamy.
Odpowiadam  na  pytanie  czy  mamy  zadłużenia  wobec  nauczycieli.  Na  samym  początku  lipca
wypłaciliśmy nauczycielom „wczasy pod gruszą”.
Jest projekt termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2. Jest konkurs plastyczny dla uczniów jak ma
wyglądać szkoła.
Chcę  podziękować  sołtysom za  włączenie  się  do  akcji  usuwanie  skutków suszy i  dostarczanie
wody.
Sołtys Wawszczak – dlaczego nie wychodzi „Gazeta Koniecpolska”?
Pan Burmistrz – gazeta była finansowana przez urząd i pokrywana z kosztów gminy. Postaramy się
wydać kolejny numer.
Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego moja kandydatura na ławnika ma być uchwalana na sesji, jak
tym zajmuje się komisja?
Przewodniczący Marek Ćwiek – komisja tylko opiniuje.
Pan Wojciech Szydłowski – proponuję, aby godziny przyjęć Pana Burmistrza raz w tygodniu były
w godzinach od 12 do 14.
Pan Burmistrz – godziny przyjęć interesantów przez Burmistrza zapisany jest w regulaminie.
Pan Wojciech Szydłowski – konflikt w Kuźnicy Grodziskiej z panem Kałuża.
Pan Burmistrz – w Kuźnicy Grodziskiej była telewizja i w programie „To jest temat” udzielałem
wypowiedzi o sytuacji wodociągowania w gminie. Pan Kałuża przyjechał i przedstawił sytuację.
Żadnego konfliktu nie było.
Pan Wojciech Szydłowski – ładnie Pan Burmistrz zorganizował dożynki gminne.
Pan Burmistrz – byłem jednym z organizatorów. Dziękuję radnym i sołtysom.

Ad. 8 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia XV zwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 13:00 do 18:10.


