
Protokół Nr XVI/2015
z nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 września 2015  r.

I. Stan Rady Miejskiej - 14 radnych
II. Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Koniecpolu
b) zmiany uchwały Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 marca 2014
roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.
Ad. 1 Pan Przewodniczący Marek Ćwiek otworzył XVI nadzwyczajną sesję i stwierdził, że
jest ona prawomocna do podjęcia uchwał.
Ad 2 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  Uchwała Nr  XVI/89/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 29 września 2015 r.  w
sprawie zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Koniecpolu
Za przyjęciem było 7 radnych, 7 – wstrzymało się od głosu.
b) Uchwała  Nr  XVI/90/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 29 września 2015 r.  w
sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 marca
2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol
Za -10 radnych, 4- wstrzymało się od głosu.
Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pan Burmistrz  Ryszard Suliga -  dostaniemy tylko 150 tys.  zł  na wodociąg.  Pobrano 21
próbek wody i dano do analizy Sanepidu. Ani jedna studnia nie nadaje się do picia wody. W
wodzie jest bakteria coli i inne pierwiastki. Marszałek województwa śląskiego dał polecenie
zajęcia  się  sprawą  wodociągowania  w  gminie  Koniecpol.  W czwartek  jest  posiedzenie
zarządu wodociągu i wtedy padną decyzje. 80 % ma udziału Marszałek. Jeżeli ktoś chce
odczyścić  wodę  odbierze  nieodpłatnie  proszek.  Będą  pobierane  kolejne  próbki  i  jeżeli
będzie zainteresowanie to wystąpimy o kolejne środki.
Przewodniczący Marek Ćwiek – należy wywiesić informację na tablicach w sołectwach.
Pan Burmistrz – czekamy na decyzję zarządu śląskiego urzędu wojewódzkiego.
Pan Sekretarz Andrzej  Perliński  – musimy mieć deklarację  kto zechce się  podłączyć do
wodociągu. Z technicznymi rzeczami możemy się uporać, ale żeby była chęć mieszkańców
wejścia w projekt. 
Radny Andrzej Kozak – na Załężu,  Wólce ok. 90 % chce się podłączyć do wodociągu.
Zasadniczym pytaniem jest koszt przyłącza. 3-4 tys. nas na to nie stać. 
Pan  Sekretarz  –  teraz  liczy  się  od  wodomierza,  dawniej  było  od  przyłącza.  Woda  do
pierwszego budynku. 
Przewodniczący Marek Ćwiek –  jak były robione  wodociągi  i  ktoś  się  nie  podłączył  a
później chciał to koszty wzrosły.
Pan Sekretarz – zadaniem gminy jest doprowadzenie wody, żeby mieszkańcy nie myśleli że
gmina im zawsze dowiezie wodę.
Radny Andrzej Kozak – trzeba z mieszkańcami się spotkać i porozmawiać.
Pan Sekretarz - podaliśmy informację o wpłynięciu pieniędzy na cel budowy wodociągu,



żeby przygotować dokumentację.
Pan Burmistrz – mamy samochód strażacki dla OSP 2
Radny Przemysław Klita – czy jest sens dzisiejszej sesji?
Pan Burmistrz – sesja jest zwołana w trybie pilnym.
Radny Wojciech Machera – coś jest nie tak w likwidacji Ośrodka Kultury?
Pan  Burmistrz  –  chcę,  żeby dom kultury  był  domem kultury  i  zajmował  się  sprawami
odpowiednimi dla tej instytucji. 
Radny Przemysław Klita – gdzie mamy miejsce dla domu kultury?
Pan Burmistrz – mamy pół roku.
Radny Przemysław Klita – jak będzie dom kultury to podejmiemy uchwałę.
Pan Sekretarz – mamy jeszcze trochę czasu, żeby coś stworzyć. Na dziś nie mamy nic. My
wypowiadamy tę instytucję.
Radny Wojciech Machera – nie można wydzielić hotel ze środka tej instytucji?
Pan Sekretarz – dziś OKSiR to hotel i restauracja. Do OKSiR-u dokładamy 250 tys. zł. Na
razie to jest tylko działalność gospodarcza.
Radny  Gwidon  Jelonek  –  rozmawialiśmy  o  tym  na  posiedzeniu  komisji.  OKSiR  się
skończył jak i pałac się skończył. Nic teraz nie ma wspólnego z działalnością kulturalną. My
nie musimy utrzymywać restauracji.
Pan Sekretarz – my tylko dopłacamy do tej działalności. 
Przewodniczący Marek Ćwiek – trafiłem na uchwałę, która z Gminnego Ośrodka Kultury
utworzyła Centrum Integracji  Kultury a zarazem połączyła instytucję,  biblioteki i  sekcje
kultury. Klub Pilica dostaje pieniądze i utrzymuje siebie i stadion. 
Radny Przemysław Klita – czy jest umowa z panem Pachem?
Pan Sekretarz – propozycja wyszła od nas ale bez odzewu od pana Pacha
Przewodniczący Marek Ćwiek – najważniejsza jest działalność kulturalna.
Radny Zbigniew Domoradzki – sprawa basenu. Należy zawrzeć umowę na 2 czy 3 lata.
Pan Sekretarz – jeżeli ktoś kupił pałać za 1,5 mln zł to nie z zamiarem, żeby mu go ktoś
urządzał.
Radny Zbigniew Domoradzki – trzeba było porozmawiać poważnie. Hotel zarobił na siebie.
Radny Przemysław Klita – czy pracownicy będą mieli zapewnione miejsca pracy?
Radna Barbara Krawczyk – najpierw trzeba coś zburzyć, żeby mogło powstać coś nowego.
Pan Burmistrz – jeżeli chodzi o dom kultury to nie mamy na obecną chwilę pomieszczeń na
tę działalność.
Radny Przemysław Klita – czy konkurs na sekretarza został rozstrzygnięty i czy wpłynęły
inne wnioski?
Pan Sekretarz – rozstrzygnięty, nie było innych ofert.

Ad. 5  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia XVI Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 15:30 do 16:50


