
Protokół Nr XVIII/2015 
z Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 listopada 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,
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. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola”
b) zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 – Szkoła Podstawowa Nr
1, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu
c) zmiany nazwy Zespołu Szkół
d)  zmiany uchwały nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 20 września 2012
roku w sprawie ustalenia obwodu Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu
e) ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu 
f) rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
g) zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
h) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koniecpol
i)  określenia  sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub
organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ustawy z  dnia  24
kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
j)  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
k)  odmowy  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol
l) zwolnień w podatku od nieruchomości
m) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
o) opłaty targowej
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XVIII 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. 
Pan Burmistrz na wstępie złożył gratulacje Panu Krzysztofowi Wypartowi za zasługi dla rolnictwa.
Pan Krzysztof Wypart był nieobecny na sesji. List gratulacyjny oraz kwiaty złożono na ręce Pani
sołtys Starego Koniecpola, która zobowiązała je przekazać Panu K. Wypartowi.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Pan  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Marek  Ćwiek  przedstawił  uchwałę  dotyczącą  zmian  w



budżecie, które ma wejść do porządeku obrad. Za przyjęciem uchwały budżetowej byli wszyscy
radni. Za przyjęciem porządku obrad 15 radnych – za.

Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
1. Spotkanie z Panią dyrektor Biura Pracy w Częstochowie nt. Przyszłorocznej  współpracy

pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Koniecpol i Burem Pracy w Częstochowie.
2. Rozmowy z  Nadleśnictwem Koniecpol  ws.  oznakowania  dróg oraz  wykonania  remontu

dróg przez nadleśnictwa.
3. Rozmowa z Kancelarią Pani Premier Ewy Kopacz dot. otrzymanego pisma związanego z

dofinansowaniem budowy wodociągu w Gminie Koniecpol.
4. Rozmowy z 4 przedsiębiorstwami nt. działalności gospodarczej na terenie naszej Gminy.
5. Wizyta Burmistrza Włoszczowy nt. możliwości zmiany operatora śmieci.
6. Wizyta u Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na temat jak wyżej.
7. Wizyta u Marszałka Województwa Śląskiego na temat jak wyżej.
8. Spotkanie  w  Urzędzie  Gminy  Olsztyn  Burmistrzów  i  Wójtów  leżących  po  stronie

wschodniej powiatu częstochowskiego dot. wykonania wiaduktu.
9. Rozmowa z firmą Lentex  ws. wykładziny na salę gimnastyczną w Zespole Szkół przy ul.

Mickiewicza 26.
10.  Spotkanie Burmistrzów i Wójtów z posłami i senatorami ziemi częstochowskiej.
11. LGD Włoszczowa – wybór zarządu i rady.
12. 11  listopada  odbyły  się  obchody  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości.  Dziękuję

wszystkim za obecność i zaangażowanie w uroczystości.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga poinformował, że Pan Wojciech Szydłowski został oficjalnie przyjęty
na ławnika przez Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Pan  Sekretarz  Andrzej  Perliński  –  w  nawiązaniu  do  sprawozdania  Pana  Burmistrza  chciałbym
poinformować, że przygotowujemy się do realizacji zadań i złożeniem wniosków. Dotyczy to m.in.
informatyzacji urzędu, zagospodarowaniem terenu przy zalewie oraz terenu przy Przedszkolu nr 2.
Kolejny już projekt na okres 2 lat dotyczący CIS – 1 mln 200 tys. zł.
Docieplenie  budynku  Zespołu  Szkół  nr  2,  aktualizacja  dokumentacji  na  ul.  Słowackiego  –
kanalizacja,  na  ul.  Tarchalskiego  sprawa  budynku  tzw.  lokali  zastępczych  –  dokumentacja
techniczna  jest  już  wykonana  i  uzgodnienia  służb  budowlanych  także.  Do  września  zlecić
dokumentację kanalizacji i kolektorów ściekowych na dalszą rozbudowę.
Nadal ważna jest sprawa wodociągowania. Stan wody się pogarsza a nie polepsza. Należy poprawić
główne  ujęcia  wodociągu.  Urządzenia  czyszczące  nie  spełniają  wymogów.  Na razie  walczymy
medialnie  i  robimy co  się  da.  Z  mieszkańcami  w tych wsiach,  gdzie  istnieje  problem z  wodą
musimy się spotkać ws. złożenia deklaracji kto się podłączy. 

Radny Przemysław Klita – ws. projektu dotyczącego zalewu i Przedszkola nr 2. Chciałbym zwrócić
uwagę na Przedszkole nr 1. Również tutaj uczeszczają dzieci i też im się należy.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zwróciłem się z pomysłem do stowarzyszenia „Razem łatwiej” .
Na wypisanie wniosku były tylko 3 dni. Lepiej złożyć jeden dobry wniosek nie dwa. Zawsze jest
szansa większa na pozytywne rozpatrzenie i otrzymanie dotacji. W sumie złożono trzy wnioski.

Radny Przemysław Klita – dobrze żeby radni wiedzieli wcześniej o takiej sytuacji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  sprzedałem pomysł  a  realizacja  tego  musiała  być  zrobiona
szybko.



Pan Sekretarz- my nie jesteśmy ogarnąć wszystkich wniosków. Informacje docierają w krótkim
czasie a realizacja 3-4 dni. 

Radny  Wojciech  Machera  –  czy  można  złożyć  wniosek  na  budowę  Domu  Strażaka  z
przeznaczeniem na Dom Kultury?

Pan Sekretarz – we wniosku musi  być  kosztorys  i  zapis tylko na Dom Kultury a  nie  na Dom
Strażaka.

Radny Gwidon Jelonek- sprawa „Szlachetna Paczka”. Proszę o kilka zdań Panią Agnieszkę Sobalak
– lidera na terenie naszej gminy.

Pan  Agnieszka  Sobalak  –  przedstawiła  prpozycję  pomocy  dla  rodzin,  które  można  wesprzeć
finansowo jak  i  materialnie.  Do projektu  wytypowano  22  rodziny z  naszego  terenu.  Na dzień
dzisiejszy mamy 11 darczyńców.  Zwracam się  z  prośbą do Rady Miejskiej,  Pana Burmistrza  i
pracowników urzędu o wsparcie jednej rodziny. 

Ad. 5 Interpelacje Radnych zostały złożone w formie pisemnej.

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:
– Uchwała  Nr  XVIII/95/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  26  listopada  2015 r.  w

sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29
stycznia 2015 r.

Za – 15 radnych

– Uchwała  Nr  XVIII/96/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  26  listopada  2015 r.  w
sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola".

Pan  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  uchwała  na  wniosek  złożony  przez  dyrektora
Zespołu Szkół nr 1.

Za – 15 radnych

– Uchwała  Nr  XVIII/97/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  26  listopada  2015 r.  w
sprawie  zmiany  nazwy  Zespołu  Szkół  w  Koniecpolu  ul.  Mickiewicza  26–  Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu.

Za – 15 radnych

– Uchwała  Nr  XVIII/98/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  26  listopada  2015 r.  w
sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół.

Za – 15 radnych

– Uchwała  Nr  XVIII/99/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  26  listopada  2015 r.  w
sprawie zmiany uchwały nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 20 września
2012 roku w sprawie ustalenia obwodu Przedszkola nr 1 w Koniecpolu. 

Za – 15 radnych

–  Uchwała Nr  XVIII/100/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu.

Za – 15 radnych

– Uchwała Nr  XVIII/101/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r.  w
sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu.

Za – 15 radnych



– Uchwała Nr  XVIII/102/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r.  w
sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu.

Za – 15 radnych

–  Uchwała Nr  XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  gminy
Koniecpol.

Za – 15 radnych

– Uchwała Nr  XVIII/104/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r.  w
sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ustawy z  dnia  24
kwietnia  2003r.  O  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Za – 15 radnych

– Uchwała Nr  XVIII/105/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r.  w
sprawie  przyjęcia  „Rocznego  programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  z
organizacjami  pozarządowymi i  podmiotami,  o  których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2016.

Za – 15 radnych

–  Uchwała Nr  XVIII/106/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol.

Za – 15 radnych

– Uchwała Nr  XVIII/107/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r.  w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pani  Skarbnik  –  uchwały nie  różnią  się  od poprzedniego roku z wyjątkiem zwolnień  z
prowadzonej  działalności  gospodarczej.  Weszła  stawka  podatku  od  obszarów
zrewitalizowanych.  Zapis  obligatoryjny.  Jak  również  opłata  targowa  jest  obligatoryjna.
Zmieniła się stawka z 3 zł na 5 zł. Sprzedaż z ręki z 1 zł na 3 zł. Płody rolne z 8 zł na 10 zł.
Podatek rolny uzależniony od ceny żyta. W ubiegłym roku 54 zł w tym – 53 zł. Niestety
dochody się zmniejszają a rosną koszty.

Za – 15 radnych

–  Uchwała Nr  XVIII/108/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za – 15 radnych

–  Uchwała Nr  XVIII/109/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Za – 15 radnych.

–  Uchwała Nr  XVIII/110/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Za – 12 radnych, Przeciw – 2 radnych, 1 radny – wstrzymał się od głosu.

Ad. 7 Nie było odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.



Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski.
Radny Przemysław Klita – czy są wydane pieniądze na remont drogi?
Pan  Sekretarz  –  droga  była  ujęta  u  Wojewody  jako  droga  powodziowa.  Na  etapie  składaniu
wniosków nie zażądano wszystkich papierów. Musieliśmy wstrzymać projekt, bo droga nie posiada
statusu własności jako droga gminna. Nie wydaliśmy 222 tys. zł,  bo nie mogliśmy tego zrobić.
Jedynie pokryliśmy koszt prac w kwocie 9 tys. zł. Firma nie obciążyła nas karą za zerwane warunki
umowy.
Radny Przemysła Klita – temat był poruszany wcześniej, droga jest w stanie opłakanym.
Pan Sekretarz – jak mówiłem droga jest nie nasza i nagle jej nie możemy przejąć. W okresie 2004 –
2006 gmina mogła przejąć drogi gminne automatycznie. 
Radny Zbigniew Lamch – czy te pieniądze przepadły?
Pan Sekretarz – tak
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – chcieliśmy to uregulować ale się nie udało.
Pan Sekretarz – była to promesa od Urzędu Wojewódzkiego tylko na cel powodziowy. Chcieliśmy
dać na inną drogę ale było dopasowanie tylko pod tą kwotę.
Radny Zbigniew Domoradzki – wnoszę o uregulowanie własności innych dróg, m.in. ul. Piaskowa,
Teresów.
Pan Sekretarz – musimy teraz to wszystko prostować.
Radny Przemysław Klita – jak sprawa dowozu dzieci z Magdasza?
Pan Burmistrz – sprawa załatwiona.
Pan Sołtys Luborczy K. Rutkowski – jak sprawa zadaszenia przystanku autobusowego?
Pan Burmistrz – jesteśmy w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich ws. drogi i wykonania
chodników przy niej. Jest przewidziane, że w zatokach autobusowych będą postawione przystanki.
Pan Sołtys Luborczy K. Rutkowski – co to za projekt Szlachetna Paczka i dla kogo?
Przewodniczący Rady Miejskiej – na poprzedniej sesji była propozycja włączenia się w szczytny
cel.
Pani Sołtys Okołowic C. Zaremba – sprawa ul. Stanisławskiej w Okołowicach?
Pan Burmistrz – chcemy pozyskać środki, żeby poprawić stan tej drogi.
Pani Sołtys Okołowic C. Zaremba – czy będzie w gminie uruchomiony fundusz sołecki?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – jest zapis w tej sprawie w programie naprawczym.
Pan Sołtys z Łabędzia R. Chrzuszcz – podobno mają zamykać ujęcia wody, które już są, jeżeli nie
zabezpieczymy ich w najbliższym czasie.
Pan Burmistrz – odpowiemy na przyszłym spotkaniu.
Pan Sołtys Teresowa E. Piskos – ws. budowy wspomnianej drogi. U nas powinna być ujęta ze
środków powodziowych.
Pan Sekretarz – starałem się już wyjaśnić, że jeśli ktoś to zgłosił i zatwierdził to już nic nie da się
zmienić.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – są takie przepisy.
Radny Gwidon Jelonek – kto i kiedy zakwalifikował te drogi z tych środków powodziowych?
Pan Sekretarz – było to w czasie, kiedy przeszła fala powodziowa w 2013 r. , wnioski przeszły pzez
gminę.
Pani  Sołtys  Radoszewnicy K.  Dąbrowska –  droga  wiejska  wyłożona tłuczniem uszkadza  opny
samochodów.

Ad. 9 Sprawy różne.
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  w  związku  z  wyborem  na  ławnika  otrzymałem  pismo  z  Sądu
Okręgowego w Częstochowie z zaproszeniem na uroczyste ślubowanie.
Powiedział  Pan  Burmistrz  o  naprawie  sali  gimnastycznej  w  Zespole  Szkół  nr  1,  czy  będzie
odszkodowanie od wykonawcy dachu?
Pan Burmistrz – beneficjentem był Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, jeżeli ktoś z gminy odebrał to
od kogo mamy żądać roszczeń?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – cieszę się, że podjęliśmy decyzję o wyborze Pan na ławnika.



Sprawa dachu – już było po gwarancji.
Pan Wojciech Szydłowski – czy wywóz śmieci do Włoszczowy będzie tańszy?
Pan Burmistrz – jak powiedziałem to nie będzie zysk tylko oszczędności.
Pan Wojciech Szydłowski – LGD Włoszczowa to już inne województwo.
Pan Burmistrz – była uchwała i dwie propozycje. Rada Miejska zadecydowała, do której grupy się
zapisujemy.
Pan Wojciech Szydłowski – jaka przedstawia się sprawa współpracy z Chińczykami, temat opisany
w naszej gazecie?
Pan Burmistrz – nie jest napisane, że zostały podpisane umowy tylko list intencyjny.

Ad. 10 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia XVIII zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 18:00.


