
Protokół Nr XX/2015 
z Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 grudnia 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) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 
b) uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2016 
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016–2030 
d)  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  nieruchomości  położonej  w  Koniecpolu  przy  ul.
Słowackiego przeznaczonej pod zamknięte składowisko odpadów komunalnych
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Anny i Władysława Tutajewicz
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Zbigniewa Biernata
g) sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
stanowiącej własność Gminy Koniecpol.
h)zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących
do naliczania podatków 
i) uchylenia Uchwały Nr 100/XV/2004 Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 5 lutego 2004 r
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością
stanowiąca własność gminy 
j) zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i  placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego 
k)  zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 23 września
2014  r.  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania 
7. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczące
przywrócenia województwa częstochowskiego.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XX 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. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.



Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  Marek Ćwiek,  że  ppkt  d)  w sprawie  wyrażenia zgody na
dzierżawę  nieruchomości  położonej  w  Koniecpolu  przy  ul.  Słowackiego  przeznaczonej  pod
zamknięte składowisko odpadów komunalnych został wycofany z porządku obrad. Za prrzyjęciem
wycofania tego punktu byli wszyscy radni.
Do porządku obrad wprowadzono ppkt h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie  ustalenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków. Za- 14 radnych. 1 – przeciw;
ppkt i) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 100/XV/2004 Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 5 lutego
2004 r w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością
stanowiąca  własność  gminy.  Za  –  15  radnych;  ppkt  j)  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr
100/XV/2004  Rady  Miejskiej  w  Koniecpol  z  dnia  5  lutego  2004  r  w  sprawie  zamiany
nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiąca własność gminy
Za-  15  radnych;  ppkt  k)  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLVIII/298/14  Rady  Miejskiej  w
Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania. Za- 15 radnych.
Pan  Przewodniczący Marek  Ćwiek  wyjaśnił,  że  wczoraj  była  mowa  o  zajęciu  stanowiska  ws.
utworzenia województwa częstochowskiego

Za przyjęciem poprawionego porządku obrad głosowało 15 radnych.

Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.

1. Wizyta w Pszczynie celem pozyskania sprzętu pożarniczego dla OSP Koniecpol.
2. Odbyło się spotkanie zarządu OSP.
3. 10 grudnia odbyła się sesja nadzwyczajna.
4. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych dokonano otwarcia Sali Kinowej.
5. W Dąbrowie Zielonej odbył się spotkanie w celu analizy transportu zbiorowego na terenie

Koniecpola i ościennych gmin.
6. Spotkanie Lokalnej Grupy Rybackiej w celu strategii na 2016 r.
7. 14 grudnia miał miejsce konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. śląskiego.
8. Spotkanie  Miejsko-Gminnego  Związku  OSP w celu  przygotowania  w  2016  r.  zebrania

sprawozdawczego OSP działających na terenie Gminy Koniecpol.
9. 16  grudnia  dokonano  otwarcia  sali  gminastycznej  w  Zespole  Szkół  Nr  1  przy  ul.

Mickiewicza 26.
10. 17 grudnia dokonano podpisania aktów notarialnych w Częstochowie na sprzedaż działek.
11.  18  grudnia  spotkanie  ws.  bezpieczeństwa  na  terenie  miasta  Częstochowy  i  powiatu

częstochowskiego.
12.  Spotkanie z p. Robertem Bieńkowskim ws. KZPP Koniecpol.
13.  19 grudnia w Rynku odbyło się spotkanie opłatkowe.
14.  22  grudnia  –  spotkanie  z  inwestorem  zainteresowanym  założeniem  działalności

gospodarczej  na terenie Gminy Koniecpol.
15.  Przeprowadzenie pozyskania nieodpłatnie pojazdu strażackiego dla OSP Koniecpol.
16. 15 grudnia 2015 r.  odbyła się wizyta nowo powołanego Wojewody Śląskiego, dyrektora

wydziały zarządzania kryzysowego oraz dyrektora ds. finansów województwa śląskiego.
17. Rozmowa  z  posłem  Szymonem  Gizyńskim  ws.  przywrócenia  województwa

częstochowskiego.

Ad. 5 Interpelacje Radnych nie zostały złożone.



Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:
-  Uchwała  Nr  XX/115/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 grudnia  2015 r.  w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
Pani  Skarbnik  Jadwiga  Gwara  wyjaśniła,  że  występuje  zmiana  kwalifikacji  budżetowej,  m.in.
zwiększenie dotacji na OSP, zabezpieczenie środków na przyszły rok.

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych.

-  Uchwała  Nr  XX/116/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 grudnia  2015 r.  w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2016.

Przewodniczący Komisji  Finansów radny Dariusz  Świerczyna przedstawił  opinię  z  posiedzenia
komisji  z  dnia  17  grudnia  2015  r.,  która  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  budżetu  i  projekt
wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Marek Ćwiek – opinia RIO również pozytywna.

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych.

-Uchwała  Nr  XX/117/15 Rady Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  30  grudnia  2015  r.  w  sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016–2030.

Pan Przewodniczący Marek Ćwiek złożył podziękowania Radzie Miejskiej za pracę nad budżetem,
pogratulował  Panu  Burmistrzowi  i  Pani  Skarbnik  za  dobrą  pracę  w  tym roku.  Pan  Burmistrz
Ryszard Suliga również złożył podziękowania i życzył dalszej owocnej pracy w kolejnym 2016
roku.

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych.

W trakcie głosowania Przewodniczący Rady opuścił salę sesyjną i poprosił o dalsze prowadzenie
sesji Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Gwidona Jelonka.

-Uchwała  Nr  XX/118/15 Rady Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  30  grudnia  2015  r.  w  sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 1 radny – nieobecny.

-  Uchwała  Nr  XX/119/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 grudnia  2015 r.  w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 1 radny – nieobecny.

-  Uchwała Nr  XX/120/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 grudnia 2015 r.  w sprawie
sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
stanowiącej własność Gminy Koniecpol.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 1 radny – nieobecny.

-Uchwała Nr XX/121/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania
podatków.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 1 radny – nieobecny.



-Uchwała  Nr  XX/122/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30  grudnia  2015  r.  w  sprawie
uchylenia Uchwały Nr 100/XV/2004 Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 5 lutego 2004 r w sprawie
zamiany  nieruchomości  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej  z  nieruchomością  stanowiąca
własność gminy.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 1 radny – nieobecny.

-  Uchwała Nr  XX/123/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 grudnia 2015 r.  w sprawie
zmiany uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na
terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 1 radny – nieobecny.

-  Uchwała Nr  XX/124/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 grudnia 2015 r.  w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w
sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 1 radny – nieobecny.

Ad. 7 Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2015 r.  dotyczące
przywrócenia województwa częstochowskiego.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że na spotkaniu z posłami i parlamentarzystami padła
deklaracja  o przywróceniu utworzenia województwa częstochowskiego.  Mówiono,  czy my jako
gmina przyjmujemy stanowisko za utworzeniem, bądź nie. 
Na posiedzenie wrócił Pan Przewodniczący Marek Ćwiek.
Radny Wojciech Machera – kiedy będziemy powiatem?
Pan Burmistrz – jeżeli uda się sprawa przywrócenia województwa częstochowskiego to będziemy
dokonywać wszelkich starań, żeby Koniecpol został powiatem. Pan poseł Szymon Giżyński był za
tą koncepcją.
Za przyjęciem stanowiska było 12 radnych, 3 – wstrzymało się od głosu.
17 sołtysów za, 1 sołtys się wstrzymał.

Ad. 8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
Zostały odczytane przez Radnego Gwidona Jelonka i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski.
Pan  Przewodniczący  Marek  Ćwiek  odniósł  się  do  pisma  w  imieniu  mieszkańców  Załęża  ws.
pomocy w wybudowaniu studni głębinowej. Pismo było anonimowe.
Radny Andrzej Kozak – nic nie wiem o takim piśmie.
Przewodniczący Marek Ćwiek – jest to anonim przekazany na ręce Pana Burmistrza. Anonimy nie
podlegają rozpatrzeniu.
Radny Wojciech Skrobich – odbyło się spotkanie ws. transportu w Dąbrowie Zielonej, dlaczego tam
a nie w naszej gminie?
Pan  Burmistrz-  spotkanie  ws.  transportu  odbyło  się  po  wspólnym  posiedzeniu  Burmistrzów,
Wójtów w Radomsku.  Ze względu na połączenie wybrano powyższą gminę.  Musimy wykonać
zbiorowy transport, żeby starać się o dofinansowanie dowozu młodzieży do szkół.



Radny Przemysław Klita – zwracam się z prośba przede wszystkim do Pana Sekretarza ws. działań
negatywnych pomiędzy pracownikami.
Druga prośba, żeby sołtysi uczestniczyli raz w miesiącu na sesji.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek – odbyło się wczoraj spotkanie i dzisiaj. Styl rządzenia zależy
od charakteru osoby. Każdy uczy się na błędach. Na zwykłe sesje zawsze są zapraszani sołtysi.
Pan Burmistrz  – nie  wiem skąd wyszedł  temat  obecności  sołtysów na  sesję.  Na posiedzeniach
nadzwyczajnych obowiązkowo są radni. Na sesje zwyczajne zapraszamy również sołtysów.
W sprawie pierwszego pytania względem Pana Sekretarza,  to  bądźcie  przekonani,  że  jeśli  ktoś
otrzyma uwagę to wtedy to źle odbiera. Co mi nie odpowiada to mówię o tym głośno.
Pan Przewodniczący- spotkanie miało na celu skoordynowanie działań na dalszą współpracę i mam
nadzieję że łatwiej będzie nam się pracować.
Radny Wojciech Skrobich – co w związku z programem darmowych jabłek?
Pan Burmistrz – dzisiaj przyjechały dwa tiry z dostawa jabłek
Pan Przewodniczący – Pani Sołtys wsi Zaróg kontaktowała się z Bankiem Żywności, była rozmowa
z miejscowym proboszczem. Jeden Tir pojechał z dostawą na Zaróg.
Radny Dariusz Saternus – kiedy zostaną usunięte gałęzie z ul. Szkolnej?
Pan Burmistrz – dziś rozmawiałem i polecenie ma być wykonane.
Radny Wojciech Machera – jest taki rębak w obrębie drogowym.
Pan Burmistrz – poradzimy sobie we własnym zakresie, żeby nie zwiększać kosztów.
Radny Adnrzej Kozak – chciałem przekazać informację nt. Wydrukowanych kalendarzy przez OSP
Kuźnica Grodziska. Cel przeznaczenia datków na leczenie jednego z druhów. 
Radny Wojciech Skrobich – chciałem zgłosić, żeby na sali był zawieszony krzyż.
Przewodniczący Rady – jeżeli jest to wola radnych to tak będzie.
Radny Gwidon Jelonek – może zagłosujmy kto jest za powieszeniem krzyża na sali sesyjnej.
Za było 13 radnych, 2 – wstrzymało się od głosu.
Radny Wojciech Machera – Panie Burmistrzu na jakim etapie jest tzw. „księdza pole”
Pan Burmistrz – nadal czekamy na uregulowanie prawne tych działek i  prawomocność wyroku
sądu. 
Sołtys wsi Luborcza- w jaki sposób można zwrócić ws. odbioru eternitu?
Pan Burmistrz- proszę składać wnioski. Tam, gdzie jest eternit należy go zdjąć i zabezpieczyć.
Pan sołtys Zygoń – co z mostem w Stanisławicach?
Pan Burmistrz – czynimy starania o pozyskanie funduszy na wieś. Chciałbym, żeby drogi były
zrobione  w  całej  gminie.  Zwracałem  się  z  prośba  o  scalanie  gruntów.  Żadna  wieś  nie  była
zainteresowana.  Budżet gminy nie jest  z gumy i  się  nie  rozciągnie.  Zwracam się jeszcze raz z
prośbą do sołtysów i  radnych o przeanalizowanie sprawy scalania  gruntów. Sa na to  pieniądze
unijne. 
Radny Andrzej Kozak – na zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP postaramy się poruszyć
ten temat.
Pan Burmistrz – chcę uczestniczyć w tych spotkaniach.
Radny Sławomir Chrzuszcz- wydawało się, że ten temat pójdzie dobrze ale nie udało się.
Pan Burmistrz  – proponuje zorganizować wyjazd do sąsiednich gmin i  pokazać jak było przed
scaleniem gruntów a jak jest po.
Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  ws.  zebrania  stowarzyszeń,  nie  było  żadnego  wystosowanego
zaproszenia do OSP. Czy mogłaby być złotówka przekazana dla strażaka na wyżywienie tzn. na
środki pierwszej potrzeby, z tego co zostanie ze środków przeciwpożarowych?
Pan Burmistrz  – jeżeli  chodzi  o wodę to  straż sama ją rozwozi.  Na jakiej  podstawie mamy to
zrobić?
Radna  Aneta  Chrzuszcz-  ws.  stowarzyszeń.  Informacja  była  na  stronie  urzędu.  Jeżeli  ktoś  ma
ochotę  uczestniczyć  w  spotkaniach  to  może.  Nie  były  wysyłane  zaproszenie  na  to  spotkanie.
Zainteresowani byli obecni. W 2016 r. będą ogłaszane projekty. Ktoś będzie koordynował. 
Radny Gwidon Jelonek – w styczniu zrobimy spotkanie stowarzyszeń i być  może będzie szkolenie.
Sołtys Pośpiech – należy wyczyścić rów na wsi.



Pan Burmistrz – w Pana okręgu ktoś zasypuje ten rów, żeby mieć drogę dojazdową.
Radny Zbigniew Lamch – droga na Zagacie, czy wyjaśnimy sprawy własnościowe?
Pan Burmistrz – realnie jest inaczej. Na obecną chwilę prostujemy, żeby drogi na terenie gminy
były gminne. To trwa minimum pół roku. To samo dotyczy sprawy kanalizacji.

Ad. 10 Sprawy różne.
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  sprawa  przejścia  dla  pieszych  na  stacji  kolejowej.  Na  dworcu  w
Juliance przejście jest.
Pan Burmistrz – zostało to zrobione. Już mówiliśmy na ten temat i były rozmowy z PKP, że w 2016
r. będzie wykonane przejście dla niepełnosprawnych.
Pan W.  Szydłowski  –  czy na  nowo otwartej  sali  kinowej  jest  możliwość  wyświetlania  filmów
popularnonaukowych?
Radny Gwidon Jelonek – to jest pytanie do powiatu.
Pan  W.  Szydłowski  –  było  kiedyś  zebranie  byłego  burmistrza  Koniecpola  i  Szczekocin  ws.
utworzenia powiatu koniecpolskiego.
Radny  Gwidon  Jelonek  –  jeżeli  ma  być  powiat  najpierw  musi  być  utworzone  województwo
częstochowskie.
Pan W. Szydłowski – czy mogę ze strony Rady Miejskiej i Burmistrza spodziewać się pomocy ws.
utworzenia towarzystwa?
Pan Burmistrz – każde stowarzyszenie musi mieć określona liczbę ludzi, aby zostało utworzone.
Jeżeli Pan takie utworzy może pan liczyć na możliwość współpracy.
Pan W. Szydłowski – proszę o zmianę godzin przyjęć Pana Burmistrza.
Pan Burmistrz – ja jestem w pracy każdego dnia. Każda osoba musi być przyjęta i załatwiona.
Pan  W.  Szydłowski  –  ja  przychodzę  a  Pan jest  na  objeździe  z  Wojewodą.  Spotyka  Pan  się  z
Wojewodą a nie może Pan ze mną, drugi raz przychodzę a Pan ma spotkanie z Radnymi.
Pan Burmistrz – zawsze będąc w urzędzie w miarę możliwości przyjmuję nawet po wyznaczonej
godzinie przyjęć.
Z okazji nadchodzącego roku składam najlepsze życzenia noworoczne,  dużo zdrowia,  wszelkiej
pomyślności. Dziękuję wszystkim za ten mijający rok i za współpracę.
Radny Gwidon  Jelonek  –  dziękuję  za  organizację  wigilii  na  rynku  koniecpolskim.  Dostaliśmy
podziękowanie od Pani Agnieszki Sobalak za przygotowanie szlachetnej paczki. 
Pan Przewodniczący – żeby kolejny rok był spokojniejszy i lepszy.

Ad. 11 Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia  XX zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 13:00 do 15:40.


