
Protokół Nr VI/2015
z VI sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 19 lutego 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, Pana 
Mecenasa Tomasza Gmitruka, sołtysów 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 nr V z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Koniecpol na 2015 rok
b) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkaso
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina
Koniecpol
f) program działania Społecznej Rady Służby Zdrowia
g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  Gminy Koniecpol do współpracy w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i 
zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a pozostałymi powiatami i 
gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
h) w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad VI 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. Na początku Sesji Pan Burmistrz
Ryszard Suliga złożył gratulacje nowo wybranym sołtysom, podkreślając iż praca społeczna to jest
służba i wielki zaszczyt. Serdeczne gratulacje i podziękowania za długoletnią pracę na stanowisku
sołtysa Pan Burmistrz złożył, wręczając list gratulacyjny oraz kwiaty Panu Tadeuszowi Szymali -
byłemu sołtysowi sołectwa Okołowice, Panu Stefanowi Wypartowi –- byłemu sołtysowi sołectwa
Luborcza, Panu Stefanowi  Falana (nieobecnego na Sesji) –- byłemu  sołtysowi sołectwa Wąsosz. 
Pan Burmistrz wręczył również kwiaty Pani Alinie Wawszczak –- sołtys sołectwa Stary Koniecpol,
która również jest  długoletnim sołtysem swojej  miejscowości  i  ma zaszczyt  nadal  pełnić  swoją
funkcję.
Ad. 2 Do porządku obrad wniesiono wniosek o dodania do porządku obrad dwóch uchwał:

– Uchwałę w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu z dniem 01.04.2015 r. Za- 13
radnych, 1- przeciw, 1- wstrzymał się.

– Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  Gminy Koniecpol do współpracy w
ramach  Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych  Subregionu  Północnego  Województwa
Śląskiego  i  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Miastem  Częstochowa  a  pozostałymi
powiatami  i  gminami  wchodzącymi  w  skład  Subregionu  Północnego  Województwa



Śląskiego.
W sprawie tej uchwały wyjaśnienia złożył Pan Henryk Idziak - pracownik Urzędu Miasta i Gminy
Koniecpol. Do projektu przystąpiły 34 podmioty, ale żeby Gmina mogła pełnoprawnie wziąć udział
w tym projekcie musi być podjęta uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu. Termin do 27 lutego br.
Jest  to  już  czwarta  aktualizacja  tego  programu.  Do  2020  roku  projekt  zakłada  planowane
inwestycje.  Inwestycje  zgłoszone  w  naszej  Gminie  do  projektu  to  m.in.  budowa  kanalizacji
sanitarnej na ul. Żeromskiego i na ul. Słowackiego, remont i przebudowa budynku zdegradowanego
przy  ul.  Szkolnej  oraz  świetlica  środowiskowa  w  tym  budynku,  przebudowa  zdegradowanego
budynku  w  Aleksandrowie,  termomodernizacja  obiektu  użyteczności  społecznej,  budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Magdasz oraz dzielnicy Słowik. Razem to 10 mln
831 tys. zł. Dofinansowanie 85 % a 15% to wkład własny.
Pozyskanie finansowe możliwe z chwilą ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski w celu
złożenia  stosownego  wniosku.  Do  wniosku  potrzebne  są  stosowne  zezwolenia,  dokumentacje
budowlane  itd.  Oceny  dokonuje  też  Subregion  Północny.  Czas  oceny  wniosku  to  od  3  do  4
miesięcy. Następnie podpisanie umowy, rozpisanie przetargu i realizacja. Niekiedy procedura trwa
około pół roku.
Radny Gwidon Jelonek –- czy możliwe to jest w tym roku?
Pani Skarbnik –- na chwilę obecną –- nie.
Za wprowadzeniem do porządku obrad było 15 radnych.
Za rozszerzeniem porządku obrad jednogłośnie 15 radnych.
Ad. 3 Do protokołu z V sesji wniósł poprawkę Radny Wojciech Machera. Przyjęcie protokołu na
następnej sesji.
Ad. 4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Koniecpola.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga -– wczoraj byliśmy tj. 18.02.2015 r. na spotkaniu  w Warszawie.
Kilka dni wcześniej dostaliśmy pisma, które zawierają informację o zwrocie 3 mln 600 tys. zł za
nieprawidłową segregację śmieci.
Pan  Sekretarz  -–  spotkanie  z  reprezentantami  Jurajskiego  Programu Społecznego  ws.  Centrum
Integracji Społecznej ws. środków od Wojewody. Zatrudnienie ma 25 osób, które nie korzystają z
opieki społecznej. Staramy się utrzymać tę formę pracy prze następne klika lat, korzystając z tzw.
„miękkich” programów. 

– Spotkanie z przedstawicielami Biblioteki Wojewódzkiej o propozycji, aby gminne biblioteki
były jednostką samodzielną. Na dzień dzisiejszy biblioteki pozostaną w statusie takim jakim
są.

– Nadal sprawa nierozstrzygnięta z Policją w Koniecpolu ws. dzierżawy placu pod miejską
kotłownię. Gmina ma wykonać kilka prac w zamian (m.in. ogrodzenie, odwodnienie kostki
brukowej,  zieleń)  na  rzecz  Policji  -  umowa  z  poprzednią  władzą.  Będziemy próbować
realizować ten plan, ale jeszcze nie w tym roku.

– Pan  Burmistrz  uczestniczył  w  spotkaniach  z  mieszkańcami  sołectw  podczas  wyborów
sołeckich.

– Spotkaliśmy się  z  nowym właścicielem Pałacu  Potockich.  Na  gorąco  padła  propozycja
utrzymania ośrodka sportu,– ale czynsz to koszt 4 tys. zł netto. 

Radna Aneta Chruszcz - kiedy nastąpi wyprowadzka?
Pan Sekretarz - tego nie powiedzieli. Nasza propozycja to 50 % tej kwoty. 
Pani Maria Falana - jaki jest podatek od tego terenu?
Pan Sekretarz – 14 tys. zł od prowadzenia działalności gospodarczej.
Radny Przemysław Klita - czy całe grunty kupione przez właścicieli?
Radny Dariusz Świerczyna - sprawa oficyny.
Pan Sekretarz - zakupiono całość.
Radny Przemysław Klita - skąd pochodzi nowy właściciel?
Pan Sekretarz - woj. świętokrzyskie.

– kolejna  sprawa  to  klub  „Pilica”.  Klub jest  stowarzyszeniem,  na  które  nie  powinny być
wydawane pieniądze z innych funduszy np. fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi. Statut



klubu nie ma takiego zapisu.
Pan  Przewodniczący  Marek  Ćwiek  -  czy  klub  mógł  występować  z  wnioskiem  o  pozyskanie
pieniędzy z tego funduszu?
Pan Radca Prawny- klub może występować o takie działania z organizacji pozarządowych i musi
spełniać określone warunki.
Radny Dariusz Saternus - jest tu mowa, że prawo niespójne. Nie można mówić, że sprawozdania są
niepoprawne.  Od  tego  jest  komisja  spraw  społecznych.  Za  pół  roku  mieszkańcy  będą  nas
postrzegać, że teraz nic nie ma, a później to w ogóle nic nie będzie. Doprowadzimy do sytuacji, że
umowa podpisana zostanie np. w Lelowie za wynajem w kwocie 100 zł. 
Pan Sekretarz -  kolejna sprawa to,  zobowiązania Gminy do zwrotu pieniędzy za źle  wykonane
zadania.  W  tej  kwestii  zarzuty  są  wyraźne.  Źle  sporządzona  specyfikacja,  złe  postępowania
przetargowe.  W poniedziałek  będą  rozmowy z  Marszałkiem.   Dziś  kolejna  kontrola  sprzętu  w
Przychodni Zdrowia. 
Nadal analizujemy i oszczędzamy. Wszystkie gminy odzyskują podatek VAT. Niestety nasza gmina
nie odzyska - minął  okres trzyletni. 

– wystąpiliśmy o ściąganie należności od wierzycieli z KZPP w kwocie 3 mln zł.
Pan Burmistrz - co w sytuacji zadłużenia z Gminą?
Pan  Radca  Prawny  -  Gmina  nie  może  ogłosić  upadłości,  tak  jak  robią  to  firmy.  Czeka  nas
rozwiązanie  Gminy,  czyli  zarząd  komisaryczny.  Gorszy  skutek  to  blokada  inwestycji,  czy
wstrzymanie  wynagrodzeń.  W kwestii  przetargu  drogi  można  jeszcze  powalczyć.  Nie  możemy
wziąć kredytu. 
Pan  Przewodniczący  –  gdyby  był  przeszkolony  pracownik,  być  może  nie  byłoby  400  tys.  do
zwrotu. W sprawie płyt była sprawa sądowa, ale została ona wycofana.
Ad. 5 Interpelacje Radnych.
Pan Burmistrz -  przygotowujemy się do przetargu na kamień, żwir w celu poprawy niektórych
nawierzchni. 
Chcemy zrobić przetarg na oświetlenie ledowe w budynkach administracyjnych oraz oświetlenia
ulicznego  osiedlowego  w  porozumieniu  ze  Spółdzielniami  Mieszkaniowymi.  Nadal  szukamy
oszczędności. Jeżeli będą środki to zrobimy efekt energetyczny za zgodą ministerstwa i RIO. 

Interpelację złożyła Pani Sołtys Aleksandrów-Michałów na ręce Pani Radnej Anety Chrzuszcz.
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy Koniecpol na 2015 rok
Pani Skarbnik -– zmiana: dochody –- został zmieniony paragraf 010 z tytułu dzierżawy obwodów
łowieckich, zwiększona został kwota dotacji o 128, 04 zł (środki niewykorzystane w 2014 r.) dla
Centrum Integracji  Społecznej,  przyznana  została  dotacja  na  dodatki  energetyczne  2.347,33 zł.
Zwiększono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych 2.347,33 zł., zwiększono dotację na CIS
128, 04 zł. Ustalona została kwota faktycznego deficytu w 2014 r. - 689.267,06 zł w związku z
powyższym nadwyżkę pożyczki w kwocie 3.663.732,94 zł. Planowany deficyt –- 4.353.000,00 zł,
faktyczny deficyt -– 689.267,06 zł, różnica do zwrotu –- 3.663.732,94 zł.
Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r w sprawie zmian
w budżecie gminy Koniecpol na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie.

b) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia inkaso
Pani Skarbnik -– ta uchwała musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym, żeby sołtysi mogli
zbierać podatki. 
Pani Sołtys Dąbrowska sołectwa Radoszewnica, że w tej chwili nie możemy odebrać podatku.
Pan  Radca  Prawny  –-  uchwała  dotyczy  inkasa,  czyli  poboru  za  które  jest  wynagrodzenie.
Inkasentem może być każdy. Sołtysi,  którzy zakończyli kadencję mogą być jeszcze inkasentami
wobec poprzednich regulacji prawnych. Uchwała jest aktem prawa miejscowego po ukazaniu się w
Dzienniku Urzędowym.



Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r w sprawie poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia inkaso została przyjęta jednogłośnie. 

c)wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że weszła nowa ustawa ws. wywozu śmieci. Nie mówimy o podwyższeniu
opłaty za śmieci, tylko o nowej ustawie śmieciowej. 
Radny Wojciech Machera - czy nie można wprowadzić worki na śmieci?
Pan Burmistrz -  jeżeli  wprowadzimy worki,  to stawka za śmieci musiała by być podwyższona.
Odpowiem dokładnie po 24.02. 2015 r. po spotkaniu z Radą Nadzorczą.
Radny Wojciech Machera - dlaczego trzymamy się tej stawki?
Pan Burmistrz - nie możemy porównywać się do innych gmin np. Secemin czy Włoszczowa, które
mają wszystko na miejscu.
Pan Sekretarz - sortownia kosztuje nas 30 do 35 tys. zł.
Radna Barbara Krawczyk - problem mieszkańców z popiołem, odbiór jeden raz w miesiącu to za
mało, szczególnie jest to uciążliwe w okresie zimowym. Brak pojemników na składowanie.
Pan Burmistrz - zgadzam się z tym. Będą rozmowy w tej kwestii. 
Uchwałę Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty przegłosowało 14 radnych. 1 – wstrzymał się od głosu.

d)wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg,  dla  których  zarządcą  jest  Gmina
Koniecpol
Pan  Przewodniczący  Marek  Ćwiek  wyjaśnił,  że  w  wyniku  nowelizacji  ustawy  o  utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach,  gminy  mają  obowiązek  objąć  wszystkich  właścicieli
zamieszkanych  nieruchomości  zorganizowanym  systemem  gospodarowania  odpadami
komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 1 przywołanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego  określa  stawkę  opłaty  zagospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Opłata  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określa iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty.
Zgodnie z art. 6k ust. 3 określono niższą stawkę za gospodarowanie odpadami, jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny. Pan Przewodniczący wyjaśnił także, że wzór deklaracji
ma zastosowanie w przypadku zmiany adresu zameldowania czy innych zmian osoby deklarującej.
Zaproponowano wykreślenie terminu składania deklaracji we wzorze, ponieważ ten wzór będzie
składany w przypadku zmian.
Radny Zbigniew Lamch - czy gmina prowadzi ewidencję złożonych deklaracji?
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek - proszę o pytanie w wolnych wnioskach.
Pan Zbigniew Domoradzki - uchwały powinny być analizowane przez komisje.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek - są pewne uchwały, żeby opiniowały komisje ale nie wszystkie.
Pan  Radca  Prawny  -  dla  własnego  bezpieczeństwa  uchwały  powinny  być  analizowane  na
posiedzeniach komisji.
Uchwałę Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wzoru
deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  również
przegłosowano 14 głosami. 1 radny nieobecny.

e)  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg,  dla  których  zarządcą  jest  Gmina
Koniecpol
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek wyjaśnił, że w dniu 23.09.2014 r. Gmina podjęła uchwałę w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. W powyższej uchwale nie było zapisu
odnośnie opłaty za zajęcie pasa jezdni, przy zajęciu pasa jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł, zatem
zasadne jest podjęcie stosownej uchwały.
Uchwałę  Nr  VI/37/15  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  19  lutego  2015  r.  w  sprawie



wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina
Koniecpol. Za- 14 radnych. 1 radny nieobecny.
Po  głosowaniu  tej  uchwały  zarządzono  przerwę  nad  rozpatrzeniem  kwestii  ryczałtu  diety  dla
radnych i sołtysów.  Po przerwie nastąpiła zmiana porządku obrad, czyli uchwały o ryczałcie dla
radnych i sołtysów zostały wyłączone z proponowanego porządku obrad.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek wyjaśnił, że zmiana diet dla radnych i dla sołtysów związana
jest z realizacją programu naprawczego Gminy, który określa że w roku 2015 wydatki poniesione
na diety nie mogą być wyższe niż w roku poprzednim. Ustalenie diety w formie ryczałtu pozwoli na
racjonalizację wydatków związanych z organizacją  sesji.  Do chwili  obecnej  radni  otrzymują za
każdy udział  w sesji 180,00 zł,  nie więcej  niż 540,00 zł  miesięcznie.  Natomiast sołtysi  100 zł,
proponowana dieta 50 zł. Trudna sytuacja Gminy i potrzeba częstszego organizowania posiedzeń
sesji stwarza konieczność ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety.
Pan Burmistrz stwierdził, że zryczałtowane diety są zapewnione  w środkach na cały rok.
Radna  Aneta  Chrzuszcz  -  sprawa  jest  do  przemyślenia  i  dokładnego  zastanowienia  się.  Radni
potrzebują więcej czasu, aby zastanowić się na tym tematem.
Pan Burmistrz wniósł wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie diet radnych.
Za -11 radnych,  Przeciw –- 2, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1-radny nieobecny.
Pan  Burmistrz  wniósł  kolejny  wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  zmiany  uchwały  ws.  diet
sołtysów. Za- było 14, 1 radny nieobecny.

f) program działania Społecznej Rady Służby Zdrowia
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek wyjaśnił, że Pani Dyrektor Przychodni Zdrowia zwróciła się w
styczniu o zatwierdzenie regulaminu. 
Uchwałę  Nr  VI/38/15  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  19  lutego  2015  r.  w  sprawie
program  działania  Społecznej  Rady  Służby  Zdrowia  przegłosowało  14  radnych.  1  radny
nieobecny.

g) kolejną Uchwałę  Nr VI/39/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 19 lutego 2015 r.  w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie   Gminy  Koniecpol  do  współpracy  w  ramach
Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych  Subregionu  Północnego  Województwa Śląskiego  i
zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a pozostałymi powiatami i gminami
wchodzącymi  w  skład  Subregionu  Północnego  Województwa  Śląskiego  jednogłośnie
przegłosowało 15 radnych.

h)  w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  zaistniała  potrzeba  likwidacji  Straży  Miejskiej  w  Koniecpolu.  W
związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek wystąpiliśmy o opinię do Komendanta Wojewódzkiego Policji i
otrzymaliśmy pozytywną zgodę ws. likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu.
Uchwałę Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r.  w sprawie w
sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Koniecpolu przegłosowało 15 radnych.

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostały odczytane i stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski.
Pan  Burmistrz  wrócił  do  kwestii  scalenia  gruntów  i  przeanalizowania  tej  propozycji.  Koszty
dokumentacji, ksiąg wieczystych jest bezpłatny. Opłata to koszt słupka - 6,50 zł za sztukę.
Radny Gwidon Jelonek –- straciliśmy OKSiR, czy jest możliwość odzyskania biurowca KZPP.
Pan Burmistrz –- rękę tu trzyma komornik. Jeżeli uda nam się odzyskać pieniądze to dobrze, jeżeli
nie, to będziemy starali się pozyskać budynek. 
Radny Dariusz  Świerczyna  -  porozumieć  się  z  właścicielem ws.  czynnego   basenu  w sezonie



letnim. Należy negocjować w tej sprawie. 
Radny Gwidon Jelonek - jak wygląda to od strony prawnej?
Pan Radca Prawny - dopóki nie mamy wyroku sądu należy dogadać się z nowym właścicielem
Pałacu Potockich i zawrzeć umowę.
Pan  Przewodniczący  -Marek  Ćwiek  -  na  jaki  etapie  jest  odzyskiwanie  działki  pod  blokiem
nauczycielskim?
Pan Burmistrz - dzisiaj rozmawiałem ws. gruntu, czy jest możliwość zasiedzenia.
Pan Radca Prawny - zasiedzenie to 30 lat. Brak dokumentacji czy upłynęło to 30 lat.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek - na jakim etapie jest sprawa 20 ha.
Pan Burmistrz - sprawa nadal w sądzie.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek - sprawa wysypiska.
Pan Burmistrz - na wysypisku została zrobiona bez pozwolenia wiata.
Radny Zbigniew Lamch - sprawa wycinki mszaków wystających na drogę. 
Pan Radca Prawny - musi być odpowiednia zgoda, czyja jest to droga,  czyli regulacje prawne.
Pan Burmistrz - uregulowana sprawa ubezpieczań straży pożarnej i zakupu paliwa. Jeżeli uda nam
się odblokować program naprawczy to przywrócę fundusz sołecki.
Radny Zbigniew Lamch - ws. organizacji szkolenia dla rolników z ARiMR.
Radny Zbigniew Domoradzki - przy tzw. „Brudnej Wodzie” jest stara kładka, brak kilku desek co
stwarza niebezpieczeństwo.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek- ten wniosek zgłoszony był już na poprzedniej sesji.
Pani Sołtys Wąsosza Agnieszka Bożek - rowy są nieoczyszczone, duże zniszczenia przez bobry.
Radny Dariusz Świerczyna – w ilu procentach gmina ściąga opłaty za śmieci?
Pan Burmistrz - trudno określić.
Radny  Andrzej  Kozak  -  odnośnie  wywozu  śmieci  na  wsi,   przebywają  tu  tzw.  mieszkańcy
sezonowi. Czy idzie to wyłapać?
Pan Burmistrz - wejdą nowe regulacje prawne w 2016 r. 
Pan  Jerzy  Szydłowski  pochwalił  Pana  Przewodniczącego  za  zamieszczanie  ogłoszeń  ws.
planowanej sesji.
Zadał pytanie czy Rada Seniorów jest potrzebna?
Pan Burmistrz - osoby 50+ nie powinny być odsunięte od społeczeństwa. 
Czy jest potrzebne Centrum Integracji Społecznej?
Pan  Burmistrz  -  Proszę  przyjść  na  spotkanie  i  zapytać  tych  ludzi  wprost  czy  ich  praca  jest
potrzebna.
Czy był ogłoszony konkurs na radcę prawnego?
Pan Burmistrz - Radcą Prawnym jest Pan Jerzy Maszewski, a ja mogę powołać nowego.
Pan Radca Prawny Tomasz Gmitruk - nie jestem pracownikiem Urzędu.
Czy Pan Przewodniczący pełni swoje dyżury?
Odpowiedź - tak.
Pan Burmistrz przypomniał sprawę zajezdni autobusów koło sklepu „Biedronka” Nie ma pieniędzy
na przystanek. We własnym zakresie zakupiłem przystanek na Michałowie.
Pan Pikos Sołtys Teresowa  - zmienić na drogowskazie zapis 15 km na 1,5 km.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 19:00.


