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

z dnia 04 marca 2015  r.

I. Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II. Obecni według załączonej listy obecności - 11 radnych

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
4. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Pan Marek Ćwiek.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący wyjaśnił 
Ad. 2 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3 Podjęcie Uchwały ws.  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek uzasadnił, że z dniem 01 marca 2015 r. Pani Edyta Wierzbińska
została powołana na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koniecpolu. Konsekwencją tego jest wygaśnięcie mandatu radnego w drodze uchwały.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że będzie kontrola NIK i musimy uporządkować pewne
sprawy. Została zerwana umowa z firmą, która miała przeprowadzić kontrolę wewnętrzną. Niestety
efekty kontrolujących skupiały się na przedstawieniu statystyk a nie na konkretnych działaniach.
Musimy  pewne  sprawy  prostować.  Dzisiejsza  nadzwyczajna  sesja  zwołana  jest  ws.  uchwały
wygaśnięcia  mandatu  Radnej  Edyty Wierzbińskiej.  Związane jest  to  z  powołaniem Pani  Edyty
Wierzbińskiej  na  stanowisko  Kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Koniecpolu po odwołaniu z tego stanowiska Pani Danuty Klimczyk. 
Radny Przemysław Klita – jeżeli została odwołana Pani Danuta Klimczyk to trzeba przeprowadzić
konkurs na to stanowisko.
Radny Andrzej Kozak – czy warto robić taki manewr?
Pan Burmistrz – musieliśmy powołać osobę z wyższym wykształceniem. Pani Edyta Wierzbińska
będąc jednocześnie Kierownikiem MGOPS nie może pełnić funkcji radnej. Ta uchwała jest ws.
wygaśnięcia mandatu.
Pan Przewodniczący – może wypowie się sama zainteresowana.
Radny Przemysław Klita – według przepisów, czy ustalone terminowo czy Pani Wierzbińska będzie
pełnić obowiązki?
Pan Burmistrz – my możemy ogłosić konkurs, gdzie nie wyłonimy kandydata.
Pani  Edyta  Wierzbińska  –  umowa  podpisana  na  zasadzie  porozumienia  stron.  Jeżeli  jestem
pracownikiem opieki  to z ustawy o pracownikach samorządowych mogę przejść na stanowisko
kierownicze w ramach awansu wewnętrznego. Tak zezwala ustawa.
W  2011  roku  ogłoszony  był  konkurs  na  stanowisko  kierownika,  ponieważ  po  wyborach
samorządowych byłam odwołana z tej funkcji i zostałam zwolniona z przyczyn ekonomicznych.
Ogłoszony konkurs zawierał zawierał wymogi 11- letni staż pracy w opiece. 
Pan  Burmistrz  –  kolejna  sesja  będzie  16.03.2015  r.  o  godzinie  12:00  na  sali  OSP 1  przy  ul.
Mickiewicza. Tego dnia odbędzie się wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”. 
19.03.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbędzie się debata dla mieszkańców gminy
Koniecpol ws. bezpieczeństwa.
Proszę szanowną Radę Miejską o zastanowienie się ws. programu naprawczego gminy. Szczególnie
chodzi o sprawę przedszkoli. Już nie wykonaliśmy zapisu w przekształcenie w stowarzyszenia. Po
rozmowach  jest  szansa  na  wyjście  w  tym  roku  z  tego  programu.  Przedszkole  nr  2  było
przygotowane do przejścia  w stowarzyszenia.  Opór był  w Przedszkolu nr 1.  Nie będzie to  już
wykonane. Kto ma inne zdanie zapraszam na spotkanie w Warszawie.
Radny Przemysław Klita – w Przedszkolu nr 1 liczba dzieci przekracza limit i nie można tworzyć



stowarzyszenia.
Pan Burmistrz – w grudniu na prywatne przedszkole na osobę płaciliśmy 400 zł miesięcznie, od
stycznia jest już koszt 600 zł.
Radny Przemysław Klita – teraz osoby mogą stracić pracę.
Pan Burmistrz – są pomoce wychowawcze bez odpowiedniego wykształcenia. Jestem przeciwny
przekształcaniu przedszkoli, ale co mam zrobić skoro jest taki zapis w programie naprawczym.
Radny Wojciech Skrobich – poszukajmy oszczędności w innym miejscu.
Pan Burmistrz – rozstrzygajmy sprawy na posiedzeniach komisji.
Radny Przemysław Klita – nie przesłanek do przekształcenia przedszkoli pod stowarzyszenia.
Pan Przewodniczący – przekształcić można w każdej chwili.
Uchwałę VII/41/2015 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 04 marca 2015 r. przegłosowało 10
radnych.
Ad. 4 Zamknięcie obrad nadzwyczajnej VII Sesji Rady Miejskiej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 14:40.


