
Protokół Nr VIII/2015
z VIII Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 16 i 19 marca 2015 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie informacji o możliwości scalania gruntów na terenie gminy Koniecpol.
7. Interpelacje Radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę 
Koniecpol
b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol 
c) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Koniecpol.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne
12. Zamknięcie obrad VIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Otwarcia  VIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  dniu  16  marca  2015  r.  dokonał  Przewodniczący  Rady
Miejskiej Marek Ćwiek i stwierdził jej prawomocność. 
Burmistrz  Ryszard  Suliga  przywitał  zaproszonych  gości  m.in.  Wojskowego  Komendanta
Uzupełnień  w  Częstochowie  ppłk  Krzysztofa  Tarapacza.  Złotym  Medalem  „Za  zasługi  dla
obronności kraju” odznaczona została  Pani Lucyna Leśniak z Koniecpola. Srebrnym Medalem
zostały uhonorowane następujące  osoby:  Pani  Marianna Celebańska z  Kuźnicy  Grodziskiej,
Państwo Kazimiera i  Mieczysław Gutka z Kuźnicy  Grodziskiej,  Pani  Kazimiera Gieroń z
Rudnik, Pan Stanisław Klimasiński z Koniecpola, Państwo Janina i Augustyn Koźmińscy z
Kuźnicy  Grodziskiej,  Pani  Antonina  Łukasik  z  Koniecpola,  Pani  Alfreda  Mysłek  z
Stanisławic,  Państwo Alfreda i  Henryk Robakowie  z  Wąsosza,  Państwo Danuta i  Bogdan
Rutkowscy z Radoszewnicy, Państwo Bożena i Stanisław Sroka z Kuźnicy Grodziskiej, Pani
Teodora Szlacheta z Teresowa, Państwo Henryka i Stanisław Sztuka z Wólki, Państwo Halina
i Stefan Wojtasik z Michałowa oraz Państwo Anastazja i Marian Wypart z Radoszewnicy.
Gratulacje w imieniu władz samorządowych wraz z okolicznościowym listem i kwiatami przekazali
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Ćwiek.
Po  uroczystym  wręczeniu  medali  „Za  zasługi  dla  obronności”  wniesiono  do  porządku  obrad
dyskusję na temat scalania gruntów. 
Scalanie  (komasacja)  gruntów polega  na  zmianie  obszaru  nieruchomości  rozdrobnionych lub  o
wadliwej  konfiguracji.  Natomiast  wymiana  gruntów  polega  na  zmianie  położenia  gruntów  w
wyniku dokonywanych zamian. Zgodnie z przepisami dotyczącymi scalania i wymiany gruntów
celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i
leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych,
racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz dostosowanie granic nieruchomości do systemu



urządzeń  melioracji  wodnych,  dróg  oraz  rzeźby  terenu.
Scaleniu  podlegają:  nieruchomości  rolne,  grunty  leśne,  grunty  pod  wodami,  drogami,  torami
kolejowymi, a także nieużytki. Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach
bądź w ich częściach.  Grunty te tworzą obszar scalenia. Grunty zabudowane mogą być scalane
tylko na wniosek właściciela i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań
w oznaczonym terminie, albo wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w
gotówce bądź w innej formie. Natomiast scaleniu nie podlegają grunty: na których znajdują się
zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin; na których znajdują się
zabytki  historyczne,  architektoniczne  i  rezerwaty  przyrody;  użytkowane  na  cele  gospodarki
rybackiej;  oraz  przeznaczone  na  cele  specjalne.
Jeżeli  do  racjonalnego  ukształtowania  gruntów  wchodzących  w  skład  gospodarstw  rolnych
zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana taka może być
dokonana na zgodny wniosek właścicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa – za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych. Wymianą mogą być objęte
również grunty z zabudowaniami. Wymianą mogą być objęte grunty położone na terenie jednej lub
kilku  gmin.
Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta, zaś organem wyższego stopnia w
sprawach z tego zakresu jest wojewoda. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte: na wniosek
większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub
na  wniosek  właścicieli  gruntów,  których  łączny  obszar  przekracza  połowę  powierzchni
projektowanego obszaru scalenia. Postępowanie scaleniowe może być także w pewnych wypadkach
wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających na terenie
danej  wsi  społeczno  –  zawodowych  organizacji  rolników.  W przypadku  prowadzenia  scalania
gruntów w związku z budową autostrady,  koszty wykonania  scalenia  i  wymiany gruntów oraz
poscaleniowego  zagospodarowania  gruntów  pokrywa  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i
Autostrad.  Jeżeli  liczba  uczestników  scalenia  przekracza  10  osób,  postępowanie  scaleniowe
prowadzi  się  z  udziałem rady uczestników scalenia  w składzie  3 – 12 osób (jako społecznego
organu doradczego). Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia,
zwołanym  przez  starostę.
Zgodnie z zasadą ekwiwalentności uczestnicy scalenia lub wymiany otrzymują grunty o równej
wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane; za równą wartość szacunkową uważa się
również wartość o różnicy nie przekraczającej 3%. W świetle zaś zasady szacunku względnego w
wypadkach,  gdy  ze  względów  technicznych  nie  jest  możliwe  wydzielenie  gruntów  o  równej
wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne. Dopłaty te przysługują za różnicę wartości
szacunkowej przekraczającą 3%. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu
jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. Uczestnik scalenia zobowiązany
do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia, na rachunek powiatu.
Natomiast  dopłaty  między  uczestnikami  wymiany  są  regulowane  bezpośrednio  między  nimi.
Grunty  objęte  scaleniem szacuje  oraz  opracowuje  projekt  scalenia  upoważniony przez  starostę
geodeta – projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje
doradcze.  Projekt  scalenia  lub  wymiany gruntów powinien  uwzględniać  ustalenia  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W razie nieokreślenia zasad szacunku przez uczestników
scalenia,  szacunku  gruntów  dokonuje  się  na  podstawie  cen  obowiązujących  przy  sprzedaży
państwowych nieruchomości  rolnych.  Uwzględnia  się  przy tym położenie gruntów na  obszarze
scalenia  oraz  ich  przydatność  rolniczą  oraz  funkcję  terenu  wynikającą  z  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego. Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego
okazaniu  większość  uczestników  scalenia  nie  zgłosiła  do  niego  zastrzeżeń.  Projekt  wymiany
gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu wszyscy uczestnicy wymiany przyjęli go
bez zastrzeżeń.  Następnie projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza,  w drodze decyzji,
starosta. 
Ze  względu  na  przedłużającą  się  debatę  ws.  komasacji  gruntów,  VIII  sesja  Rady  Miejskiej
przeniesiona została na dzień 12 marca 2015 r.



Dnia 19 marca 2015 r. VIII sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej  w Koniecpolu Marek Ćwiek.  Przywitał  wszystkich obecnych oraz Wicestarostę
Henryka Kasiurę. 
Ad. 1 Stan Rady Miejskiej – 14 radnych. Stwierdzono iż sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał. 
Ad. 2 Do porządku obrad wniesiono sprawę programu aktywności lokalnej. Wyjaśnienie złożyła
Kierownik MGOPS w Koniecpolu Pani Edyta Wierzbińska.
Program  Aktywności  Lokalnej  dla  Gminy  Koniecpol  określa  kierunki  działań  w  zakresie
aktywizacji lokalnej mieszkańców Gminy, wzmacniania środowisk lokalnych, działań mających na
celu  poprawę  sytuacji  w  zakresie  funkcjonowania  społeczności  lokalnych  i  grup  społecznych.
Program  odpowiada  na  potrzebę  integracji  wspólnot  –  środowisk  lokalnych.  Podejmowane
działania mają na celu wzmocnienie podmiotowości mieszkańców oraz ich wspólnot, jak również
stworzenie  warunków  dla  rozwoju  instytucji  społeczeństwa  obywatelskiego,  wzmocnienie
spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. 

Opracowania dotyczące wdrażania Programu powinny być już przygotowywane  w listopadzie lub
grudniu 2014.Wydatki  wynikające z  realizacji  programu mogą zostać uznane za kwalifikowane
wyłącznie pod warunkiem ostatecznego zaakceptowania PAL przez Radę Gminy w odpowiednim
terminie.  Termin  ten  jednak  nie  powinien  być  równy terminowi  zakończenia  okresu  realizacji
 projektu. Termin ukończenia naszego projektu to 31 maja 2015r. Moja szybka interwencja w tej
sprawie  uratowała być może Gminę od zwrotu dużych pieniędzy, gdyż niewiedza koordynatora o
potrzebie zatwierdzenia PAL przez Radę Gminy naraziła by nas jako Gminę na zwrot pieniędzy
wydanych na realizację tego programu ok. 74 000 tys. zł, które po kontroli zostały by uznane za
niekwalifikowane. 

Przewodniczący Marek Ćwiek – sprawa była problematyczna, są pieniądze a nie ma uchwały. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – wszystkie środki są z zewnątrz?
Pani Edyta Wierzbińska – tak.
Przewodniczący Marek Ćwiek – koordynator nie dopilnował tej sprawy.
Czy  radni  są  za  przyjęciem  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  budżetowej  i  wieloletniej
prognozy finansowej. Za-14 radnych. Czy radni są za wprowadzeniem do porządku obrad projektu
uchwały wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu
Przestrzennego.
w związku z rezygnacją Pani Edyty Wierzbińskiej. Za – 14 radnych.
Czy  radni  są  za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Koniecpol na okres od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. 
Za- 14 radnych.
Przewodniczący Marek Ćwiek – porządek obrad rozszerzony o wymienione uchwały.
Ad. 3 Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju” odbyło się w I części sesji dnia 16 marca
2015 r.
Ad. 4 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.

1. Wyjazd do Wojewody Śląskiego celem odebrania promesy na remont drogi Okołowice –
Stanisławice.

2. Spotkanie z oferentem dzierżawy części Przychodni Zdrowia.
3. Spotkanie w OSP 1.
4. Uczestniczenie w zebraniu sprawozdawczym OSP Stary Koniecpol.
5. Udział w zebraniu w OSP Stanisławice.
6. Eliminacje w konkursie „Wygraj szansę” - wybrano 1 osobę Klaudię Kowalczyk.
7. Spotkanie i wybór składu Rady Seniorów.
8. Spotkanie  z  dyrektorem  Wojewódzkiego  Zarządu  Dróg  celem  wstępnego  uzgodnienia

dokumentacji budowy drogi DW-786.



9. Spotkanie z Radą Nadzorczą spółki MPK.
10. Wspólne spotkanie Radnych Rady Miejskiej  oraz przedstawicieli szkół i przedszkoli  ws.

funkcjonowania placówek – kalkulacja wydatków.
11. Spotkanie z Wojewoda Śląskim w celu oceny sytuacji finansowej gminy.
12. Uczestnictwo w spotkaniu sprawozdawczym OSP Okołowice i Kuźnica Grodziska.
13. Spotkanie z kołem wędkarskim PZW w Koniecpolu – zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
14. Wizyta NIK z Katowic.
15. Spotkanie z dyrektorem zakładu energetycznego ws. uzgodnienia stanowiska dotyczącego

nieuregulowanego stanu prawnego działki pod budynkiem Domu Nauczyciela.
16. Spotkanie  przedstawicieli  urzędów  gmin  i  miast  ze  Starostwem  Powiatowym  w

Częstochowie nt. transportu zbiorowego.
17. Spotkanie z Lokalną Grupą Działania Razem na Wyżyny w Mykanowie.
18. Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol z Policja ws. uszkodzenia drogi na ul.

Łąkowej.
19. Spotkanie ws. projektów unijnych z partnerem Politechniki Częstochowskiej.
20. Spotkanie z dyrektorami szkół ws. wynagrodzenia dyrektorów tych placówek.
21. Spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowej.
22. Uczestnictwo w nadzwyczajnej sesji.
23. Spotkanie z  dyrektorem Urzędu Pracy i  omówienie  sprawy zatrudniania w ramach prac

interwencyjnych, robót publicznych i staży.
24. Wizyta w Ministerstwie Finansów w Warszawie celem uzgodnienia i wyjaśnienia kwestii

dotyczącego zagrożeń realizacji  programu naprawczego nt.  otrzymanych pism z  Urzędu
Marszałkowskiego ws. zwrotu środków finansowych (sortownia śmieci i  droga Rudniki-
Zaróg) oraz oświadczenia Burmistrza potwierdzającego iż zagrożeń nie było.

Ad. 6. Debata nt. scalania gruntów miała miejsce w I części sesji dnia 16 marca 2015 r.
Zanim przystąpiono do podjęcia uchwał oddano głos sympatykom klubu „Pilica” .

Pan Dariusz Belka zadał pytanie ws. pisma z dnia 16 marca br. ws. finansowania klubu. MLKS
„Pilica” jako stowarzyszenie dział od 1967 r. Klub osiągnął wiele sukcesów, w tej chwili gramy na
poziomie 4 ligi śląskiej. Do tej pory działalność stowarzyszenia była finansowana z środków na
profilaktykę uzależnień – w ubiegłym roku kwota 150 tys. zł. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy
od gminy żadnych ustaleń finansowych. Mamy 3 grupy młodzieżowe i 2 trenerów. Czy od dnia 01
kwietnia działalność klubu ma zostać zawieszona? Dostaliśmy od sponsora 20 tys. zł, ale to nie jest
wystarczające, aby klub mógł funkcjonować. Zadaniem własnym gminy jest sport i turystyka. W
najbliższą sobotę jest mecz, którego możemy ni zagrać.
Radna Aneta Chrzuszcz przedstawiła zadania profilaktyki alkoholowej, według których dochody z
opłat  przeznaczone  powinny  być  na  wykorzystywanie  gminnych  programów  profilaktycznych.
Gmina nie obowiązku utrzymywania stowarzyszenia. Według przedstawionej dokumentacji klubu
nie ma dokładnego określenia wydatkowania środków.
Pan Dariusz Belka – gdzie można doszukać się gminnego programu profilaktycznego?
Radna Aneta Chrzuszcz – nie ma, jest za 2014 rok.
Pan Dariusz Belka – chciałem wyjaśnić obecnej radzie jaka jest sytuacja klubu.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  – nie  raz  były przeprowadzane rozmowy ws.  klubu „Pilica”.  Od 04
grudnia 2014 r. na spotkanie nie przyszedł Prezes Klubu Roman Hyla. Zapraszałem wielokrotnie,
chciałem otrzymać  statut,  którego  nie  dostałem.  Mamy dwa  „Orliki”,  na  których  zatrudniamy
animatorów sportu. Są to osoby mogące coś zrobić dla rozwoju naszego sportu. Dwóch trenerów
było na części etatów. Muszę robić tak, żeby zmieścić się w programie naprawczym. Trener Pan
Cieśla Grzegorz zatrudniony przez Biuro Pracy jest także do dyspozycji Klubu. 
O przyznanych środkach na rzecz klubu decyduje odpowiednia komisja. 
Radna Aneta Chrzuszcz- czy mamy jednorazowo oddać 120 tys. zł?
Burmistrz Ryszard Suliga – komisja będzie decydowała o tym. Mój poprzednik zawarł umowę o
przekazanie autobusu dla Klubu „Pilica”. Ten autobus stoi i nie jest wykorzystywany. A co za tym
idzie  koszty  utrzymania  pojazdu  wzrosły,  bowiem  siadła  elektronika  i  akumulatory.  Kierowca



stwierdził,  że  trzeba  zrobić  remont.  Muszę  wyremontować  ten  autobus,  żeby  mógł  na  siebie
zarabiać. Nie widzę sytuacji aby rozwiązać klub, który jest stowarzyszeniem. Nie mam prawa tego
likwidować. Zaległości na rzecz klubu były przekazane na początku mojej kadencji.
Przewodniczący Marek Ćwiek – sympatycy klubu angażują się bardziej niż zarząd.
Pan  Dariusz  Belka  –  wczoraj  zebrał  się  zarząd  o  podjęciu  uchwały  ws.  wycofania  drużyny z
rozgrywek. Ja się nie poddam i będę walczył dalej. Apel aby zadbać o stadion – obiekt duży i ładny.
Radny Wojciech Skrobich – czy zarząd funkcjonuje?
Pan Dariusz Belka – oczywiście że funkcjonuje.
Pan Jacek Garbacz – Pan Darek przyszedł jako sympatyk prosić o pomoc w utrzymaniu klubu. Dla
zarządu klubu są dni policzone.
Burmistrz Ryszard Suliga – powinien w tej dyskusji uczestniczyć ktoś z zarządu
Pan Dariusz Belka – chciałem zatrzymać co można było zatrzymać.
Przewodniczący Marek Ćwiek – były ustalenia, że do czerwca dacie radę utrzymać klub. Będzie
zrobione rozliczenie i nowy zarząd, to Burmistrz pomoc obiecuje.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  Uchwała  Nr  VII/42/15 Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  19  marca  2015  r.  w  sprawie
określenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Koniecpol 
Za – 14 radnych
b) W sprawie programu opieki nad zwierzętami umowy zostały podpisane z wszystkimi lekarzami
weterynarii. 
Radny Dariusz Świerczyna – za złapanie psa gmina ponosi wysokie koszty.
Burmistrz Ryszard Suliga – gmina jest obowiązana do zajęcia się zwierzętami bezdomnymi. Koszt
to 2 tys. zł od sztuki. Koszt utrzymania w schronisku  - 5 tys. zł.
Radny Dariusz Świerczyna – ile zwierząt w ubiegłym roku było wyłapanych?
Pan Sławomir Gałwiaczek – 4 do 5 sztuk.
Radny Sławomir Chrzuszcz – z której działki są na to pieniądze?
Pani Skarbnik – nie wszystkie wydatki są znaczone.
Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Koniecpol.

Za – 14 radnych
c)  Uchwała  Nr  VIII/44/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 19 marca  2015 r.  w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol
Za – 14 radnych
d)  Uchwała  Nr  VIII/45/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 19 marca  2015 r.  w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. –
RIO 
Za- 14 radnych
e) Uchwała ws. wieloletniej prognozy finansowej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmieniono dochody,
wydatki, zostały zwiększone rozchody.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  dziękuję  za  przegłosowanie  poprzedniej  uchwały.  Otrzymaliśmy
pieniądze  od  Wojewody  na  drogę  od  Okołowic  do  Stanisławic.  Zbieramy  fundusze  na  ul.
Słowackiego i remont dróg. Napisaliśmy pisma do ministerstwa ws. 7 mln zł. Ilość rat zostaje taka
sama, a większość spłaty o połowę została zmniejszona. 
Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koniecpol na lata 2015-2030 – RIO

Za – 14 radnych



Pan Wicestarosta Henryk Kasiura odniósł się do sprawy skomunalizowania PKS Częstochowa i
utworzenia spółki. Transport publiczny staje się zadaniem gminy, powiatu i województwa. Trwają
prace legislacyjne. W sprawie ul. Słowackiego konkurs na kanał sanitarny rozpisany zostanie w
2016 r. Na chwilę obecną drogę frezujemy i kładziemy nakładkę bitumiczną.
Zajmiemy  się  też  mostem na  Wąsoszu,  który  uległ  podmyciu  przez  ostatnią  powódź.  Należy
wykonać przyczółki i na ten cel muszą być środki. Sprawa drogi od Borowców do Ludwinowa.
Zależy  nam  na  utrzymaniu  i  rozwinięciu  szkoły  zawodowej  w  Koniecpolu,  aby  przyciągnęła
młodzież z okolicznych gmin. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 od Starego Koniecpol do
granic  woj.  świętokrzyskiego.  Realizacja  w  latach  2017,  2018,  2019.  Są  zalecenia  ws.
bezpieczeństwa na ul.  Armii Krajowej, zastosowanie barierek.  Konserwacja rzeki Pilicy nie jest
zadaniem powiatu. Jedna część podlega pod Katowice, druga pod Warszawę.
Sołtys Teresowa Pan Pikos – rzeka cały czas wylewa.
Radny Gwidon Jelonek – tam jest zawyżony wskaźnik.
Radny Wojciech Machera – przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych, odcinek drogi koło Pana
Tabora ws. umocnienia skarpy.
Radny Zbigniew Lamch – ws. gruntów Skarbu Państwa, żeby gmina wystąpiła z wnioskiem.
Wicestarosta Henryk Kasiura – żeby sprzedać grunty Skarbu Państwa należy zrobić wycenę i jest to
zadanie administracji państwowej.
Sołtys Wąsosza Pani Bożek – czy można wyczyścić rowy?
Wicestarosta Henryk Kasiura – to zadanie gminy.
Sołtys Radoszewnicy Pani Dąbrowska – ws. niebezpieczeństwa na drodze, niebezpieczny punkt,
gdzie ciągle jeżdżą tiry.
f)  Uchwała  Nr  VIII/47/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  19 marca  2015 r.  w sprawie
przyjęcia  Programu  Aktywności  Lokalnej  w  Gminie  Koniecpol  na  okres  od  01.03.2015  r.  do
31.12.2015 r. 
Za – 14 radnych
g) Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Finansów,  Budżetu,  Inicjatyw  Gospodarczych  i  Ładu
Przestrzennego.

Za – 13 radnych, wstrzymał się od głosu - 1 radny.

Ad. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostały odczytane i stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 10 Zapytania i wolne wnioski
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  nie  ma  w Koniecpolu  dobrej  drogi.  Został  ogłoszony przetarg  na
wywóz i wyrównanie dróg. 700 tys. zł jak wkład własny na drogi. W trzecim kwartale przyjęcie
wniosków na termomodernizację,  oczywiście jeżeli  będzie wkład własny to zrealizujemy plany.
Myślimy o remoncie zespołu szkół nr 2 przy ul. szkolnej.
31 maja 2015 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu nr 5. 
W temacie przedszkola – awantura rozegrała się o jedno dziecko autystyczne. To dziecko ma 7 lat i
powinno iść do szkoły. Dziecko będzie uczęszczało do szkoły w Bogumiłku.
Radny Andrzej Kozak – sprawa ławeczki na przystanku w Kuźnicy Grodziskiej.
Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję radnym za zaangażowanie się w sprawę zbierania podpisów,
aby nie likwidować ZUS – u w Koniecpolu. Na chwilę obecną likwidacji nie będzie. Wyszedłem z
propozycją spotkania z dyrektorem ZUS Częstochowa, aby omówić plan zrobienia Domu Kultury
w części budynku ZUS w Koniecpolu.
Sołtys  Łabędzia Pan Chrzuszcz – jesteśmy sołectwem, które nie  posiada roszczeń ws. remontu
dróg. Interesuje nas założenie spółki komunalnej i zaopatrzenie jej w potrzebny sprzęt.
Burmistrz Ryszard Suliga – Spółki wodne – tak rozważam taką możliwość. 
Radny Dariusz Saternus – co z hotelem „Gościniec”?
Burmistrz Ryszard Suliga – hotel działa do końca czerwca. Nowy właściciel chce zarabiać, nie chce



prezentów.
Ad. 11 Sprawy różne.
Pan Wojciech Szydłowski koszt łapania psa to 2 tys. zł, co później dzieje się z takim psem?
Burmistrz Ryszard Suliga – każde złapane zwierzę zabierane jest do schroniska.

Ad. 12 Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia VIII Sesji Rady
Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 17:00.


