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

z dnia 10 kwietnia 2015  r.

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

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a)przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu 

I.
b)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Koniecpol.

c)w sprawie zamiaru zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

d)w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Koniecpol na rok 
2015" 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje Radnych.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Pan Marek Ćwiek.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad. 2 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  "Gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  dla  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  na  rok  2015"
wycofano  z  porządku  obrad  ze  względu  na  analizę  finansową przyjmowanego  programu.  Pani
Danuta  Klimczyk  wyjaśniła,  że  do  program  jest  bez  zmian,  tylko  zmienia  się  kwestia
wydatkowania.  Za  wycofaniem  tej  uchwały  było  9  radnych,  3  radnych  –  za,  2  radnych  –
wstrzymało się od głosu.

Ad. 3 Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu. 
Gościem sesji był sierżant Kamil Sowiński, który w imieniu komendanta Komisariatu Policji w
Koniecpolu  zwrócił  się  z  pomocą  o  dofinansowanie  zakupu  samochodu  na  potrzeby  policji.
Stwierdził, iż stan pojazdów jest słaby. Radiowozy są w złym stanie technicznym. Samochody te
służą do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i okolic. Dofinansowanie to kwota 5
tys. złotych ze środków gminy Koniecpol. Koszt ogólny samochodu to 43 tys. zł.
Radna Aneta Chrzuszcz – my stosujemy zalecenia programu naprawczego, a z którego paragrafu
weźmiemy na to pieniądze?
Radny Wojciech Skrobich – nie wiadomo jak zaopiniuje RIO?
Wyjaśnienia  złożyła  Pani  Skarbnik,  która  po  telefonicznym uzgodnieniu  z  RIO przekazała,  że
środki można przesunąć z działu administracja.
Uchwała Nr IX/49/15 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji  z  przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu samochodu dla  Posterunku Policji  w
Koniecpolu  została przegłosowana w liczbie 13 radnych, 1 radny był przeciw.



b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Koniecpol.
Burmistrza Ryszard Suliga złożył wyjaśnienie, że przed przekształceniem Zakładu Energetycznego
była propozycja na nieodpłatne uzyskanie działki. Obecna wycena działki to 53 tys. zł. My jako
gmina nie ponosimy kosztów. Mieszkańcy budynku zapłacą za wykup tego terenu. Zanim dojdzie
do notarialnej umowy, musimy zawrzeć umowę z mieszkańcami po takiej cenie. Jeżeli wycofa się
jedna  osoba   to  kwota  zwiększa  się  na  pozostałych.  Na  dzień  dzisiejszy  wszyscy  dali  słowo
intencyjne.  Najpierw musi  być  podjęta  uchwała.  Potem podpiszemy umowy z  mieszkańcami  i
wtedy można przystąpić  do zakupu terenu.  Grunt  i  budynek nie  nasz,  nie  ma na to  stosownej
dokumentacji.  Budynek nie  był  remontowany od 30 lat.  Nie stać nas na utrzymanie go.  Koszt
budynku 347.841,00 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ćwiek – zajmiemy się przejęciem gruntu pod budynkiem.
Pozwolimy Burmistrzowi na zakup tego terenu z zamiarem zbycia tego budynku. Mieszkańcy chcą
kupić. Wyrażamy zgodę na zakup przez Gminę terenu. Będzie uchwała ws. zniżki na mieszkania. 
Radny Wojciech Machera – wartość szacunkowa około 400 tys. zł. Żeby był zysk powinno być
powyżej 500 tys. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ćwiek – 347.841,00 zł wartość budynku, a teren 60 tys. -
grunt płacimy. To 60 tys. zł musi się nam zwrócić.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jak się ma to do sprzedaży gruntów. Tgutaj stosujemy upusty.
Burmistrz Ryszard Suliga – w taki sposób sprzedawane są mieszkania zakładowe czy spółdzielcze.
Uchwała Nr IX/50/15 w wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę
Koniecpol przyjęta przez 13 radnych, 1 – przeciw.

c) Uchwała Nr IX/51/15 w sprawie zamiaru zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców –
13 radnych za, 1 – przeciw.

d)  W trakcie  sesji  do  porządku  obrad  przywrócono  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  "Gminnego
programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania
narkomanii dla Miasta i Gminy Koniecpol na rok 2015"
Przewodniczący Rady Miejskiej  Marek Ćwiek – program jest  taki sam jak w ubiegłych latach.
Kwestia tylko spraw finansowych. Należy odpowiednio poprzestawiać środki.
Radny Wojciech Skrobich – żeby pozostawić punkt konsultacyjny.
Uchwałę Nr IX/52/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Koniecpol
na rok 2015" przegłosowało 12 radnych, 2 – nieobecnych.

Ad. 4 Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza
1.  19 marca 2015r. w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu odbyła się debata na

temat  BEZPIECZEŃSTWA  W  RUCHU  DROGOWYM  NA  TERENIE  MIASTA  I
GMNINY KONIECPOL.  Na  spotkanie  przybyli  przedstawiciele  Komendy  Miejskiej  w
Częstochowie w osobach: nadkom. Sławomir Litwin – Zastępca Komendanta Miejskiego,
podinsp. Zbigniew Nicpoń – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, podinsp. Joanna Lazar
– rzecznik prasowy KM. Przedstawicielami Komisariatu Policji w Koniecpolu byli podinsp.
Marek Widawski – Zastępca Komendanta Komisariatu oraz Dzielnicowi, t.j.  sierż. sztab.
Piotr Zygmunt, mł. asp. Adam Niepsuj i mł. asp. Wiesław Wypart.

2. Spotkanie w Urzędzie Miasta  i  Gminy Koniecpol  z  dyrektorem RIO w Katowicach ws.
przeanalizowania wyniku kontroli i audytu zleconych przez urząd.

3. W Myszkowie  odbyły  się  eliminacje  programu  'Wygrać  szansę”.  Nasza  reprezentantka
Klaudia Kowalczyk zdobyła wyróżnienie. 

4. Spotkanie z dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Bogumiłku ws. rozwiązania
sprawy dziecka z autyzmem.

5. Spotkanie z mieszkańcami Aleksandrowa-Michałowa nt. scalania gruntów.
6. Wstępne rozmowy w Łodzi ws. możliwości pozyskania dodatkowych usług dla Przychodni



Zdrowia.
7. Eliminacje  w  gminnym  konkursie  recytatorskim  pn.  „Brzechwa  dobrze  znany?”.  Do

eliminacji w Częstochowie zakwalifikowały się osoby, które zajęły I i II miejsce.
8. Wstępne złożenie wyjaśnień ws. zgłoszonych do NIK nieprawidłowości o realizowanych

inwestycjach.
9. Spotkanie  ze  starostą  powiatu  zawierciańskiego  ws.  oferty  przystąpienia  do  LGD  i

współpracy.
10. Przeprowadzono kilkakrotnie rozmowy z pełnomocnikiem właściciela Pałacu Potockich ws.

dalszego przejęcia obiektu.
11. Spotkanie z dyrektorem INCO ws. finansowej pomocy do dalszego rozwoju zakładu.
12. Dzisiaj  spotkanie  z  reprezentantem  branży  medycznej  nt.  poszerzenia  usług  Miejskiej

Przychodni Rejonowej.
13. Dzisiaj  także  odbyło  się  szkolenie  Miejsko-Gminnej  Komisji  Wyborczej  w  Koniecpolu

przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie.

Ad. 5 Interpelacje Radnych złożono na wnioskach.

Ad. 6 Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Marek Ćwiek – zaproponował porządek kolejnych obrad Sesji Rady Miejskiej w
Koniecpolu. Jeżeli będzie wola 5 radnych, to przygotuję materiały i ustalę termin sesji. 
Radny Wojciech Machera – jak sterowane jest oświetlenie uliczne? Na ulicy Żeromskiego zapalają
się później. Rano świecą dłużej. Co druga miała świecić latarnia po godzinie 23:00. 
Pan Burmistrz – nie przestawiono jeszcze zegara.
Radny Andrzej Kozak – proszę, żeby Pan Burmistrz pamiętał o Kuźnicy Grodziskiej czy Oblasach.
Radny Wojciech Machera – sprawa worków na śmieci, bardzo istotna dla mieszkańców.
Pan Burmistrz – niedługo trzeba będzie ustalić stawki śmieciowe według nowej ustawy. Do śmieci
dopłacamy 200 tys. zł. 
Radny Przemysław Klita – czy wszystkie gminy mają takie same stawki za śmieci?
Pan Burmistrz – zawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami.
Radny Zbigniew Lamch – sprawa przetargu.
Pan Burmistrz – na dostarczenie paliwa do OSP wygrała firma Grader. Ws. drogi wpłynęły 3 oferty.
Radny Sławomir Chrzuszcz – co z usuwaniem drzew przy gminnych drogach?
Pan Burmistrz – umowa podpisana.
Radny Dariusz Świerczyna – co z krzewami koło hali sportowej?
Przewodniczący Marek Ćwiek – wpłynęła skarga, dlaczego nie można wjeżdżać pod halę sportową.
Pani dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwa uczniów na wniosek rodziców.
Radny Przemysław Klita – sprawa utwardzenia drogi w dzielnicy Magdasz. Naprawa uszkodzonych
dróg asfaltowych oraz sprawa przejścia w Rynku.
Pan Burmistrz – złożyłem pismo o schemat organizacyjny do WORD-u.
Przewodniczący Marek Ćwiek – opinię wydaje wydział ruchu drogowego w Katowicach.
Radny Wojciech Machera – ul. Robotnicza jest drogą gminną, czy znak jest przed przejściem czy
za.
Radny Sławomir Chrzuszcz – na ul. Szkolnej progi zwalniające niebezpieczne
Radny Wojciech Skrobich – czy możemy dostać wykaz dróg gminnych i powiatowych?
Pan Burmistrz – tak.
Radny Zbigniew Domoradzki – sprawa KZPP i jego budynku.
Pan Burmistrz – występujemy o VAT.
Radny Wojciech Machera – czy Pan Burmistrz był w ZUS-ie w Częstochowie ws. budynku?
Pan Burmistrz – tak byłem. Placówka ZUS pozostaje w Koniecpolu i nie jest do likwidacji. Sprawa
utrzymania  budynku,  albo  wystawią  go  w  dzierżawę  albo  budynek  będzie  do  sprzedaży.
Wystąpiłem z  pismem o możliwość dzierżawy.  Kwota  zaproponowana to 7  tys.  zł  za  miesiąc.
Chcemy utrzymać ten  budynek.



Radny Wojciech Machera – czy mamy szansę?
Pan Burmistrz – tak, opieramy się na zasadach użyteczności publicznej. 

Ad. 7 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia IX Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 18:40


