
Protokół Nr XXI/2016 
z Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 21 stycznia 2016 roku.

I. Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II. Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Pan  Gwidon  Jelonek  przywitał  radnych,
Burmistrza, sołtysów, telewizję TVP oraz  wszystkich obecnych.
Zastępca  Przewodniczącego  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 roku
b)  uchylenia  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  Zespołu  Szkół  w  Koniecpolu  ul.
Mickiewicza 26– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu
c) uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Elżbiety Grudniewskiej
e) wyrażenia woli  nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako
mienie komunalne
f) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i
Ładu Przestrzennego na I półrocze 2016 r.
g) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze
2016 r.
h)  przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
i) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I
półrocze 2016 
j) przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na I półrocze 2016 r..
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad.  1  Otwarcia  Sesji  dokonał  Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Pan
Gwidon Jelonek.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu Pan Gwidon Jelonek, wprowadził do
porządku obrad pkt k ws. uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej. 

Za przyjęciem poprawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.

Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.



Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek poinformował o miłej okoliczności z
wizyty  Pan  Burmistrza  Ryszarda  Suligi  w  Kancelarii  Pani  Premier  Beaty  Szydło  ws.  budowy
wodociągu. Jeszcze raz powitał ekipę telewizyjną TVP.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga – wczorajszy dzień był dla naszej gminy bardzo ważny, ponieważ
zajmowaliśmy się jej rozwojem a w szczególności sprawą dotyczącą budowy wodociągu. W okresie
międzysesyjnym odbyło się 15 spotkań, m.in. z Wojewodą Śląskim oraz prowadzone były rozmowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Wczoraj tj. 20.01.2016 r. na godzinę 11:00 było
wyznaczone  spotkanie  w  Kancelarii  Pani  Premier  w  Warszawie.  Finał  spotkania  jest  taki,  że
ministerstwo  wyraziło  zgodę  na  sfinansowanie  w  80  procentach  budowę  wodociągu  w  naszej
gminie (koszt 20 mln zł) Jutro czeka mnie wizyta w Urzędzie Wojewódzkim. Serdecznie dziękuję
radnym oraz  sołtysom a  szczególnie  Pani  Agnieszce  Bożek,  Panu  Markowi  Ćwiekowi  i  Panu
Andrzejowi Kozakowi za wielki wkład w podejmowane działania tej inwestycji. Mamy 5 miesięcy
na  wykonanie  dokumentacji  technicznej,  następnie  ogłoszony  zostanie  przetarg  na  budowę
wodociągu. Inwestycję będziemy prowadzić etapowo. Dzisiaj prowadziłem rozmowy z Wydziałem
Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, gdzie pod opieką profesora
Bienia będzie prowadzony nadzór techniczny nad przebiegiem prac wodociągu. Wydział zajmie się
obliczeniami, statystyką a tym samym przejmie pieczę nad gminą Koniecpol.
Podczas spotkania w ministerstwie były prowadzone rozmowy ws. budowy remizy OSP 2, której
budowa  została  rozpoczęta  a  do  tej  pory  nie  zakończono  prac.  Prawdopodobnie  na  przełomie
września i października br. będzie nabór wniosków na tego typu inwestycję. Trwają przygotowania
wspólnie z LGD żeby zgłosić się do projektu. 
Realizujemy porozumienie podpisanego listu intencyjnego z Chinami ws. propozycji oszczędności
elektrycznej i ciepła. 
Odbyła się wizyta Posła Tomasza Jaskóły, który ma swoją wizję nt. podatków i rozwoju gminy. 

Ad. 5 Interpelacje Radnych nie zostały złożone.

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:
- Uchwała Nr  XXI/125/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

- Uchwała Nr XXI/126/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26– 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

- Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

-Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Za przyjęciem uchwały – 12 radnych, przeciw – 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu.

- Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie 
komunalne



Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

- Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego
na I półrocze 2016 r.
Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

- Uchwała Nr XXI/131/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2016 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

- Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

- Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2016 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych
- Uchwała Nr XXI/134/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu na 2016 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

- Uchwała Nr XXI/135/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat w drodze 
bezprzetargowej.
Radny Sławomir Chrzuszcz – kto wniósł uchwałę?
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek – uchwałę wniosła Komisja Spraw 
Społecznych. Uchwała ta została zaopiniowana pozytywnie przez Radcę Prawnego. Mapa, która 
stanowi załącznik do uchwały wyznacza teren dzierżawy (jest to teren bez sortowni śmieci).
Pan Burmistrz – proszę o przeczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – na posiedzeniu komisji były prowadzone rozmowy, 
żeby wydzierżawić teren wysypiska śmieci firmie godnej zaufania. Dwóch przedsiębiorców z 
terenu gminy Koniecpol, z którymi komisja prowadziła rozmowy są zainteresowani tematem.
Radny Dariusz Saternus – wnoszę o 5 minut przerwy.
Zastępca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – ogłaszam 5 minut przerwy.
Po przerwie radny Dariusz Saternus – celowo nie został przeczytany protokół, ponieważ uchwała 
daje Burmistrzowi możliwość dzierżawy wysypiska w trybie bezprzetargowym. Na ostatnim 
posiedzeniu komisji był jeden przedsiębiorca, na wcześniejszym posiedzeniu był inny. Ostatni 
protokół zawiera prezentację jednej firmy.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
Zostały odczytane przez Radnego Gwidona Jelonka i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski.
Radny Dariusz Saternus zgłosił wnioski z Komisji Spraw Społecznych o Przestrzegania Prawa –
zgłoszone wnioski stanowią załącznik do protokołu.



Ad 9 Sprawy różne.
Radny Zbigniew Lamch – czy można dołączyć  do  rozdawanych nakazów płatniczych fiszkę  z
informacją scalania gruntów?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – jeśli chodzi o program scaleń, jest to trudne zadanie. Sprawa
wymaga spotkań, przygotowania map i podpisu 50 % ludności. Istotna kwestią jest tu świadomość
społeczna. Należy powołać grupę od 5 do 10 osób złożoną, która poprowadzi temat scalenia. Istotne
są podpisy osób chętnych wejścia w ten program. Ustala się kwoty, które wchodzą w skład regulacji
stanu prawnego, odtworzenia dróg, zamianę działek, melioracja.
Zachęcam do scalenia gruntów. Jeśli pojawi się jakiś sygnał, my zaprosimy geodetów. Przy scaleniu
gruntów  reguluje  się  działki.  Tam,  gdzie  przeprowadzono  scalenie  gruntów,  nadal  jest
zainteresowanie tym projektem w gminach. 
Pan Burmistrz – możemy wynająć przewóz i pokazać jak to wygląda w innych gminach.
Pani Sołtys Ożarowska – problem wynika z niewiedzy społeczeństwa.
Radny  Wojciech  Skrobich  –  pytanie  do  Pana  Burmistrza,  co  z  pozyskaniem  środków  dla
niepełnosprawnych. Temat wcześniej omawiany ws. windy w urzędzie.
Pan Burmistrz – nie zdążyłem się dowiedzieć jeszcze.
Radna Agnieszka Bożek – ja się dowiem.
Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego przeprowadzone jest głosowanie nad protokołem, który nie
został odczytany?
Zastępca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – radni zapoznają się wcześniej z protokołem.
Pan W. Szydłowski – czy jest możliwość wybudowania przeszklonego przystanku do 2 tys. zł?
Pan Burmistrz – były rozmowy z Panem Taborem, że taki przystanek wykona.
Pan W. Szydłowski – jakie jest Pana wynagrodzenie i jaki wymiar czasu pracy?
Pan Burmistrz – to są moje kompetencja, jak i sprawa zatrudnienia i wynagrodzenia.
Pan W. Szydłowski – dlaczego przeprowadza się bezprzetargową sprzedaż działek.
Zastępca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – to jest dzierżawa.
Pan W. Szydłowski – czy jest możliwość, żeby w  sesji uczestniczył Pan Henryk Kasiura?
Pan  Burmistrz  –  kierujemy  zaproszenia  na  posiedzenia  sesji.  Obowiązki  pełnione  przez  Pana
Henryka Kasiurę nie pozwalają uczestniczyć na każdej naszej sesji.
Pan W. Szydłowski – czy prawdą jest że po poprzedniej władzy odziedziczono 8 mln długu?
Zastępca Burmistrza Andrzej Perliński – dokumentacja na drogi oszacowana została na 8 mln zł.
Przyjechała komisja i oceniła to na klika tysięcy.
Pan W. Szydłowski – czy jest możliwość, żeby Pan Burmistrz przyjął mnie do godziny 10-tej?
Pan Burmistrz – proszę pokazać mi chociaż jedna osobę, którą nie udało mi się przyjąć. Są sytuacje
wyjątkowe, że nie zawsze mogę kogoś przyjąć.
Radny Zbigniew Lamch – jak wygląda sprawa drogi ze środków przeciwpowodziowych?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – drogi zaliczone z wymienionych środków nie maja regulacji
prawnej. Nie można wydać pieniędzy na to co niej stanowi własność gminy. Wojewoda miał prawo
wysłać komisję, która oceniła faktyczny stan.
Sołtys  wsi  Teresów –  kto  ustanawia  czyją  własnością  jest  droga?  Czy gmina,  powiat,  a  może
nadleśnictwo?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – jeżeli Pan jest właścicielem to zapis w Księdze Wieczystej
powinien stanowić status  prawny jako własność Pana.  Regulacje prawne gruntów to przeszłość
powojenna, którą można było wyprowadzić w latach 90-tych. Był odpowiedni czas przekształcenia
gruntów na drogi gminne.
Pan Burmistrz  – reasumując sprawę dróg,  stałem pod znakiem zapytania ws.  terenów leśnych.
Musimy w tym roku złożyć wnioski na kanalizację dzielnicy Magdasz i Słowik, a częścią są grunty
leśne. Rozmowy z nadleśnictwem idą w dobrym kierunku, że te tereny dostaniemy za darmo.
Rozpoczęła  się  kontrola  ws.  budowy i  funkcjonowania  sortowni  śmieci  w  Radoszewnicy  oraz



miejskiej kotłowni. Należy te sprawy uporządkować.
Jest zrobiony projekt na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2, ul. Słowackiego i kanalizacji w
dzielnicy Magdasz i Słowik. Mamy inne projekty m.in. informatycznej sieci w Urzędzie.
Ad. 10 Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Gwidon Jelonek dokonał zamknięcia XXI
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 16:00.


