
Protokół Nr XXIII/2016
z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 lutego 2016  r.

I. Stan Rady Miejskiej - 15 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) przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 rok. 
b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
c)  zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015r. 
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie XXIII nadzwyczajnej 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. 
Ad. 2 Przewodniczący Rady Miejskiej  Marek Ćwiek wyjaśnił,  że głównym powodem zwołania
XXIIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu była uchwała ws. przyjęcia programu
alkoholowego, uchwała o profilaktyce zwierząt jak i uchwała dotycząca rekrutacji w przedszkolach.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz
"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 rok. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – gminna komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi  zajęła się
programem, a szczególnie chodziło o zapis „stowarzyszenia z terenu gminy”, z czym nie zgodził się
radca prawny. Należało to zmienić.
Radny  Dariusz  Saternus  –  ustalaliśmy  na  naszej  komisji  spraw  społecznych,  że  będzie  jedna
komisja, która będzie czuwać nad realizacją programu.
Burmistrz Ryszard Suliga – w 2015 roku jak zaczynaliśmy naszą pracę, nie bardzo wiedziałem na
czym to polega. I faktycznie były dwie komisje. Dlatego uważam, że powinna być jedna komisja,
która zajmie się całością.
Radny Dariusz Świerczyna – ile liczy osób komisja?
Pani Edyta Wierzbińska – w skład komisji wchodzi 7 osób.
Radny Dariusz Świerczyna – kto wybiera członków komisji i na jakiej podstawie?
Przewodniczący  Marek  Ćwiek  –  skład  osobowy  komisji  alkoholowej  powołuje  Burmistrz
stosownym  zarządzeniem.  Występuje  z  wnioskiem  do  Policji,  Służby  Zdrowia,  Poradni
Psychologicznej.
Uchwała Nr XXIII/142/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych"  oraz  "Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 rok. 
Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

b)  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol 
Pan Sławomir  Gałwiaczek – taką  uchwałę  podejmujemy co  roku.  Projekt  uchwały pozytywnie
zaopiniowały Koła Łowieckie oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i  Weterynarii.  Jedyna
uwaga, że mamy najmniej zabezpieczonych środków na ten program, bo tylko 10 tys. zł. 
Jeden radny wyszedł z posiedzenia.



Uchwała Nr XXIII/143/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Koniecpol 
Za przyjęciem uchwały – 13 radnych, 1 – nieobecny.

c) zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015r. 
Przewodniczący Marek Ćwiek wyjaśnił, że uchwała polega na zmianie zapisu.
Radny Wojciech Machera – jak wygląda sytuacja z naborem?
Radny Zbigniew Domoradzki – od września nie będzie problemu. 
Pan Burmistrz – po rozmowie z dyrekcją przedszkola, nie zabraknie miejsc dla dzieci.
Przewodniczący Marek Ćwiek – wola rodziców, którzy decydują czy dają dziecko do szkoły do I
klasy, czy pozostawiają w przedszkolu. W szkołach jest problem z rekrutacją.
Radny powrócił na sesję.
Uchwała Nr XXIII/144/15 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2015r. 
Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

Ad 4 Sprawy różne.
Pan  Burmistrz  –  zostałem  wezwany  do  Ministerstwa  Finansów  ws.  budżetu  gminy.  Urząd
Marszałkowski  przesłał  decyzję  ws.  segregacji  śmieci.  Ogólnie  gmina  nie  wywiązała  się  z
programu naprawczego. To co jest na piśmie jest jednoznaczne. Być  może powinniśmy napisać
nowy program naprawczy. Powiadomiłem organy o poświadczeniu nieprawdy.
Pan Marszałek zadał pytanie: czy my chcemy walczyć? Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia to
grozi nam sytuacja wejścia komisarza. Wyjaśniłem, że my naprawdę nie mamy tych 2 mln zł. 
U  Wojewody  Śląskiego  potwierdziłem  rozmowy  dotyczące  dofinansowania.  Jeżeli  dostaniemy
promesę to będziemy realizować inwestycję. Mamy przygotowaną dokumentację na kanalizację w
dzielnicy Magdasz, wstępnie ul. Słowik. Chcemy zająć się także dokumentacją budowy kanalizacji
na ul. Chrząstowskiej od stacji paliw „GRADER” do przychodni zdrowia i za przepompownią w
kierunku dawnego Domu Książki. Chcemy zrobić to w miarę szybko. Wojewoda Śląski powiedział,
że  ma  trzymać  pieczę  prawną  nad  budową  wodociągu.  Sprawa  kanalizacji  to  rozmowy  z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Dokumentację musimy zrobić swoją. 
Przyszło pismo ze Związku Miast i Gmin Polskich ws. nominacji Gmina Roku. Dałem odpowiedź
odmowną na to zaproszenie. Uważam, że jeżeli cokolwiek zrobimy to wtedy możemy pomyśleć.
Radny Zbigniew Lamch – czy środki unijne zostaną przesunięte z urzędu marszałkowskiego do
wojewódzkiego?
Pan Burmistrz – istnieje taki zamysł.
Radny Wojciech Machera – jak zakończyła się decyzja ws. sortowni śmieci?
Pan Burmistrz – będę wiedział we wtorek.
Radny Gwidon Jelonek – 12 marca 2016 roku organizujemy Turniej Piłki Siatkowej. Zapraszamy
do wzięcia udziału. W konkurencji wezmą udział: policja, straż, nauczyciele. Zapraszam radnych
oraz pracowników urzędu.
Na tym obrady zakończono.

Ad.  5 Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Marek  Ćwiek  dokonał  zamknięcia  XXIII
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 9:00 do 9:50.


