
Protokół Nr XXIV/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 31 marca 2016 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przywitał radnych, Burmistrza, sołtysów 
oraz wszystkich obecnych.
Przewodniczący 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. Przyjęcie sprawozdań z działalności:
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu za 2015 r.
- Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniecpolu za 2015 r.
- Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu za 2015 r.
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koniecpol za 2015 r.
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejska Przychodnia Rejonowa 
w Koniecpolu za 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XX/116/15 z  dnia  30
grudnia 2015 roku
b)  zatwierdzenia  taryf  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania
ścieków.
c)  nieodpłatnego nabycia  udziału  na  rzecz  Gminy Koniecpol  współwłasności  działek  nr
ewidencyjny:50,51,97,98,201,202,226,227,228,343,344/5,402,403,404,405,425,514,515,51
6 o powierzchni 9,46 ha położonych w miejscowości Rudniki.
d)  odpłatnego  nabycia  udziału  na  rzecz  Gminy  Koniecpol  współwłasności  działek  nr
ewidencyjny:50,51,97,98,201,202,226,227,228,343,344/5,402,403,404,405,425,514,515,51
6 o powierzchni 9,46 ha położonych w miejscowości Rudniki
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Pani Anny Zygoń
f)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: K1.1 P(U)
g)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: KDW
h)  uchylenia  uchwały  nr  XX/123/15  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  w  sprawie  zmiany
uchwały nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w
sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół,  i  placówek  oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego
i)  uchylenia  uchwały  nr  XX/124/15  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  w  sprawie  zmiany
uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w



sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  przedszkoli
prowadzonych  na  terenie  Gminy  Koniecpol  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  inne  niż
jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
wykorzystywania
j) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na
terenie  Gminy  Koniecpol  przez  osoby  fizyczne  lub  osoby  prawne  inne  niż  jednostka
samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i
wykorzystywania
k)  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  przedszkoli
prowadzonych  na  terenie  Gminy  Koniecpol  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  inne  niż
jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
pobrania i wykorzystywania
l) likwidacji Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu
m) nadania statutu Domu Kultury w Koniecpolu
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
9. Wnioski sołtysów.
10. Zapytania i wolne wnioski
11. Sprawy różne
12. Zamknięcie obrad XXIV zwyczajnej 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.  Pan  Przewodniczący  powitał
wszystkich zebranych na sesji: Pana Burmistrza Ryszarda Suligę, Radnych, Pana Henryka Kasiurę
– Starostę Częstochowskiego, Panią Skarbnik Jadwigę Gwarę, Pana Mecenasa Michała Ladę, Panią
Kierownik MGOPS Edytę Wierzbińską, sołtysów.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga wystąpił z wnioskiem o ujęciu w porządku obrad uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U. 
Za wprowadzeniem do porządku obrad tej uchwały byli wszyscy radni.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek: proszę o przegłosowanie projektu uchwał porządku obrad ppkt
f) i g).
Za  przyjęciem projektu  uchwał:  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie:
K1.1  P(U)  oraz w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: KDW
głosowało 15 radnych.
Radna  Aneta  Chrzuszcz  wnioskowała  o  wycofanie  z  punktu  6  przyjęcia  sprawozdań  Zespołu
Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Koniecpolu za 2015 r. oraz Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Koniecpolu za 2015 r., ponieważ Komisja chciała na posiedzeniu dokładnie zapoznać
się z dokumentacją.
Sprawozdanie Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Koniecpolu za 2015 r. zostało
wycofane z porządku obrad. Za było -`14 radnych, 1 radny - był przeciw.



Sprawozdanie  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu za 2015 r. zostało wycofane z
porządku obrad  obrad. Za było -`14 radnych, 1 radny - był przeciw.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: Komisja Rolnictwa zapoznała się z projektami uchwał  ws.
nieodpłatnego nabycia udziału na rzecz Gminy Koniecpol współwłasności działek nr ewidencyjny
50,51,97, 98, 201, 202, 226, 227, 228, 343, 344/5,402,403,404,405,425,514,515,516 o powierzchni
9,46 ha położonych w miejscowości Rudniki oraz ws. odpłatnego nabycia udziału na rzecz Gminy
Koniecpol  współwłasności  działek nr  ewidencyjny 50,51,97,  98,  201,  202,  226,  227,  228,  343,
344/5,402,403,404,405,425,514,515,516  o  powierzchni  9,46  ha  położonych  w  miejscowości
Rudniki.
Radny Jacek Swojnóg wyjaśnił, że w Księdze Wieczystej jest inny numer działki niż podany w
uchwale oraz w decyzji komunalizacyjnej jest podana inna powierzchnia.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – chodzi o działkę w Rudnikach, gdzie jest studnia. Część
terenu  jest  gminy  a  dwie  właścicielki  mają  po  3/8.  Zostały  przygotowane  dwie  uchwały  o
odpłatnym  i  nieodpłatnym  nabyciu.  Na  podstawie  Księgi  Wieczystej  gmina  nie  jest
współwłaścicielem działki, tylko Skarb Państwa.
Pan Burmistrz proszę o stanowisko Rady, żeby podjąć działania.
Pan Radca Prawny Michał Lada – potwierdzam, że rozmawialiśmy z Panem Przewodniczącym i wg
weryfikacji  gmina  ma  nieuregulowaną  własność.  Od  formalnej  strony uchwały  są  prawidłowe.
Decyzja  ws.  działek  jest  z  1983  roku.  Weryfikacja  dokumentu  źródłowego  ujawni  zmianę
powierzchni. To spowoduje, że musimy podjąć kolejną uchwałę. Rekomenduję podjęcie stanowiska
o wyrażeniu poparcia. Pomogę w ujawnieniu w gminie zapisu w Księdze Wieczystej.
Pan Burmistrz – problemem jest, że jedna ze stron przebywa za granicą.
Radny Sławomir Chrzuszcz – nikt z urzędników nie sprawdził tego, a Burmistrz staje przed faktem.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – wnioskuje o wycofanie tych uchwał z porządku obrad.
Za wycofaniem ppkt c) i d) było 15 radnych.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: proszę o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska 
działań dla Burmistrza w sprawie nabycia udziałów na rzecz Gminy Koniecpol w prawie własności 
działek nr ewidencyjny 50, 51, 97, 98, 201, 202, 226, 227, 228, 343, 344/5,402, 403, 404, 405, 425, 
514, 515, 516 o powierzchni 9,46 ha położonych w miejscowości Rudniki.
Za – było 15 radnych.

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 15 radnych.

Ad. 3 Protokół  z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Henryka Kasiurę – Starostę Częstochowskiego 
o zabranie głosu. 
Pan Henryk Kasiura – dziękuję za zaproszenie. Powiat jest przygotowany do podejmowania zadań 
na 2016 rok i zadań w gminie Koniecpol – odcinek drogi od Okołowic do ul. Słowackiego w 
Koniecpolu. Na usuwanie skutków powodzi województwo śląskie otrzymało 18 mln zł, mniej  niż 
w ubiegłych latach, bo była suma do wykorzystania 23 mln zł. Liczymy, że w połowie kwietnia 
będzie przyznana promesa. 
W Ubiegłym tygodniu byłem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich ws. ul. Mickiewicza od przejazdu 
do kościoła. Mamy zatwierdzony ten odcinek przez Sejmik Województwa Śląskiego i ten odcinek 
ma być wykonany.



Jest dokumentacja alokacji na lata 2014-2020 i idzie w dobrym kierunku sprawa odcinka drogi od 
Starego Koniecpola do granic woj. świętokrzyskiego. Do połowy 2017 roku ma być wykonana 
dokumentacja, a w drugiej połowie 2017 roku mają rozpocząć się prace.
W ubiegłym roku powiat na dowóz wody w gminie Koniecpol przeznaczył 35 tys. zł. W tym roku 
Rada Powiatu na sesji w dniu 22.03.2016 roku przyznała gminie na ten cel kwotę 20 tys. zł. 
Prowadzone są remonty cząstkowe na drogach powiatowych. 
Pan Burmistrz – Panie Starosto ws. promesy na ul. Słowackiego. Jesteśmy też uzależnieni od tej 
inwestycji. Składamy wniosek na kanalizację w lipcu. Podczas prowadzonych rozmów w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich zwracaliśmy uwagę na sprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej jak i 
powiatowej. Zwracamy się z prośbą o poparcie tej kwestii, bo to miejsce jest niebezpieczne.
Druga sprawa o pomoc ws. przejazdu kolejowego w kierunku ul. Rzecznej. Do poprawy zjazd, 
który w okresie letnim się rozchodzi.
Pan Starosta – znam to skrzyżowanie, musi być zgoda Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. przejścia 
na tej drodze. Przypomnę sprawę kostki w Luborczy.
Radny Wojciech Skrobich – jakie kroki podjęło starostwo ws. przywrócenia województwa 
częstochowskiego?
Pan Starosta – Rada Powiatu przyjęła stanowisko popierające przywrócenie byłego województwa. 
Jest to druga uchwała, 5 lat temu była pierwsza dotycząca tej sprawy.
Radny Gwidon Jelonek – były obietnice, że w tym roku zrobimy ul. Słowackiego.
Pan Starosta – w listopadzie 2015 roku poszedł wniosek w kwocie 5,5 mln zł na cały odcinek drogi 
od skrzyżowania do firmy „OKO”, czyli ul. Słowackiego, od skrzyżowania do ul. Łanowej w 
Okołowicach. W międzyczasie musieliśmy wszystko podzielić na trzy etapy w związku z 
przyznanymi środkami  przez Urząd Wojewódzki. Nie daję gwarancji, że będzie to w tym roku.
Radny Zbigniew Lamch – wrócę do drogi nr 786, czy mieszkańcy Luborczy mogą liczyć na 
budowę chodnika?
Pan Starosta – odcinek tej drogi w perspektywie 2014-2020 nie przewiduje tego. 
Radny Sławomir Chrzuszcz – chciałem podziękować Panu Staroście za odcinek drogi na Łabędziu.
Pan Sołtys Łysakowa Janusz Pośpiech  - na drodze tzw. „połyńskie” robią się dziury.
Pan Starosta – Panie Sołtysie 17 lat zagłębiam wiedzę nt. budowy dróg. Są takie odcinki, gdzie 
występują dziury czy jest glina.
Radny Dariusz Świerczyna – w stronę Wąsosza droga jest wyasfaltowana, ale rowy są nie 
oczyszczane i zbiera się woda. Należy wyczyścić studzienki.
Pan Starosta – ma Pan rację, rowy są bardzo głębokie.
Pan Sołtys Teresowa Edward Pikos – pan Starosta obiecał wykopać rów odwadniający. Jest to rów, 
który biegnie wzdłuż jednej działki.
Pan Starosta - - powiat nie odpowiada za żaden rów w gminie. Mam uwagi do osób z Zarządu 
Melioracji Gospodarki Wodnej, chcemy tych Panów zaprosić, aby porozmawiać ws. zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, m in. na Wąsoszu i Białej w gminie Lelów. 
Radny Zbigniew Lamch – koło cmentarza zagnieździły się bobry.
Pan Starosta – W Pacierzowie też bobry wybudowały tamy pod nowo wybudowaną drogą. 
Pan Wojciech Szydłowski – czy Pan Starosta będzie uczestniczył w każdej sesji?
Pan Starosta – w miarę możliwości czasowych staram się brać udział na sesji Rady Miejskiej w 
Koniecpolu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Starosta jest radnym powiatowym, a nie radnym gminy.



Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:
1. 18 lutego odbyła się debata społeczna poświęcona sprawie bezpieczeństwa mieszkańców

gminy Koniecpol.
2. Zakupiono samochód strażacki dla OSP Załęże od Gminy Głogów Małopolski.
3. 23 lutego – wizyta w Ministerstwie Finansów w Warszawie dotycząca realizacji programu

naprawczego i działań związanych z poprawą kondycji finansowej gminy.
4. 24 lutego – spotkanie z władzami Lasów Państwowych dotyczące inwestycji na terenach

leśnych.
5. 25 lutego – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim ws. inwestycji wybudowanej sortowni

śmieci.
6. Zebrania sprawozdawczo- wyborcze OSP Radoszewnica, Załęże, Luborcza.
7. 29 lutego – spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  dot. dofinansowania

budowy wodociągu.
8. Nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy szkołami z terenu Koniecpola a Politechniką

Częstochowską i Akademią Jana Długosza w Częstochowie.
9. 09 marca – spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego w Warszawie ws. podjęcia

działań rozwoju na terenie gminy.
10. Prowadzono  rozmowy  z  Urzędem  Wojewódzkim  w  Katowicach  –  NFZ  dot.

zagospodarowania przychodni lekarskiej.
11. Spotkanie uczniów Zespołu Szkół nr 2 z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w

Częstochowie dot. zagrożeń wśród młodzieży. 

Ad 5 Interpelacje radnych.
Radny Dariusz Saternus złożył interpelację ws. doprowadzenia wody i prądu na terenie Stadionu
Miejskiego. Budowa budynku klubowego dla działających klubów sportowych.
Radny Przemysław Klita złożył interpelację ws. naprawy dróg gminnych po okresie zimowym na
ul. Krzywej, Dąbrówka i Nad Strugą.
Radny  Andrzej  Kozak  złożył  interpelację  ws.  naprawy  wiaty  przystankowej  w  miejscowości
Kuźnica Grodziska obok remizy strażackiej.
Radna Barbara Krawczyk złożyła interpelację ws. remontu dróg i dostosowania zalewu do sezonu
letniego.
Radny Gwidon Jelonek złożył interpelację ws. budowy chodnika na ul. Rzecznej, ws. przeglądu
wałów przeciwpowodziowych na terenie  gminy,  ws.  uruchomienia na okres wakacyjny miejsca
zwyczajowo przyjętego do kąpieli na zalewie przy ul. Armii Krajowej i zatrudnienie ratowników,
nawiezienie  piachu  na  plażę,  odnowienie  kajaków  i  rowerków  wodnych,  ws.  uporządkowania
terenu wokół cmentarza przy ul. Mickiewicza.
Radni Gwidon Jelonek, Wojciech Skrobich i Dariusz Saternus złożyli interpelację ws. dowiezienia
(uzupełnienia) piasku na placu zabaw przy ul. Robotniczej.
Radna Agnieszka Bożek – złożyłam w grudniu pismo ws. opłaty za śmieci od letników.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – żeby wprowadzić opłatę  należy podać sprawę konsultacji
społecznej.
Radny Gwidon Jelonek – jak możemy pomóc klubowi „Pilica”?
Pan Burmistrz – jest problem finansowy, teraz powstały stowarzyszenia i dofinansowanie nie jest
proste. Jeżeli chodzi o energię to nie ma problemu, wodę też można przyłączyć. W sprawie zalewu
należy dogadać się ze Związkiem Wędkarskim. W miarę możliwości pogodowych będziemy starali
się poprawić nawierzchnię dróg po zimie.



Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – mam dwie interpelacje.
Pierwsza to sprawa drogi w Zarogu, która jest gminną drogą. Przewoźnicy wywożą drzewo z lasu i
niszczą nawierzchnię. Czy jest możliwość od kogo wyegzekwować szkody?
Druga sprawa to rowy, z których nie mogą korzystać mieszkańcy.

Ad. 6 Przyjęcie sprawozdań z działalności:
1 radny opuścił salę sesyjną.

– sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Koniecpolu za 2015 r.
przyjęło 14 radnych

– sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu za 2015 r. przyjęło 14 radnych

– sprawozdanie  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  za  2015  r.  przyjęło  14
radnych

– sprawozdanie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejska
Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu za 2015 r. przyjęło 14 radnych.

1 radny wrócił na posiedzenie, 2 radnych opuściło salę sesyjną. Stan radnych przed głosowaniem
uchwał 13 radnych.

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie:
W sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  Pani  Skarbnik  Jadwiga  Gwara  wyjaśniła,  że  nastąpiła
jeszcze jedna zmiana po wydrukowaniu dokumentów. Zwiększenie wydatków na kanalizację  w
kwocie 360 tys. zł.
-Uchwała Nr XXIV/145/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

Uchwała  ws.  zatwierdzenia  taryf  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Do  Rady  Miejskiej  wpłynął  wniosek  od  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  treści: „W  związku  ze
złożonym  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne  SP.  z  o.o.  w  Koniecpolu  wniosku  o
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wnosi o ich zatwierdzenie”.

Uchwałę  podjęto  głosowaniu.  13  radnych  było  przeciw.  Uchwała  jednogłośnie  nie  została
przyjęta.

-Uchwała Nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

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

- Uchwała Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: K1.1 P(U)
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  podjęcie  uchwały  ma  znaczenie  pod  inwestycję  zakładu  INCO  i
utworzenie  nowej  linii  produkcyjnej.  Jeżeli  ktoś  chce  mieć  większą  kubaturę  to  plan



zagospodarowania przestrzennego musi być zmieniony.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

-Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie: KDW

Radny Dariusz  Świerczyna  –  na  Komisji  Finansów została  wyjaśniona  sprawa  techniczna.  Na
prywatnej  działce  jest  droga  wewnętrzna.  Najlepiej  wykreślić  drogę  z  planu i  zaoszczędzić  na
kosztach.
Zastępca Burmistrza Andrzej Perliński – osoba żąda odszkodowania w kwocie ponad 200 tys. zł.
Należy to wykreślić  z  planu i  zamienić na teren bez drogi.  Osoba może wykorzystać sytuację,
dlaczego gmina z mocy prawa nie przejęła. Nie wiem, jaki był powód, żeby droga była ujęta w
planie. Jeżeli jest możliwość poprawy obecnej sytuacji, to w przeciągu pół roku to należy zmienić.
Przewodniczący Rady Miejskiej – czy może ktoś się upomnieć w przeciągu 5 lat?
Pan Radca Prawny – kształtowanie ładu przestrzennego ma swój cel. Zakładam, że podział działki z
mocy decyzji to droga przejęta przez gminę. Wartość działki ulega zmianie. Roszczenie może ulec
przedawnieniu,  ale  osoba może wystąpić o podział  działki.  Gmina może przejąć drogę.  Gminy
przygotowują  zmiany  w planach  zagospodarowania  przestrzennego  i  uciekają  od  tych  decyzji.
Państwa rozwiązaniem jest to czy myślimy, że ten teren będzie dzielony na mniejsze działki i czy
droga będzie potrzebna. Czy będzie też służebność wewnętrzna.
Do roszczenia tej osoby potrzebna jest dokumentacja ujawniająca realne działania.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

1 radny opuścił posiedzenie. Stan – 12 radnych. 

-Uchwała Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenu w Łabędziu oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U

Za przyjęciem uchwały  – 12 radnych.

- Uchwała Nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
uchylenia uchwały nr XX/123/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr
XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie
Gminy  Koniecpol  przez  osoby  fizyczne  lub  osoby  prawne  inne  niż  jednostka  samorządu
terytorialnego.
Radny powrócił na salę. Stan 13 -radnych

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

- Uchwała Nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie



uchylenia uchwały nr XX/124/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr
XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy  Koniecpol  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  inne  niż  jednostka  samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

-Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
trybu udzielania i  rozliczania dotacji  dla szkół,  i  placówek oświatowych prowadzonych na
terenie  Gminy  Koniecpol  przez  osoby  fizyczne  lub  osoby  prawne  inne  niż  jednostka
samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i
wykorzystywania.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

-Uchwała Nr XXIV/153/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych
na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

- Uchwała Nr XXIV/154/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
likwidacji Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu.
Pan Radca Prawny – w ubiegłym roku była uchwała intencyjna ws. utworzenia Domu Kultury. W
tej uchwale ustala się dzień otwarcia likwidacji na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały, a 20
kwietnia 2016 r. to termin zakończenia likwidacji. Pani Skarbnik musi przejąć majątek instytucji.
Rady  Przemysław  Klita  –  Panie  Burmistrzu  co  będzie  z  pracownikami,  którzy  dostali
wypowiedzenie umowy o pracę?
Pan Burmistrz – pracownicy otrzymali propozycję pracy.
Radny Gwidon Jelonek – co z okresem wypowiedzenia przez nowego właściciela?
Pan Burmistrz – przed chwilą Pan Andrzej Perliński wyszedł, żeby spotkać się z Panem Pachem na
umówioną rozmowę.
Przewodniczący Rady Miejskiej – umowy z nowym właścicielem pałacu są do końca lipca. Czy
można  je  wypowiedzieć.  Czy faktycznie  problem jest  rozwiązany.  Czy przez  te  dwa  miesiące
musimy płacić należność?
Pan Radca Prawny – nie wiem co zmieniło się w międzyczasie. Gmina jest związana umową i nie
może jej sama wypowiedzieć. Jedynie wynajmujący może wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy
przed terminem.
Pan Burmistrz – Pan Pach nie widzi problemu rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dniem
31 marca 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej – co z klubem „Pilica”, który zalega z pewną kwotą.
Pan  Radca  Prawny  –  należność  cywilno-prawna  i  nie  mają  zastosowanie  przepisy  ordynacji
podatkowej. Gminy zawierają ugodę.



Pan Burmistrz – z funduszu alkoholowego nie ma pokrycia w tej sprawie. Wypłacają pieniądze,
albo rozstrzygnięcie przez sąd, albo moja decyzja – anulowanie tej kwoty.

Za przyjęciem uchwały  – 11 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu.

-Uchwała Nr XXIV/155/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 w sprawie
nadania statutu Domu Kultury w Koniecpolu

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

-  Kolejnym  punktem,  który  został  wprowadzony  do  porządku  obrad  jest  Stanowisko  Rady
Miejskiej  z dnia 31 marca 2016 roku przyjęte na sesji  Rady Miejskiej  w sprawie nabycia
udziałów na rzecz Gminy Koniecpol w prawie własności działek nr ewidencyjny 50, 51, 97, 98,
201, 202, 226, 227, 228, 343, 344/5, 402, 403, 404, 405, 425, 514, 515, 516 o powierzchni 9,46 ha
położonych w  miejscowości Rudniki o treści:

1. Radni Rady Miejskiej w Koniecpolu po zapoznaniu się z czynnościami podjętymi dotychczas,
popierają działania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, a zmierzające do nabycia udziałów po
3/80  części  każdy  w  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  i  niezabudowanej  położonej  w
miejscowości Rudniki, oznaczonej nr ewidencyjnymi 50, 51, 97, 98, 201, 202, 226, 227, 228, 343,
344/5, 402, 403, 404, 405, 425, 514, 515, 516 o powierzchni 9,46 ha dla której jest prowadzona
księga wieczysta Nr CZ1M/00040558/0.

2. Za przyjęciem stanowiska głosowali wszyscy Radni 

Ad.8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
Zostały odczytane przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidona Jelonka.

Ad. 9 Wnioski sołtysów.
Pani Sołtys Aleksandrów – Michałów Beata Lubczyńska – wnioskuję o uzupełnienie dwóch lamp
na słupach oświetleniowych w Aleksandrowie.
Pan Burmistrz  – trwają rozmowy z Tauronem. Inwestycja  oświetleniowa była  wykonana,  która
jeszcze jest do spłaty.
Pan Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski – wnioskuje o przystanek w Luborczy.
Pan Burmistrz – pamiętam o sprawie.

Ad. 10 Zapytania i wolne wnioski.
Brak zapytań i wolnych wniosków.

Ad. 11 Sprawy różne.
Pan Wojciech Szydłowski – ws. oświetlenia na ul. Robotniczej z koloru białego na żółty jaki koszt.
Pan Burmistrz – nic nie zapłaciliśmy.
Pan W. Szydłowski – prośba do księdza, żeby nie wyrzucał śmieci za mur.
Pan Burmistrz – proszę na piśmie.



Pan W. Szydłowski – co było powodem zmiany dyrektora przychodni.
Pan Burmistrz – nie było zmiany.
Pan W. Szydłowski – należy usunąć zaniedbane budynki na ul. Mickiewicza i ul. Żeromskiego.
Pan Burmistrz – był przegląd budynków i osoby otrzymały stosowne informacje. CIS porządkuje
zaniedbane tereny.
Pan W. Szydłowski – wyposażenie Biblioteki Miejskiej o książki zawierające tematykę techniczną.
Pan Burmistrz – tym zajmują się kierownicy poszczególnych bibliotek.
Pan W. Szydłowski – zwracam się z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia ws. zamiaru utworzenia
stowarzyszenia.
Pan Burmistrz – Proszę zwrócić się do redakcji „Gazety Koniecpolskiej”.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 17:45.


