
Protokół Nr XXVII/2016
z Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 02 czerwca  2016 r.

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

Zastępca  Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Gwidon Jelonek przywitał radnych, Burmistrza,
Starostę Częstochowskiego Pana Henryka Kasiurę, sołtysów i wszystkich obecnych.
Z-ca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Gwidon  Jelonek  zaproponował  następujący  porządek
obrad:
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) wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.
b) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia
2015 roku
c)  przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu
Przestrzennego na II półrocze 2016 r.
d) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2016 r.
e) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Rewizyjnej  na II półrocze 2016 r.
f) przyjęcia  planu  pracy komisji  na  Komisji  Spraw Społecznych  i  Przestrzegania  Prawa  na  II
półrocze 2016
g) zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Koniecpol za 2015 r.
h) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2015 r.
i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
za 2015 r.
j) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za
2015 r.
k) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Koniecpol
l) szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
m) zmiany regulaminu ws. utrzymania czystości i porządku
n) zaopiniowania zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji Koniecpol.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8.Wnioski sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXVII 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. Wyjaśnił, że Pan Mecenas nie mógł
przybyć na sesję, o której dowiedział się za późno, a miał już dzień zaplanowany na wykonywanie



czynności służbowych
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek zaproponował, żeby punkt
a) wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu przełożyć na koniec w podejmowaniu
uchwał. 
Punkty w sprawach:
l) szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
m) zmiany regulaminu ws. utrzymania czystości i porządku
Z przyczyn niezależnych usunąć z porządku obrad. 
Za przyjęciem było 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Pan Burmistrz – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały przesłanego przez
radcę  prawnego   ws.  upoważnienia  Zarządu  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w
Koniecpolu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialności  z  siedzibą  w  Koniecpolu  do  załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Za wprowadzeniem było 14 radnych.
Z-ca  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  Gwidon  Jelonek  –  wprowadza  się  do  porządku  obrad
projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  odstąpienie  od  przetargowego  trybu  zawarcia
umowy dzierżawy.
Za- 5 radnych, 1 – przeciw, 8 – wstrzymało się.
Z-ca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Gwidon  Jelonek  podał  pod  głosowanie  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 XX/116/15 z dnia 30 grudnia
2015 roku
b) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu
Przestrzennego na II półrocze 2016 r.
c) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2016 r.
d)  przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Rewizyjnej  na II półrocze 2016 r.
e)  przyjęcia  planu  pracy komisji  na  Komisji  Spraw Społecznych  i  Przestrzegania  Prawa  na  II
półrocze 2016
f)  zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Koniecpol za 2015 r.
g)zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2015 r.
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
za 2015 r.
i) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za
2015 r.
j) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Koniecpol
k) zaopiniowania zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji Koniecpol.
l)   upoważnienia  Zarządu  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Koniecpolu  Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Koniecpolu do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej 



m)  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
n) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.                  
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8.Wnioski sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 14 radnych.

Ad. 3 Protokół  z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek poprosił o zabranie głosu Pana Henryka
Kasiurę.
Pan Henryk Kasiura – mamy ładną pogodę do wykonywania zadań na drogach. Na odcinek drogi
na  ul.  Mickiewicza  od  przejazdu  do  kościoła  został  ogłoszony  przetarg.  Ten  odcinek  był
zapowiadany w ubiegłym roku. Zarząd Wojewódzki powinien wykonać prace do końca lipca.
Droga 786 – alokacja środków, ok. 50 mln zł, w tej chwili trwają prace projektowe. Mają się one
zakończyć do września. W czasie od października do grudnia ma być wyłoniony konkurs. Ogólna
alokacja to 600 mln zł. 
Chcemy pokazać analizę zadań Policji oraz korespondencję między urzędami ws. bezpieczeństwa
na  przejeździe,  obok  nowej  szkoły,  sklepu  Biedronka  i  pozyskać  środki  z  projektu  Urzędu
Marszałkowskiego. Zapotrzebowanie na kwotę 2 mln 700 tys. zł, a jest tylko 600 mln. 
Czekamy na przyznane środki.
Ważny  tez  jest  odcinek  ul.  Słowackiego  –  Radoszewnica  –  Okołowice.  Rozmawiałem  z
Burmistrzem na ten temat i mówiłem, że alokacja na usuwanie środków powodzi jest bardzo niska.
Te kwoty dzielone są w Warszawie. W ubiegłym roku na województwo śląskie przyznano 85 mln
zł, to w tym roku jest to 18 mln zł. Jako powiat w ubiegłym roku otrzymaliśmy 10 mln zł, teraz
tylko 900 tys. zł. W otrzymanym piśmie jest deklaracja, że może dostaniemy dodatkowe środki z
oszczędności. 
Prace podzieliliśmy na 3 etapy:
I  etap  –  ul.  Słowackiego  1,5  mln  zł,  2  etap  –  teren  niezabudowany  od  skrzyżowania  w
Radoszewnicy do Okołowic  – 1 mln 300 tys. zł, 3 etap – Radoszewnica – Okołowice – 2 mln 825
tys.  zł.  Ile  otrzymamy,  nie wiemy.  Co otrzymamy będziemy realizować. Jeżeli  będzie zrobiony
kolektor na ul. Słowackiego to Państwo powinno otrzymać środki od nas.
Na dzień  dzisiejszy jest  złożony wniosek na  etap  2.  Chcemy położyć  nakładkę  bitumiczną  od
skrzyżowania w Radoszewnicy do zakrętu na Łysiny.
Radny  Wojciech  Machera  –  jeżeli  plan  przebudowy  będzie  wyłoniony,  proszę  poinformować
mieszkańców.
Pan Burmistrz – będzie informacja na stornie urzędu.
Sołtys Łabędzia Ryszard Chrzuszcz – na drogach powiatowych rowy są wykoszone, a na mieście
nic nie zrobiono.
Pan Henryk Kasiura – niektóre odcinki są wyczyszczone, prace trwają na drogach powiatowych,
kończą na drogach wojewódzkich.

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:
1. Zamknięcie działalności OKSiR.
2. Rezygnacja radnego z funkcji i wybory uzupełniające w okręgu nr 11 zarządzone na dzień

17 lipca 2016 r.



3. Odbyło się spotkanie z Prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach dot. nie
likwidowania specjalnej strefy ekonomicznej znajdującej się na części zakładu KZPP SA
Koniecpol.

4. Obchody Konstytucji 3 Maja.
5. Wizyta przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej ws. budowy remizy na potrzeby JRG 4.
6. Zakończyła się kontrola z NIK.
7. Wizyta w Warszawie w „Lewiatan” dotycząca zagospodarowania terenów przemysłowych

po KZPP SA Koniecpol.
8. Przetarg na budowę wodociągu II etap – wpłynęło 16 ofert, które są na etapie sprawdzania i

uzupełniania braków – termin podpisania umowy do końca czerwca.
9. Przygotowanie  przetargu  na  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Koniecpolu  ul.

Słowackiego.
10. Zakończony przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Koniecpol. Wygrała firma

TAURON.
11. Zakończony przetarg na utrzymanie dróg gminnych. Wygrała firma Pana Jarosława Dusia.
12. Wyłonienie firmy celem wykonania dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – zadanie 1, 2, 3 – trwają prace projektowe.
13. Pozytywne rozstrzygnięcie wniosku dla Miasta i Gminy Koniecpol  z projektu E-usługi w

Mieście  i  Gminie  Koniecpol  szansą  na  nowoczesność  w  kwocie  ponad  600  tys.  zł.  W
najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na realizację. Przewidujemy w bieżącym
roku zakup sprzętu, oprogramowania i przygotowania urzędu oraz e-usług dla mieszkańców,
aby na dzień 01.01.2017 r. mógł zostać wdrożony.

14. Pozytywnie  rozstrzygnął  się  konkurs  w  ramach  „Innowacyjna,  zrównoważona  i
konkurencyjna  gospodarka  rozwijająca  się  w oparciu  o zasoby rybackie  obszaru  RLGD
„Jurajska Ryba”. Której jesteśmy członkiem. Wartość projektu to 2 mln EURO.

15. Otrzymane  zapewnienie  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  na  20%
dofinansowania do budowy wodociągu.

16. Dzień Dziecka w Przedszkolach.
17. Zapraszam na Dni Koniecpola. 

Dziękuję  Pani  Anecie  Chrzuszcz  i  Gwidonowi  Jelonkowi  za  zaangażowanie  w
przygotowaniu uroczystości.

Z-ca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  –  dziękuję  Panu  Staroście  oraz  Panu
Burmistrzowi  za  sprawozdanie.  Proszę  Pana Z-cę  Burmistrza  Andrzeja  Perlińskiego o zabranie
głosu.
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – chciałem poinformować Państwa, że ws. projektu dotyczącego
informatyzacji  urzędu zajęliśmy 12 miejsce w alokacji  gmin. Projekt jest  na kwotę 600 tys.  zł,
musimy  dać  wkład  własny  15%.  Z  tego  będzie  zakupiony  sprzęt:  w  planach  2  serwery,  15
stanowisk komputerowych. I zapewnimy tym samym lepszą obsługę mieszkańca. Przystępujemy do
opracowania programu. Wdrożenie od października do końca roku, aby w 2017 roku być gotowym
do działania.
Pan  Henryk  Kasiura –  gratuluję  Panu  Burmistrzowi  ws.  pozyskiwania  środków  na  budowę
wodociągu. Jest to zasługa niebagatelna, żeby wyjść z tej zapaści infrastrukturalnej.
Z-ca Burmistrza – dziękujemy Panie Starosto za dobre słowa. Udało się to, co było niemożliwe.

Ad 5 Interpelacje radnych.
Radny Wojciech Skrobich złożył interpelację ws. przeanalizowania granic okręgów wyborczych do
Rady Miejskiej w Koniecpolu. Doprowadzenie do spójności terenów okręgu.
Radny  Wojciech  Machera  złożył  interpelację  ws.  zmiany  nawierzchni  targowiska  miejskiego
położonego przy ul. Rzecznej w Koniecpolu.
Radny Andrzej Kozak złożył interpelację ws. wykaszania poboczy dróg gminnych oraz wycinki



samosiejek.

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:

-Uchwała Nr XXVII/161/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 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, 1 radny – przeciw.

- Uchwała Nr XXVII/162/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Finansów,  Budżetu,  Inicjatyw  Gospodarczych  i  Ładu
Przestrzennego na II półrocze 2016 r.
Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/163/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2016 r.
Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/164/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.
Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/165/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji  Spraw Społecznych i  Przestrzegania Prawa  na  II półrocze
2016 r.
Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/166/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Koniecpol za 2015 rok -
Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu  za 2015 rok.

Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  instytucji  kultury-  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i
Rekreacji w Koniecpolu za 2015 rok.

Za przyjęciem uchwały 11 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radych wstrzymało się od głosu

- Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za
2015 r.
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej  Gwidon Jelonek poprosił Burmistrza Ryszarda Suligę o
zabranie głosu.



Burmistrz Ryszard Suliga – sytuacja finansowa gminy była tragiczna i nadal nie jest dobra, ale
pozwoliło  nam  to  przetrwać  kolejny  rok.  Staramy  się  wyjść  z  programu  naprawczego  i  go
realizujemy. Pewne rzeczy można było zrobić, niektórych nie.
Zwracam się do Szanownej Rady o udzielenie absolutorium za ubiegły rok.
Radna Aneta Chrzuszcz – jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła pozytywną opinię
RIO. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała budżet za 2015 rok. RIO również pozytywnie
zaopiniowało nasz wniosek.
Następnie przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenie  absolutorium  dla  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  z  tytułu  wykonania
budżetu za 2015 r. 
Za przyjęciem głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję Państwu za udzielenie absolutorium za 2015 rok

-Uchwała Nr XXVII/170/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy 
Koniecpol.
Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/171/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie 
zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu aglomeracji Koniecpol.
Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
upoważnienia  Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka z
ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Koniecpolu do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-Uchwała ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na rzecz Barbary Czerwińskiej i Radosława Rutkowskiego.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – omawialiśmy już na wspólnym posiedzeniu komisji projekt
uchwały ws. dzierżawy handlu w Rynku. Rada musi podjąć decyzję czy wyraża zgodę na dalszą
działalność czy nie. Może być tak, że teren udostępniony będzie w drodze przetargu i możemy
wybrać tego, który zapłaci więcej. 

Radny Zbigniew Domoradzki – jak może być cena?

Z-ca Burmistrza A. Perliński – Rada Miejska tylko wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy lub w drodze przetargu.

Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – jeżeli podejmiemy tę uchwałę to wyrażamy zgodę na
okres 3 lat. Jeżeli nie, to umowa pomiędzy Państwem wygasa i wtedy ogłoszony zostanie przetarg.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy uchwała była konsultowana z radcą prawnym?

Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – tak, była.

Pan Andrzej Czerwiński – proszę o przedstawienie pisma od mojej żony.

Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – na posiedzeniu komisji była omawiana sprawa.



Pan Andrzej Czerwiński – z Koniecpolem jestem związany i od 40 lat jak prowadzę działalność nie
było kłopotów. Kupują u nas mieszkańcy i wczasowicze, każdy z nich jest zadowolony. My nie
stoimy  za  darmo.  Co  miesiąc  jest  faktura,  podatek  również  płacimy.  Nie  mamy  idealnych
warunków:  wody,  światła.  Dla  mnie  najważniejszy  jest  klient.  Proszę  Radę  o  pozytywne
glosowanie, aby można tą umowę przedłużyć. Nie ma przeszkód, żeby w przyszłości Burmistrz
ogłosił przetarg. Ofertę może złożyć ktoś spoza Koniecpola. Powinniśmy dbać o swoich.

Uchwałę  ws.  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy
dzierżawy podjęto pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały był 6 radnych, 7 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od
głosu.

Uchwała nie został przyjęta przez Radę Miejską w Koniecpolu.

Pan  Andrzej  Czerwiński  –  bardzo  żałuję,  że  Rada  podjęła  taką  decyzję  i  umowa  nie  została
przedłużona. Czy Pan Burmistrz coś zrobi w tym zakresie?

Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – może być umowa w trybie przetargowym, żeby gmina
miała korzyści,

Pan Andrzej Czerwiński -co będzie z nami, kiedy Pan otworzy przetarg?

Pan Burmistrz – nie będę z tym czekał, jak najszybciej.

Pan Andrzej Czerwiński – zawiodłem się na Radzie Miejskiej

Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – są inne osoby, które zwracają się do Pan Burmistrza o
dzierżawę tego terenu.

-Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej proszę o powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Wybrano  Komisję  Skrutacyjną  w  składzie:  Wojciech  Skrobich  –  przewodniczący,  Wojciech
Machera i Dariusz Saternus – członkowie komisji,

Zaproponowano kandydaturę na przewodniczącego Rady Miejskiej – Radną Anetę Chrzuszcz, która
wyraziła zgodę na kandydowanie i  Radnego Gwidona Jelonka, który również wyraził zgodę na
kandydowanie.

Po  odbytym  głosowaniu  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Wojciech  Skrobich  odczytał
protokół, który stanowi załącznik do protokołu z obecnej sesji.

Radna Aneta  Chrzuszcz  zdobyła  9  głosów,  Radny Gwidon Jelonek  –  5  głosów. Następnie
przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała Nr XXVII/ 173/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

Nowo wybrana Przewodnicząca Rady Miejskiej radna Aneta Chrzuszcz podziękowała za zaufanie i 
wyraziła chęć wykonywania powierzonej jej funkcji jak najlepiej. 
Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek poinformował Radę Miejską, że przed chwilą pracownik 
Urzędu, Inspektor Henryk Idziak otrzymał informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. 
zmiany w treści uchwał podjętych dnia 31 marca 2016 r.



Wyjaśnienie złożył Pan Henryk Idziak – otrzymałem przed chwilą informację, że w podjętych 
uchwałach należy uzupełnić art. 27 ustawy o planowaniu przestrzennym. 
Są to trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów 
uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r. 
obejmującego część terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U), 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr 
180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części 
terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW, w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 
miejscowościach Stanisławice , Łabędź uchwalonego uchwałą nr 190/XXVII/2005 Rady Miejskiej 
w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005 r obejmującego część terenu w m. Łabędź oznaczonego w 
planie: LB.2 MN, RM, U.
Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek za zgoda nowo wybranej Przewodniczącej Anety 
Chrzuszcz podał pod głosowanie do wprowadzenia do porządku obrad uchylenia uchwał i 
wprowadzenia nowych uchwał w tej sprawie.
Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwał byli wszyscy radni – 14.
Wobec powyższego podano pod głosowanie następujące uchwały.

- Uchwała Nr XXVII/ 174/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 
180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r. obejmującego część 
terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)
Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/175/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r.w
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwała nr
180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części
terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

- Uchwała Nr XXVII/176/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 marca 2016 r. 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 było 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/ 177/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla  terenów  w  miejscowościach  Koniecpol  i  Teresów  uchwalonego  uchwałą  nr
180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r. obejmującego część 
terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : K1.1 P(U)

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla  terenów  w  miejscowościach  Koniecpol  i  Teresów  uchwalonego  uchwała  nr
180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego części



terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem : KDW

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/ /16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla  terenów  w  miejscowościach  Stanisławice  ,  Łabędź  uchwalonego  uchwałą  nr
190/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005 r obejmującego część
terenu w m. Łabędź oznaczonego w planie: LB.2 MN, RM, U

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

Ad.7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
Zostały odczytane przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidona Jelonka.

Ad. 8 Wnioski sołtysów.
Brak wolnych wniosków.

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski.
Radny Wojciech Skrobich – na jakim etapie jest sprawa instalacji windy dla niepełnosprawnych w
urzędzie?
Radna  Agnieszka  Bożek  –  w  tej  sprawie  gmina  musi  mieć  wkład  własny  40%,  żeby  zdobyć
pieniądze z odpowiednich środków.
Radna Barbara Krawczyk – czy można zadbać o estetykę Koniecpola?
Pan Burmistrz – będziemy to realizować dzięki pomocy CIS-u.
Radny Zbigniew Domoradzki – dobrze byłoby skosić trawę ze skwerków.

Ad. 10 Sprawy różne.
Pan Wojciech Szydłowski – czy Pan Marek Ćwiek uzasadnił rezygnację z funkcji radnego?
Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  Pan Marek Ćwiek złożył  rezygnację  bez  wyjaśnień  z
jakiego powodu.
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  sprawa  dwóch  dzikich  wysypisk  śmieci  na  ul.  Południowej  i  ul.
Zamkowej. Czy Pan Burmistrz będzie reagował?
Pan Burmistrz – nie wiem czy to nie jest prywatny teren.

Ad. 11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXVII
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

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


