
Protokół Nr XXVIII
z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

I. Stan Rady Miejskiej - 14 radnych
II. Obecni według załączonej listy obecności - 13 radnych

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30
grudnia 2015 r. 

b) rozpatrzenia skargi na brak zgodności z faktami przedstawionymi w protokołach
powypadkowych zgłoszony przez Panią Elżbietę Stępień
c)  rozpatrzenia  zażalenia  Pani  Marii  Machery  na  pracodawcę  –  Dyrekcję  Zespołu
Szkół nr 1 w Koniecpolu

d) zmiany uchwały nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na
terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

e) 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

f) uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy
Koniecpol
g)  zmiany  uchwały  Nr  XX/117/15  z  dnia  30  grudnia  2015  roku  dot.  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 -2030.

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad.  1 Pani  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  w Koniecpolu   Aneta  Chrzuszcz  otworzyła
XXVIII nadzwyczajną sesję i stwierdziła, że jest ona prawomocna do podjęcia uchwał.

Ad. 2 Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wprowadziła zmianę do proponowanego porządku
obrad  przenosząc  ppkt  a)  ws.  zmiany  uchwały  budżetowej  na  koniec  podejmowanych
uchwał. Porządek obrad został przyjęty przez 12 radnych, 1 radny – wstrzymał się od głosu.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła o zabranie głosu Pana Skibę, który reprezentuje
OSP 2.
Pan Skiba – przyszedłem ws. budynku straży na Chrząstowie. Brakuje tam umywalek do
mycia oraz brak jest sanitariatów. Przyjeżdżają różne inspekcje. Uważam, że jeżeli tak jest
to może rozwiązać straż, albo zapewnić im odpowiednie warunki. O straż ogólnie się dba.
Pan Burmistrz – mówiłem Panu, że o strażaka się lepiej  dba niż o psa. Należy przyjść  
z problemem, który możemy razem spróbować rozwiązać. Mamy na rzeczy sprawę garaży.
Przygotowujemy się do złożenia wniosku na dofinansowanie na straż na rok 2017. 
Pan Skiba – przepraszam Pana Burmistrza, możliwe że coś źle zrozumiałem. Myślałem,  
że dzisiejsze zmiany w budżecie mają wpływ na sytuację. Dziękuję za uwagę.



Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem było 13 radnych.

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie:

-Uchwała Nr XXVII/180/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2016 w
sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  brak  zgodności  z  faktami  przedstawionymi  w
protokołach powypadkowych zgłoszony przez Panią Elżbietę Stępień

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  wyjaśniła,  że  zgodnie  z  ustawą  skargi  na  jednostki
rozpatruje  rada  miejska.  Sprawą  skargi  Pani  E.  Stępień  zajęła  się  Komisja  Spraw
Społecznych  i  Przestrzegania  Prawa.  Następnie  został  odczytany protokół  z  posiedzenia
komisji. Wnioski są takie, że szkoła działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu. Szkoła właściwie podeszła do całej sytuacji,  nie ma wobec jednostki
jakichkolwiek zarzutów.  Był  to  nieszczęśliwy wypadek  ucznia,  po  wezwaniu  pogotowia
stwierdzono, że  nie doznał  on żadnych obrażeń. Wobec powyższego skargę uznaje się jako
bezzasadną.

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

-Uchwała Nr XXVII/181/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2016 w 
sprawie  rozpatrzenia  zażalenia  Pani  Marii  Machery  na  pracodawcę  –  Dyrekcję  
Zespołu Szkół nr 1 w Koniecpolu
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że zażalenie Marii Machery to sprawa, która 
powinna być wyjaśniona między pracownikiem a dyrekcją szkoły. Proszę o stanowisko Pana
Mecenasa.
Radca prawny, Michał Lada wyjaśnił że sprawa skargi na kierownika jednostki zgodnie  
z właściwością podlega opinii rady gminy. Kierownika jednostki ocenia Burmistrz, ale rada 
podejmuje uchwałę o zasadności lub bezzasadności skargi. 
Radny Dariusz Saternus – nie dajmy się zwariować, w takiej sytuacji każdy musiałby pisać 
skargi.
Radny Zbigniew Domoradzki – ja mam rolety w pracy, współczuję tej Pani.
Radny Gwidon Jelonek – budynkiem szkoły zarządza dyrektor. Jak ktoś chce zakupić rolety 
to niech uzbiera na ten cel pieniądze. Trzeba samemu sobie zorganizować środki. Gdyby 
dyrektor miał fundusze na pewno dokonałby takiego zakupu.
Radny Przemysław Klita – Pan Burmistrz powinien określić się na tak lub nie, a nie wciągać
w to radę.
Radny Andrzej Kozak – może należy doprowadzić do konfrontacji.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  wobec  stanowiska  Komisji  Spraw  Społecznych  
i  Przestrzegania  Prawa,  która  wnikliwie  zbadała  sprawę  zażalenia  uznajemy  je  za  
bezzasadne.

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

-Uchwała Nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie  zmiany  uchwały  nr XXVI/159/16 Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  
9 maja 2016 r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  usuwaniu  azbestu  i  wyrobów  
zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Pan Mecenas  – ostatnio ta  uchwała była podjęta  przez Państwa.  Dokonano aktualizacji  
załącznika do tej uchwały. Zostały dopisane nowe pozycje i dlatego jest zmiana tej uchwały.
Radny Przemysław Klita – Pani Marta Młyńska -Klimas mówiła, że temat jest zamknięty.
Pan Mecenas – na prośbę mieszkańców jeszcze spisywany jest azbest.
Pan Burmistrz – tak jak jest w innych wnioskach, tutaj też określony jest termin, w którym 
rozpatruje się powyższą sprawę. 



Za przyjęciem uchwały było 13 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2016r.
 w sprawie 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.

Pan  Mecenas  –  28  listopada  2014  r.  miała  miejsce  nowelizacja  ustawy o  utrzymaniu  
czystości  w  gminach.  Zostały  wprowadzone  zmiany,  że  dotychczasowe  akty  prawa  
miejscowego zachowują ważność 18 miesięcy. Termin tutaj upływa z dniem 31 lipca 2016 r.
Zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów. Nie możemy wprowadzić zmiany do czegoś 
co wygaśnie z końcem lipca. 

Za przyjęciem uchwały było 13 radnych.

-Uchwała Nr XXVII/184/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta 
i gminy Koniecpol

Pan Mecenas  –  regulamin był  analizowany i  konsultowany z  SANEPIDEM. Jest  tutaj  
zmiana, która wymusza podjęcie nowego aktu prawnego. 

Radny Zbigniew Domoradzki – czy komisja ochrony środowiska to sprawdziła?

Radny Jacek Swojnóg – nie.

Przewodnicząca Aneta Chruszcz – co możemy zrobić w tej sytuacji?

Radny Zbigniew Domoradzki – ważna jest sprawa koszenia trawników i sprzątania przy  
posesjach. Należy oznaczyć posesje, na których znajduje się pies.

Pan Mecenas – zapisy w regulaminie wynikają z ustawy czyli są obligatoryjne. Na posesję 

bez zgody właściciela nie ma Pan prawa wchodzić.

Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, 1 radny był przeciw.

-Uchwała Nr XXVII/185/16 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.

Pani Skarbnik Jadwiga Gwara – treść uchwały się nie zmienia. Zmiany dokonane są  w  
dziale  010 – otrzymaliśmy środki  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na  
budowę wodociągu w kwocie 1 mln 479 tys. 998, -zł.  Zmiany muszą być dokonane w  
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Dochody:
Na 2016 roku zmienione zostały dochody o kwotę 1.655.020,59 zł.
Zmiany w dochodach bieżących obejmują:
a/ zwiększenie dotacji - 28.002,59 zł, w tym: 
- na zwrot części podatku akcyzowego - 382,37 zł
- na wypłatę zasiłków - 25.000,00 zł
- na dodatki energetyczne - 6,22 zł
- na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2.414,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 200,00 zł
b/ zwiększenie wpływów z podatków i opłat - 139.600,00 zł
c/ zwiększenie subwencji - 200,00 zł
d/ zwiększenie pozostałych dochodów – 220,00 zł



Zwiększenia dochodów majątkowych wynikają z:
a/ sprzedaży składników majątkowych - 7.000,00 zł
b/ przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę wodociągu - 1.479.998,00 zł
Wydatki:
Zmiany wydatków wynikają głównie:
- ze zmienionych kwot dotacji i subwencji;
- z przeniesień wydatków między rozdziałami.
Zmniejszono również wydatki bieżące (głównie w dziale 600 Transport i łączność oraz w
dziale 750 Administracja publiczna) z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
- budowa kanalizacji sanitarnej - 411.000,00 zł
- budowa domu kultury - 120.000,00 zł
- przebudowę budynku hotelu na mieszkania socjalne - 5.000,00 zł.
Przychody
Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych o 400.000,00 zł. 

Zwiększone zostały dochody na 2017 rok. Zmiany dotyczą głównie środków na:
- realizację programu 500+
- środków unijnych na przebudowę budynku hotelu na mieszkania socjalne
Zmiany w wydatkach 2017 roku obejmują:
- zwiększenie wydatków na realizację programu 500+,
- zmniejszenie wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, remonty, administrację i
oświatę
- zwiększenie wydatków majątkowych na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na 
przebudowę budynku hotelu na mieszkania socjalne
Pan Burmistrz  – sprawa przesunięcia  środków na budowę Domu Kultury.  Żeby złożyć  
wniosek musimy w projekcie dokonać zmiany nazwy na właściwą. Sprawa hotelu czyli  
lokali zastępczych ruszy po otrzymaniu środków w przyszłym roku.
Radny Sławomir Chrzuszcz – projekt nie wiadomo na co i jakie ma przeznaczenia.
Pan Burmistrz – wiemy co chcemy robić.
Radny Sławomir Chrzuszcz – nie wiadomo jaki projekt to jest i nie wiadomo na co.
Pan Burmistrz – projekt na Dom Kultury.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jeżeli dostaniemy fundusze na projekt o innej nazwie.
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – zanim dokonamy zlecenia to będziemy wiedzieć co  
wpisać w dokumentacji adekwatnej do wniosku. Jeżeli dostaniemy dotacji 85% to musimy 
swoje dołożyć 15%.
Radny Sławomir  Chruszcz  –  bierzmy pod uwagę kubaturę  i  metraż,  żeby nie  powstał  
kolejny pomnik, na który nas nie będzie stać.

Z-ca Burmistrza – w placu planowanej wcześniej remizy OSP 2 a teraz Domu Kultury będą 
dwa poziomy.

Radny Zbigniew Domoradzki – ktoś przerwał pracę, przez 7 lat nic się nie działo. Ten stary 
budynek  należy  rozebrać,  pozostawić  garaże.  Powinny  być  szatnie,  sale  na  zebrania.  
Strażacy powinny mieć gdzie się umyć po akcji.

Radny Gwidon Jelonek – budowa rozpoczęta, czy fundamenty się nadają.

Z- ca Burmistrza – tak, nadają się.

Radny Dariusz Świerczyna – ostatni wpis w księdze był 7 lat temu. Kto odpowiada za  
dziennik budowy?

Z-ca Burmistrza – gmina miała zatrudnionego kierownika budowy.

Radny Sławomir  Chrzuszcz  –  czy będzie  ogłoszony przetarg?  Powinniśmy mieć  jakąś  



koncepcję.

Z-ca Burmistrza – przetarg albo wybór firmy. Mamy starą dokumentację, którą musimy  
przeanalizować.

Radny Gwidon Jelonek – był raz projektant, który patrzył na te stare plany. Można by to  
przerobić, aby zarobić na siebie.

Pan Burmistrz – jeżeli dajemy do zaprojektowania daną rzecz to będzie to wykonane. Jak 
będzie koncepcja to siadamy i wykonujemy.

Radny Sławomir Chrzuszcz – musimy wiedzieć, czego oczekujemy.

Z-ca Burmistrza – w budynku ma być Dom Kultury i biblioteka.

Pan Burmistrz – w projekcie możemy dokonać jeszcze jakiś poprawek i wtedy akceptujemy 
co już jest wiążące i ostateczne. Liczymy na współpracę z LGD Włoszczowa.

Z- ca Burmistrza – mamy przewidziane salki, salę balową na dziś.

Radny  Przemysław  Klita  –  bazujemy  na  robieniu  nowych  projektów  a  powinniśmy  
rozdysponować pieniądze np. na szkołę.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy będzie nas w ogóle na to wszystko stać?

Z-ca Burmistrza – na dzień dzisiejszy jeżeli ma powstać Dom Kultury to gabaryty będą  
małe. Jeżeli poszerzymy budynek, to koszty wiadomo się zwiększą.

Pan Burmistrz – nigdy Dom Kultury nie będzie dochodowy.

Radny Andrzej Kozak – nie może tak być, żeby u nas  nic nie było.

Radny Gwidon Jelonek – jeżeli będzie weselna sala, to powinniśmy z tego mieć dochód  
i możemy zarabiać sami na siebie.

Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, 1 radny był przeciw.

-Uchwała Nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2016 w
sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 -2030

Za przyjęciem uchwały było 13 radnych.

Ad. 5 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostały odczytane przez Przewodniczącą Anetę 
Chrzuszcz.

Ad. 6. Sprawy różne.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  sprawa  zbierania  opłat  za  śmieci  od  letników.
Przygotowany jest projekt uchwały, ale wcześniej muszą zostać przeprowadzone konsultacje
społeczne i rozesłane na gminę. Musimy ustalić kwotę. Propozycja jest taka, że letnicy na
rok opłacaliby 120 zł za odpady nieselektywne, a 80 zł za selektywne. Rada zaakceptowała
te stawki.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jest problem z workami na te śmieci.
Radny Przemysław Klita – jak sprawa stołówek w szkołach?
Z-ca  Burmistrza  –  chcemy stworzyć  coś  nowego  i  znaleźć  środki  własne  na  realizację
projektu. Nasz stołówki to koszt obiadu średnio 9 zł. Byłem w Rawie Mazowieckiej to 4,70
zł. Nasze stołówki kosztują nas 360 tys. Mamy zatrudnionych kilka kucharek. U nas 10,5
etatu na wydawanych 300 posiłków, tam 5 osób obsługuje 7 szkół na 450 posiłków. Dobrym
rozwiązaniem jest stworzenie socjalnej spółdzielni, na którą można dostać dofinansowanie.
Spółdzielnia taka zarabia też na siebie.



Radny Przemysław Klita – kiedy miałyby wejść takie stołówki? 
Z-ca Burmistrza – planujemy od stycznia.
Radny Przemysław Klita – co z osobami, które teraz pracują na stołówkach?
Z-ca Burmistrza – te osoby przejdą do spółdzielni.
Pan Burmistrz – od kiedy wszedł program 500+, mamy problem ze znalezieniem osób do
CIS-u.
Z-ca Burmistrza – jeżeli te osoby będą chciały pracować w spółdzielni to można będzie
posiłki rozwozić do domów.
Radny Gwidon Jelonek – jaki koszt posiłku dla rodzica?
Z-ca Burmistrza – nie więcej niż teraz, czyli 2,5 zł
Radny  Gwidon  Jelonek  –  nie  mam  nic  przeciwko  spółdzielni,  ale  jestem  przeciw
cateringowi.  W Lelowie  też  był  i  już z  tego zrezygnowano.  Zostawić  należy taką  ilość
etatów jak obecnie. Droższe posiłki są w prywatnym przedszkolu, ale jakość posiłków jest
dobra. 
Pan  Burmistrz  –  nie  chcę,  żeby  mówiono  że  chcemy  likwidować  stołówki.  Chcemy
wystąpić o spółdzielnię socjalną. Zobaczymy ile dostaniemy pieniędzy i co możemy zrobić.
22 lipca będzie licytacja KZPP. 
Radny Sławomir Chrzuszcz – czy będą chętni na obiady, jeżeli nie będzie dotacji?
Pan Burmistrz – może tak być.
Z-ca Burmistrza – jest zatrudnionych 12 osób i płaci im się za cały rok, jak stołówki działają
w roku przez 8 miesięcy. Czy jest nas na to stać?
Radny Sławomir Chrzuszcz – jest to decyzja Burmistrza a nie nas radnych.
Pan  Burmistrz  –  jest  ustawa  mówiąca  o  zmianie  ulic.  Poprosiłem  o  konsultacje
mieszkańców Armii Ludowej o zmianie nazwy.
Radny Sławomir Chrzuszcz – dawniej była ul. Włoszczowska.
Radny Andrzej  Kozak – odnośnie  wyłonienia  firmy na budowę wodociągu,  jakaś  firma
złożyła odwołanie, ile trwa taka procedura.
Z-ca Burmistrza –  jakieś 3 tygodnie.
Pan Burmistrz – byliśmy w kancelarii Pani Premier Beaty Szydło i zwróciliśmy się z prośbą
o przyspieszenie tej procedury.
Z-ca Burmistrza – już dokumenty są przygotowane.
Radny Gwidon Jelonek – kiedy przetarg zostanie ogłoszony na ul. Słowackiego.
Pan Burmistrz – już jest ogłoszony.
Radny Gwidon Jelonek – jaki był koszt Dni Koniecpola?
Z-ca Burmistrza – ok. 25 tys. zł.
Na tym posiedzenie zakończono.

Ad. 7 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXVIII 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:30 do 17:00.


