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

z dnia 24 sierpnia  2016 r.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Aneta  Chrzuszcz  przywitała  radnych,  Burmistrza,  Starostę
Częstochowskiego Pana Henryka Kasiurę, Komendanta Policji w Koniecpolu pana Czyża, Pana
Mecenasa Michała Ladę, sołtysów i wszystkich obecnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Mateusza Szymalę. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XX/139/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu;
c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania do pracy 
w Komisji …………Radnego Mateusza Szymala;
d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania 
środków finansowych na dofinansowanie zadania pn.: „Nowocześni, szybcy, ekologiczni”, 
mającego na celu poprawę sytuacji transportowej garnizonu śląskiego;
e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej;
f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r.
7. Interpelacje radnych.
8. Wnioski sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad.  1  Otwarcia  XXIX  zwyczajnej  Sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w
Koniecpolu Aneta Chrzuszcz
Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  zaproponowała,  aby  ze  względu  na  obecność  Pana  Starosty
Częstochowskiego  Henryka  Kasiury,  omówienie  ważnych  spraw  zaproponować  przed
wystąpieniem Pana  Burmistrza.  Następnie  Radny Gwidon  Jelonek   zaproponował  przesunięcie
uchwały  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  dofinansowanie  zadania  pn.:
„Nowocześni, szybcy, ekologiczni”, mającego na celu poprawę sytuacji transportowej garnizonu
śląskiego przed wystąpieniem Pana Burmistrza.
Porządek obrad po zmianach:



1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Mateusza Szymalę. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wystąpienie Pana Starosty Częstochowskiego Henryka Kasiury.
6. Podjęcie uchwały  z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na 
dofinansowanie zadania pn.: „Nowocześni, szybcy, ekologiczni”, mającego na celu poprawę 
sytuacji transportowej garnizonu śląskiego
7. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 
XX/139/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu;
c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.w sprawie powołania do pracy 
w Komisji …………Radnego Mateusza Szymala;
d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i 
realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej;
e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r.
9. Interpelacje radnych.
10. Wnioski sołtysów.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 14 radnych.

Ad. 3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Mateusza Szymalę. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz zwróciła się do nowo wybranego radnego Pana
Mateusza Szymali o złożenie ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". 
Pan Mateusz Szymala  - "Ślubuję.
Gratulacje nowemu radnemu złożyli w imieniu całej Rady Miejskiej Pani Przewodnicząca Aneta
Chrzuszcz oraz Pan Burmistrz Ryszard Suliga.

Ad. 4 Protokół  z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęło 13 radnych, 1 radny – wstrzymał się od głosu.

Ad. 5.  Wystąpienie Pana Starosty Częstochowskiego Henryka Kasiury.
Pani  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Aneta Chruszcz poprosiła o zabranie głosu Pana Henryka
Kasiurę.
Pan  Henryk  Kasiura  –  Docierają  do  nas  pytania  w  sprawie  infrastruktury  powiatu
częstochowskiego. Postaram się rozliczyć z zadań własnych powiatu na terenie gminy Koniecpol.
Uznałem za zasadne przedstawić Państwu strategię Planu aglomeracji powiatu częstochowskiego.
Czy  znajdą  się  na  to  środki  –  to  trudne  pytanie.  Postanowiłem  odnieść  się  do  ciągów
komunikacyjnych  dróg  powiatowych  i  wojewódzkich.  W  ciągu  dwóch  ostatnich  kadencji  w
centrum zainteresowania były tereny m.in. Teodorów, Zagacie. To jest już poza nami. Na obecnym



etapie jest do budowa wodociągu od ul. Słowackiego w kierunku Okołowic. Pozostaje od przejazdu
kolejowego  990  metrów.  Teren  tam  już  odwodniliśmy.  Z  burmistrzem  uzgodniliśmy,  że  nie
będziemy  powtarzać  historii  z  ul.  Żeromskiego.  Planujemy  w  przyszłym  roku  wnioskować  o
dotację do Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego. 
Drugi odcinek do Radoszewnicy – do skrzyżowania za wąską drogą. Ten odcinek jest zamknięty w
sensie  wykonania.  Jest  pewna  przestrzeń,  odcinek,  który  planujemy  zrobić  jest  również
zweryfikowany w ramach  skutków usuwania  powodzi.  Od  zakrętu  do  skrzyżowania  to  będzie
przebudowa,  odwodnienie,  chodniki  i  nawierzchnia.  Powiat  częstochowski  budowę  chodników
realizuje  wspólnie  z  gminami.  Istnieją  przesłanki,  że  gmina  Koniecpol  nie  może  wejść  w
porozumienie  z  innymi  samorządami  na  współfinansowanie  zadań,  ze  względu na  realizowany
program naprawczy gminy. Moglibyśmy odwodnić ten odcinek i położyć kostkę. Od skrzyżowania
do początku Okołowic będzie robiona pełna przebudowa. Tam, gdzie znajduje się zabudowa będzie
odwodnienie. 
W Radoszewnicy są dwa odpływy- nie można podjąć odwodnienia bez udrożnienia tego odcinka,
który przebiega przez drogę na ul. Wiejskiej. Jeżeli gminie uda się udrożnić ten teren, to wtedy
robimy  dokumentację  na  przebudowę  tego  odcinka  w  Radoszewnicy  wraz  z  odwodnieniem  i
położeniem chodnika. Warunkiem jest zgoda Rady Miejskiej na odprowadzenie wody. Pieniądze
mogą być jeszcze  w tym roku albo w przyszłym. Decyzję w tej sprawie należy podjąć szybko. 
Odcinek w Okołowicach (ok. 1 km) – wyłożenie chodnika 630 metrów przez wieś od ul. Barycz w
kierunku  Pilicy,  po  prawej  stronie  oraz  odwodnienie  rurowe.  Jest  już  wyłoniona  firma,  która
wchodzi na budowę tego odcinka. Odcinek ten byłby do granic Grodziska przebudowany. 
Radoszewnica w kierunku Raczkowic – przebudujemy 1 km drogi  z odwodnieniem, remontem
barierek,  utwardzeniem  poboczy.  Pozostaje  1  km 600  metrów,  na  który  w  tej  chwili  nie  ma
pieniędzy. Naszym celem jest to przebudować. 
Przebudowana jest wieś Łabędź, pozostaje odcinek 2 km 800 metrów do Raczkowic. Ten odcinek
to skomunalizowanie transportu drogowego. Należy podjąć decyzję o odwodnieniu tego odcinka
drogi i spisanie stosownego porozumienia. 
Stary Koniecpol jest to droga wojewódzka. W poniedziałek zostały przesłane projekty przebudowy
drogi 786. 200 metrów przed przejazdem kolejowym ma znajdować się rondo. Do Zagacia mają
być  wybudowane chodniki.  Ten odcinek jest  zapisany w regionalnym programie  województwa
śląskiego. Wartość projektu to 40 mln zł. 
W Koniecpolu ul. Klonowa jest zweryfikowana w ramach usuwania skutków powodzi w kwocie 2
mln zł., kiedy je otrzymamy nie wiadomo. 
Od Przedmieścia Przysieka w kierunku Wąsosza jest mała alokacja do otrzymania pieniędzy. 
Kuźnica Grodziska do Wsi Oblasy – jest zweryfikowane 4 km. Są protokoły strat z powodzi w
2013 roku.
We wsi Borowce gm. Dąbrowa Zielona – tutaj powiat zrobił drogę.
Zwracam się do Pani Sołtys w Radoszewnicy w sprawie organizacji szkolenia nt. scalenia gruntów,
aby pozyskiwać tereny inwestycyjne. Jeżeli zostałoby przeprowadzone scalenie gruntów, to 75 %
dotacji idzie na infrastrukturę. Wtedy problem byłby z głowy. 
Od wsi Łabędź 900 metrów odcinek zrobiony, jak i w Stanisławicach. 
Wracając  do  ul.  Klonowej  chcemy zrobić  kolektor  ściekowy.  Dziękuję  Panu  Burmistrzowi  za
realizację  zadań w sprawie ul.  Słowackiego.  I  będziemy walczyć  o dalszą  przebudowę.  Ważną
sprawą jest realizacja zadań w Radoszewnicy.



Pan  Burmistrz  -  w 2018 roku chcemy zakończyć  dzielnicę  Słowik,  ul.  Górną  wspólnie   z  ul.
Klonową. Realnym będzie rok 2018, żeby położyć nakładkę asfaltową na drodze wojewódzkiej
786.  Ta  sprawa jest  drogą  przez  mękę.  Uzgodnienia  są  często  ale  jest  efekt  tych  działań.  Pan
Starosta zabiega, aby w Luborczy był zrobiony chodnik.

Pan Starosta – rozumiem, że sprawa odpływu w Radoszewnicy będzie załatwiona. Możemy spisać
takie porozumienie. 

Pan Burmistrz – wrócimy do tematu dziś po południu. 

Pan Starosta - Jeżeli nie będzie zgody gminy to nie wchodzimy z budową w Radoszewnicy.
Kończy się przebudowa ul. Mickiewicza. 
Następnie  Pan Sławomir  Woźniak  –  inspektor  w Urzędzie  MiG Koniecpol  przedstawił  analizę
przebudowy drogi wojewódzkiej od strony Starego Koniecpola.

Pan  Burmistrz  –  przy  przejeździe  kolejowym  na  ul.  Mickiewicza  były  prowadzone  badania
natężenia ruchu. W sprawie drogi dojazdowej do Przychodni Zdrowia planujemy zrobić szeroki
wjazd  dla  autobusów  z  możliwością  wjazdu  do  przychodni.  Oczywiście  po  przeprowadzonej
budowie kanalizacji. 

Radny Wojciech Machera – jak będzie rozwiązany ruch na mostku?
Pan  Burmistrz  –  będzie  wybudowany  nowy  most.  Jeżeli  chodzi  o  ul.  Klonową  w  kierunku
przejazdu kolejowego, to nie będzie wysepki tylko będzie wprowadzony ruch prawoskrętny.
Radny Przemysław Klita – co z terenami kolejowymi?
Pan Burmistrz – są już nasze. 
Radny Sławomir Chrzuszcz – czy latarnie wzdłuż tej ulicy znikną?
Pan Burmistrz – wcześniej musimy je spłacić i dopiero zając się demontażem.
Pan Starosta – w. przebudowy tej wojewódzkiej drogi konkursy zostaną ogłoszone w grudniu. W
piątek zorganizowałem naradę z marszałkiem woj. Ślaskiego, w której uczestniczyć będą media.
Radny Sławomir Chrzuszcz- co z architekturą zabytkową w Łabędziu?
Pan Starosta – jutro Pan Burmistrz będzie miał spotkanie ws. rozbiórki sklepu.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Ad. 6 Podjęcie uchwały z dnia 24 września 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych
na dofinansowanie zadania pn.: „Nowocześni, szybcy, ekologiczni”, mającego na celu poprawę
sytuacji transportowej garnizonu śląskiego
Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
o udzielenie wsparcia finansowego w związku z przystąpieniem do realizacji zadania opisanego w
piśmie.  W związku z trudną sytuacją  finansową Gminy Burmistrz  proponuje przyznanie kwoty
5.000zł.  Wsparcie  zadań policji  jest  koniecznością  wynikającą  z  licznych zadań nałożonych na
policjantów w obliczu braku instytucji straży miejskiej. Dbanie o bezpieczeństwo obywateli oraz
ład i porządek pozostaje wspólną troską służb, władz i organów samorządu. 
Pan Komendant Policji w Koniecpolu wyjaśnił, że policja posiada na stanie 5 samochodów, które
przejechały tysiące kilometrów. Dlatego każdy dodatek finansowy jest pożądany. Zabezpieczenie
środków planowane jest na 2017 rok. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu – zarządzam 10 minut przerwy.



Po przerwie Pan Burmistrz powiedział, że w piśmie nie było napisane, kiedy będzie realizacja tych
środków.  Wnioskuję  o  przegłosowanie  za  wycofaniem  uchwały  z  porządku  obrad  i  zajęcie
stanowiska Rady Miejskiej w tej sprawie.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podjęła pod głosowanie- kto za wycofaniem uchwały w sprawie
przekazania  środków  finansowych  na  dofinansowanie  zadania  pn.:  „Nowocześni,  szybcy,
ekologiczni”,  mającego na celu poprawę sytuacji  transportowej  garnizonu śląskiego z porządku
obrad?
Za – 14 radnych.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie w sprawie zajęcia stanowiska o podjętej
decyzji dofinansowania Policji w przyszłym roku.
Za było 14 radnych.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Panu Komendantowi za wizytę.

Ad. 7 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:

1. Odbył  się  zjazd  MGOSP Koniecpol,  na  którym wyłoniono  nowy zarząd.  Powstańmy i
uczcijmy minutą ciszy zasłużonego druha Mieczysława Woźnickiego, którego pożegnaliśmy
miesiąc temu.

2. Odbył się festyn w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu.
3. Uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie sortowni śmieci.
4. Odbyło się walne zebranie grupy LGD we Włoszczowie.
5. Odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów gimnazjum w Zespole Szkół nr 1.
6. Odbyły się obchody Dni Koniecpola.
7. Odbyło się spotkanie z marszałkiem Saługą, dyrektorami wydziałów oraz przedstawicielami

starostwa powiatowego w Olsztynie w sprawie unijnych inwestycji.
8. Odbyło się spotkanie z zarządem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Katowice ws. KZPP.
9. Odbył się konwent wójtów, burmistrzów Śląskiego Zarządu Gmin 

i Powiatów w Toszku.
10. Odbyło się spotkanie z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem 

w sprawach dotyczących naszej gminy.
11. Odbyło się spotkanie w kancelarii Pani Premier  z ministrem Henrykiem Kowalczykiem.

Tematem  spotkania  było  omówienie  ewentualnych  możliwości  pomocy  ws.  rozwoju
Koniecpola.

12. Odbyło się spotkanie z nadleśniczymi  Lasów Państwowych na terenie  gminy Koniecpol
dotyczące dróg leśnych.

13. Były prowadzone rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim ws. zwrotu kosztów za budowę
sortowni śmieci.

14. Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w szkołach naszej gminy.
15. Wręczono  „Złotą  odznakę  honorową  za  zasługi  dla  województwa  śląskiego”  ks.

proboszczowi Kazimierzowi Bogdałowi z parafii Św. Michała Archanioła.
16. Uczestniczyłem w walanym zebraniu członków spółdzielni mieszkaniowej.
17. Odbyła się uroczystość wręczania medali „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
18. Zostały przeprowadzone rozmowy w sprawie środków unijnych na przyznane inwestycje.
19. Przeprowadzono  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  w  sprawie  drogi

wojewódzkiej nr 786.
20. Odbył się przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego. 
21. Odbyły się rozmowy w sprawie możliwości rozwoju przychodni zdrowia 

i współpracy z NFZ.
22. Odbyło  się  spotkanie  z  zarządem  Tauron  w  Częstochowie  w  sprawie  budynku  Domu

Nauczyciela.



23. W połowie lipca odbyły się obchody Święta Policji w Częstochowie.
24. Wznowiona została kontrola z NIK oraz kontrola z RIO.
25. Pomoc  w  przygotowaniu  i  zabezpieczaniu  wizyty  Ojca  Świętego  Franciszka  w  naszej

ojczyźnie.
26. Odbyły się konkursy na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 i Przedszkola nr 1 

w Koniecpolu.  W Zespole  Szkół  nr  2  w  dyrektorem szkoły została  Pani  Jolanta  Fyda,
natomiast w konkursie na dyrektora Przedszkola nie wyłoniono kandydata.

27. Odbyła się pielgrzymka ogólnopolska PSP i OSP na Jasną Górę.
28. Odbyło się spotkanie z Radą Seniorów.
29. Wczoraj odbyło się spotkanie z inwestorami ws. terenu po byłym zakładzie KZPP.
30. Wniesiono  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego  w Gliwicach  na  decyzję

Zarządu  Województwa  Śląskiego  w  sprawie  zwrotu  dofinansowania  -  budowa  stacji
segregacji  odpadów;  Postanowieniem  z  dnia  19  lipca  2016  r.  Zarząd  Województwa
Śląskiego  uwzględnił  wniosek  Gminy  zawarty  w  skardze  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w Gliwicach i wstrzymał wykonanie prawomocnej decyzji w sprawie
zwrotu dotacji na budowę stacji segregacji odpadów do czasu zakończenia postępowania
sądowo-administracyjnego. 

31. Zakończono  postępowanie  podatkowe  na  kwotę  ok  15  000  zł  tytułem  podatku  od
nieruchomości  wykorzystywanej  na  potrzeby  działalności  gospodarczej  (prawomocna
decyzja Burmistrza , zaległy podatek zapłacony na rachunek Gminy). 

32.  3.08.2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie VI Ca 507/16 uwzględnił apelację
Gminy  Koniecpol  od  postanowienia  Sądu  Rejonowego  w  Myszkowie  w  sprawie  o
zasiedzenie  gruntów  we  wsi  Przysieka.  Sąd  Okręgowy  uchylił  postanowienie  Sądu
Rejonowego  w  Myszkowie  i  nakazał  ponowne  przeprowadzenie  postępowania  w  tym
przesłuchanie świadków. 

33.  Skierowano do Sądu Rejonowego wniosek o ustanowienie Kuratora dla nieznacznego z
miejsca pobytu - strony postępowania administracyjnego.

34. Przygotowano  do  Sądu  Rejonowego  w  Myszkowie  wniosek  o  zasiedzenie  gruntu  pod
Domem Nauczyciela.
Pan  Mecenas  –  sensownym  rozwiązaniem  będzie  forma  zasiedzenia  terenu.  Ze  strony
Tauronu nie ma sprzeciwu. Na gruncie Tauronu w użytkowaniu wieczystym znajduje się
budynek Domu Nauczyciela. Czekamy na decyzję sądu.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:

Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie
uchwały  Nr  XX/139/2012  z  dnia  20  września  2012  r.  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu 
komisji. Radni ustalili kwotę 0,03 zł.

Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych

- Uchwała Nr XXIX/188/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zwróciła się do radnych o propozycję kandydata do komisji
Radny Zbigniew Domoradzki – proponuję kandydaturę radnego Sławomira Chrzuszcza.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy Radny Sławomir Chrzuszcz wyraża zgodę?
Radny Sławomir Chrzuszcz – Tak, wyrażam zgodę.



Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

Uchwała Nr XXIX/189/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie
powołania do pracy w Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Radnego Mateusza
Szymala
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  skierowała  pytanie  do  radnego  Mateusz  Szymali,  do  której
komisji chciałby przynależeć?
Radny  Mateusz  Szymala  odpowiedział,  że  najbliższa  jest  mu  Komisja  Spraw  Społecznych  i
Przestrzegania Prawa.

Za przyjęciem uchwały 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XXIX/190/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie
utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej 
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  wyjaśniła,  że  pomoc  jest  konieczna  aby wesprzeć  finansowo
ciężko chorą osobę. Na spotkaniu komisji radni wyrazi wolę, aby utworzyć ten program osłonowy i
przyznać jednorazową dotację. 

Za przyjęciem uchwały 14 radnych.
- Uchwała Nr XXIX/191/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia
2015 r.
Pani  Skarbnik Jadwiga Gwara wyjaśniła  zmiany w uchwale budżetowej.  W zakresie dochodów
zmniejszono dochody o 26.434,00 zł  w związku z  otrzymaną decyzją  Wojewody Śląskiego na
budowę  wodociągu  III  etap  na  kwotę  137.366,00  zł  (promesa  była  na  kwotę  163.800,00  zł);
zwiększono subwencję oświatową o 12.955,00 zł ( 8.000 zł na doposażenie szkół podstawowych w
pomoce dydaktyczne i  4.955 zł  na wyposażenie gabinetów lekarskich);  zwiększono dochody o
5.000,00  zł  –  jest  to  zwrot  nienależnie  pobranych  zasiłków  stałych;  zwiększono  dochody  z
WFOŚiGW o kwotę 19.680,00 zł.

W zakresie  wydatków zmniejszono wydatki  na  budowę wodociągu wiejskiego  o  26.434,00 zł;
zwiększono wydatki o 12.955,00 zgodnie z otrzymaną subwencją; zwrócono kwotę 5.000,00 zł do
budżetu  Wojewody  nienależnie  pobranych  zasiłków  stałych;  zwiększono  wydatki  o  kwotę
19.680,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol.

Zmniejszone zostały wydatki w 2016 r. o kwotę 26.434,00 zł w związku z otrzymaną decyzją w
dziale 010.

Zwiększona została dotacja dla szkoły w Rudnikach 6.495,00 zł (pomoce dydaktyczne) i 1.500,00
zł  (wyposażenie  gabinetu  lekarskiego)  oraz  3.212,63  zł  (zakup  podręczników,  materiałów
edukacyjnych  i  ćwiczeniowych);  dla  szkoły  w  Łysinach  1.500,00  zł  (pomoce  dydaktyczne),
1.782,05 zł (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych).

Za przyjęciem uchwały 14 radnych.

Ad 9. Interpelacje radnych.
Nie złożono interpelacji.



Ad 10. Wnioski sołtysów.
Brak wniosków.

Ad. 11 Zapytania i wolne wnioski.

Radny  Jacek  Swojnóg  składam  wolny  wniosek  od  Komisji  Ochrony  Środowiska  do  Pana
Burmistrza o zaległości podatkowe we wsi Łysiny.

Radny  Sławomir  Chrzuszcz  –  komisja  ustaliła,  że  urzędnicy  działają  na  szkodę  Gminy.  Nie
wiadomo czy ona istnieje, czy nie istnieje. Narastają długi a odsetki nie są pobierane. 

Pan  Mecenas  –  nie  mogę  wypowiedzieć  się  co  do  wysokości  czy  skuteczności  zobowiązania.
Podstawowe pytanie czy ta spółdzielnia istnieje. Nie ma zapisu w KRS. Z dniem 31.12.2015 nie
została ona przeniesiona do nowo obowiązującego rejestru. Obiecuję włączyć się w tę sprawę. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – to jest sprawa Pana Burmistrza, aby ściągać należne podatki.

Radny Zbigniew Lamch – czy będzie zezwolenie na wycinkę drzew w starej gorzelni?

Pan Burmistrz – nie.

Radna Agnieszka Bożek – chciałam zapytać jak działa Pogotowie Ratunkowe. W sobotę chciałam
skorzystać z pomocy, odesłano mnie bo nie było lekarza.

Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  pogotowie  znajduje  się  w  naszym  budynku.  Ile  bierzemy  za
dzierżawę?

Pan Burmistrz – mamy umowę najmu. Były prowadzone rozmowy z poprzednim dyrektorem stacji
pogotowia,  który  wyraził  chęć  zakupu  budynku.  Nowy  dyrektor  powiedział,  że  temat  będzie
omówiony na sesji Rady Miasta w Częstochowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz – co zrobić, żeby lekarz był.

Pan Burmistrz – nie mamy  na to wpływu, pogotowie ratunkowe jako instytucja nie jest nasze i nie
my podejmujemy decyzję w grafiku pełnionych dyżurów.

Radny Przemysław Klita – chciałem zapytać o wyłączanie oświetlenia ulicznego?

Pan Burmistrz – żadnych moich decyzji i poleceń nie było.

Radny Dariusz Saternus – czy jest możliwość, żeby w tym roku przeprowadzić remont chodnika  na
ul. Robotniczej?

Pan Burmistrz – jeżeli znajdziemy na ten cel środki finansowe. Proszę Komisję Finansów o analizę
sytuacji. Remont należy wykonać od ul. Zamkowej do restauracji MARION oraz przed budynkiem
szkoły. Teren przed szkołą nie jest nasz. Zwróciliśmy się do prezesów spółdzielni mieszkaniowych
o  zajęcie  stanowiska  i  rozwiązania  problemu.  Kiedy  rozmawialiśmy  o  progach  zwalniających
przeszło to bez odzewu. Chodnik, który jest przeznaczyć można na parking, a tam gdzie znajduje
się żywopłot można byłoby zrobić przejście dla pieszych. Nie ma zgody na udostępnienie kawałka
ziemi. Możemy remontować to co jest, ale wiąże się to z podniesieniem krawężnika.

Radny Sławomir Chrzuszcz – na chodniki wjeżdżają samochody, które je niszczą.  Uważam, że
należałoby wstawić zakaz parkowania.

Radny Dariusz  Saternus  –  będziemy tak  debatować  w  nieskończoność.  Podejmijmy konkretną
decyzję albo wstawiamy zakaz parkowania, albo podejmujemy się remontu.



Radny  Mateusz  Szymala  –  jak  przedstawia  się  sprawa  budowy  wodociągu,  kiedy  termin
rozpoczęcia?

Pan Burmistrz – termin rozpoczęcia budowy od zaraz. Termin wykonania jest krótki.

Radny Gwidon Jelonek  –  dziękuję  rademu Zbigniewowi Lamchowi  o  wykoszenie  terenu  koło
cmentarza przy ul. Mickiewicza.

Radny Dariusz Świerczyna – zwracam się ponownie z prośbą o wstawienie dwóch słupków przy
skręcie od Rynku na ul. Zachodniej. Sprawa tablicy informacyjnej w Rynku, aby naprawić zegar.

Pan Burmistrz – zegar został zdjęty i  w tej chwili jest sprawdzany czy można go naprawić.

Radny Zbigniew Domoradzki – Pani Skarbnik, jakie jest zadłużenie gminy?

Pani Skarbnik – około 9 mln zł.

Radny Zbigniew Domoradzki – Panie Burmistrzu, czy możemy wyjść z programu naprawczego i
skorzystać ze środków PROW?

Pani Skarbnik – program naprawczy to jest program, który nie można naruszyć. Są kontrole, które
sprawdzają i analizują wydatki.

Pan Burmistrz – jeżeli chcemy pozyskać środki z zewnątrz, to na to musimy mieć wkład własny.

Radna Barbara Krawczyk – zgłaszam sprawę terenu wokół byłego urzędu przy ul. Mickiewicza,
zarasta tam chodnik.

Pan Burmistrz – sytuacja się często powtarza. Nie ma właściciela budynku, ale są spadkobiercy.
Pani ma zwrócić się do CIS-u za zapłatą, aby teren wykosić. 

Radny Zbigniew Domoradzki – teren na „księdza polu” należałoby sprzedać i mieć w końcu zyski.

Pan  Burmistrz  –  podjęliśmy  rozmowy,  żeby  odkupić  ten  prywatny  teren  na  wykonanie  drogi
dojazdowej. Spadkobiercy życzą są sobie za ten grunt, tyle co za działkę w Warszawie. My ze swej
strony daliśmy swoją propozycję.  Jeżeli nie, to rozpocznie się procedura wywłaszczenia.  Droga
dojazdowa jest przy budynku osoby, która tam mieszka i nie wyraża zgody na zmiany.

Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  w  marcu  była  podjęta  uchwała  o  planie  zagospodarowania
przestrzennego, czy są jakieś zmiany w tym planie?

Pan Burmistrz – trwają prace na tym tematem.

Radny Gwidon Jelonek – co w sprawie projektu na budowę Domu Kultury przy ul. Żeromskiego?

Pan Burmistrz – w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie, żeby wykonać to z innych źródeł.

Radny Wojciech Machera – musi być na to nowy projekt?

Pan Burmistrz – tak musimy wykonać projekt od nowa, stary uległ przedawnieniu.

Radny Gwidon Jelonek – po co wykonywać projekt od początku, jak mamy stary, w którym można
byłoby dokonać poprawki.

Pan Mecenas  – przepisy budowlane mają  określone  zasady,  które  musimy stosować zgodnie  z
obowiązującym prawem.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – musi być nowa dokumentacja. Można zadzwonić do Starostwa
Powiatowego i zapytać jakie są przepisy.



Sołtys Michałowa Beata Lubczyńska – zgłaszam wniosek o instalację lampy na Aleksandrowie. 
Sprawa dowozu dzieci do szkół, czy nasze dzieci muszą jeździć, aby odwozić inne.

Pan Burmistrz – mam to na uwadze.

Ad. 12 Sprawy różne.
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  jaka  jest  możliwość  wyłożenia  asfaltu  od  ul.  Zamkowej  do  ul.
Żeromskiego na ul. Chrząstowskiej?
Pan Burmistrz – w zeszłym roku myśleliśmy już o tym, dostaliśmy zgodę na wycinkę drzew. Koszt
to około pół mln złotych, a szukamy pieniędzy na remont chodnika.
Pan Wojciech Szydłowski – jakie są wynik tegorocznych matur?
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w tej chwili nie wiem, proszę zwrócić się do pani dyrektor
szkoły lub sprawdzić na stronie CKE.
Pan Wojciech Szydłowski – chciałem pochwalić Pana Burmistrza za zrobienie piaskownicy wokół
kąpieliska. Ale śmieci są, czy może to pracownik CIS posprzątać?
Pan Burmistrz – teren porządkujemy na bieżąco.
Pan Wojciech Szydłowski – Czy prawdą jest, że znalazł się kupiec na sortownię śmieci.
Pan Mecenas – na stronie internetowej urzędu zamieszczane są decyzję urzędu marszałkowskiego.
Pan  Burmistrz  –  przeprowadzona  kontrola  wykazała  niezgodność  wybudowania  sortowni  ze
względu na uzgodnienia techniczne.
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  dlaczego  w  konkursie  na  dyrektora  przedszkola  nie  wyłoniono
kandydata?
Pan  Burmistrz  –  było  przeprowadzone  tajne  głosowanie  i  nie  został  wyłoniony  w  konkursie
kandydat.
Pan Wojciech Szydłowski – czy kwota 3 grosze w uchwale o przystankach autobusowych nie jest
za duża?
Radny Dariusz Świerczyna – w skali roku od wszystkich przewoźników będzie to około 5 tys. zł.
Pan Wojciech Szydłowski – należy zmusić przewoźnika kieleckiego, aby umieścił rozkład jazdy
naprzeciwko Marionu.
Pan Burmistrz  – planujemy tam przystanek autobusowy z zadaszeniem i  wtedy zmobilizujemy
przewoźnika do zamieszczenia rozkładu jazdy. 
Pan Wojciech Szydłowski – był Pan Burmistrz na spotkaniu ws. rewitalizacji naszego miasta. Firma
twierdzi, że wykonuje drogę od Świętej Anny do Koniecpol, co jest nieprawdą. Podają koszty wody
w decymetrach sześciennych. Na ul. Klonowej niby jest wykopalisko. Nie ma i nigdy nie było. Czy
za tę broszurę zapłaciła gmina?
Pan Burmistrz – nie, gmina nie zapłaciła. Dziękuję za pomoc w organizacji Dni Koniecpola i proszę
o  zaangażowanie  się  w  kolejne  imprezy:  zawody  strażackie  4.09.2016  oraz  gminne  dożynki
11.09.2016 r.
Ad. 13 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXIX
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 13:00 do 16:40.


