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

z dnia 06 października 2016 r.

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

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia
Rejonowa w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 2.

b)  w sprawie  zmiany uchwały  Nr XVIII/110/15 Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  26  
listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad.  1 Pani  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Aneta  Chrzuszcz  dokonała
otwarcia XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu i stwierdziła, że jest ona
prawomocna do podjęcia uchwał. Pani Przewodnicząca przywitała obecnych na sesji: Pana
Burmistrza  Ryszarda  Suligę,  Zastępcę  Burmistrza  Andrzeja  Perlińskiego,  Panią  Skarbik
Jadwigę Gwarę i obecnych radnych.

Ad. 2
Pan Burmistrz – składam wniosek o wycofanie z  porządku obrad projektu uchwały ws.
powołania  komisji  konkursowej  w  związku  z  możliwością  pozyskiwania  środków
finansowych na zwiększenie usług medycznych w przychodni.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podjęła pod głosowanie proponowanego porządku obrad
po wycofaniu podpunktu a) dotyczącego uchwały wyżej wymienionej.
Za przyjęciem porządku obrad było 14 radnych

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:

- Uchwała Nr XXXI/199/16 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 06 października 2016 w
sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  dotyczy  tylko  zmiany  paragrafu  ws.  przekazania
poboru opłaty targowej i wyznaczenia jako inkasenta Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu.

Radny Sławomir Chrzuszcz – jaki powód zaistniał ws. przekazania obowiązku poboru opłaty na
CIS?

Pan Burmistrz – MPK przedstawia, że pobierane opłaty nie wystarczają na sprzątanie targowiska.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czyli MPK rezygnuje z prowadzenia tej działalności?

Pan Burmistrz – tak.

Radny Dariusz Świerczyna – MPK nie jest w stanie sprostać kosztom utrzymania targowiska?

Pan Burmistrz – dzień pracy w zakładzie komunalnym jest nieporównywalny do pracy w CIS.



Radny Wojciech Machera – MPK na 20 % z opłat, a gdzie idzie 80%?

Pan Burmistrz – 80% idzie do gminy. Sprawa lokalizacji  targowiska też jest  istotna.  Będziemy
rozmawiać  o  zagospodarowaniu  terenu  koło  zalewu.  Albo  będziemy  inwestować  w  teren
targowiska, które wymaga wielu środków, aby je udoskonalić.

Radny Zbigniew Lamch – gdzie będzie CIS wywoził śmieci i kto za nie zapłaci?

Pan Burmistrz – jeżeli mamy 80%  poboru opłat to jako gmina musimy ponieść koszty.

Radny Zbigniew Domoradzki – a jak CIS upadnie?

Pan Burmistrz – na razie CIS idzie w dobrym kierunku.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy CIS ma podpisaną umowę na wywóz śmieci?

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chruszcz  –  rozmawialiśmy  na  komisji,  ile  kosztuje  utrzymanie
targowiska i co dalej z tym zrobić.

Następnie przystąpiono do głosowania.

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

-  Uchwała Nr XXXI/200/16 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 06 października 2016 w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30
grudnia 2015 r.

Radny Dariusz Świerczyna – czy kwota 40 tys. zł na czyszczenie rowów, to ta na wniosek starostwa
powiatowego?

Pan Burmistrz – tak.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – ze Starostwem Powiatowym próbujemy znaleźć rozwiązanie
tej  sytuacji.  Ze  względu  na  obowiązujący  gminę  program  naprawczy  nie  możemy  podpisać
porozumienia. Wspólnie ze starostwem mamy wykonać oczyszczenie tych rowów. Kolejna jest ul.
Klonowa,  gdzie  starostwo  wymaga  od  nas  działań.  W  tej  specyfikacji  nie  mogliśmy  ująć
dodatkowych zadań. Sama dokumentacja to koszt od 20 do 25 tys. zł. Należałoby zrobić odrębną
dokumentację techniczną i przekazać starostwu do realizacji. Tutaj znaleźliśmy wyjście, że damy
starostwu  pieniądze  na   oczyszczanie  rowów.  Nie  możemy czekać,  bo  wnioski  na  kanalizację
należy złożyć do końca października.

Radny Gwidon Jelonek – czy teraz będzie odwodnienie w Radoszewnicy?

Z-ca Burmistrza – w planach na przyszły rok.

Radny Zbigniew Domoradzki – ile to będzie w metrach kwadratowych?

Z-ca Burmistrza – 700 metrów kwadratowych podzielone na dwa etapy.

Radny Zbigniew Lamch – czy jest to odkryty rów?

Pan Burmistrz – jeden odkryty, drugi zakryty.

Radny Sławomir Chrzuszcz – lepiej, żeby to był rów zakryty i nie służył jako odpływ ściekowy do
rzeki Pilicy.

Pan Burmistrz – czyszczeniem rowów zajmie się CIS.

Z-ca Burmistrza – chodniki po naszej stronie wykona starostwo, koszt budowy to 200 tys. zł łącznie
z zejściem w kierunku Łysin.

Radny Jacek Swojnóg – czy wyjaśniła się sprawa z drogą w Okołowicach?

Pan Burmistrz – jest dobrze.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – pytanie do Pani Skarbnik ws. zmniejszenia wydatków.



Pani Skarbnik Jadwiga Gwara – to było na Spółdzielnię Mieszkaniową. 20 tys. mniejsza kwota od
zaległych odsetek,  gdzie  udało  nam się  wcześniej  zapłacić  raty pożyczki.  Również  dotyczy to
modernizacji oświetlenia.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – a co z wydatkami na rewitalizację?

Pan Skarbnik wniosek został pozytywnie oceniony i dostaliśmy wsparcie finansowe.

Radny Sławomir Chrzuszcz – co w temacie melamin?

Pan Burmistrz – nie mamy zaplecza do treningu na stadionie. Rozwiązaniem byłby zakup melamin,
których koszt wynieść może do 35 tys. zł.

Z-ca Burmistrza – nie mamy tam wody, szatnie są odcięte i nie ma ogrzewania. To są też duże
koszty przy środkach finansowych, które ma klub. Taka melamina dałaby nam jakieś rozwiązanie.
Nie musimy mieć na to pozwolenia budowlanego. To jest rozwiązanie awaryjne, które pozwoliłoby
zapewnić warunki lepsze niż do tej pory.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy nie lepiej byłoby napisać projekt.

Pan  Burmistrz  –  mieliśmy spotkanie  z  dyrektorem LGD  Włoszczowa  to  możemy coś  w  tym
zakresie zrobić.

Z-ca Burmistrza – jeden wniosek możemy złożyć na przyznaną kwotę 200 tys. zł.

Radny Dariusz Saternus – o tych środkach rozmawialiśmy na mojej komisji spraw społecznych.
Chętnie przyznałabym te pieniądze na klub sportowy. Ale jak  wybudujemy zaplecze dla klubu to
nie będziemy mogli wydać na inne rzeczy.

Z-ca Burmistrza – wniosek musimy złożyć w terminie od 30 listopada do 5 grudnia. Jeżeli mówimy
o budynku to musi być do tego dokumentacja budowlana. Na to już nie ma czasu.

Radny Zbigniew Lamch – czy to będzie jedna melamina czy dwie?

Pan Burmistrz – chcemy zakupić dwie za 35 tys. zł.

Radny  Zbigniew  Domoradzki  –Znam brak  zaplecza  sanitarnego  z  OSP K-pol  II  i  współczuję
piłkarzom, gdzie nawet nie mają się gdzie umyć.

Pan Burmistrz – albo coś robimy albo nic. Po pierwsze nie mamy za co, a po drugie możliwości
czasowych. Musimy zrobić ogrodzenie od rzeki, żeby zabezpieczyć teren. Zróbmy to na co jest nas
stać.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

Ad. 4 Sprawy różne.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy mamy oszczędności z półrocza?

Pan Skarbnik – większość inwestycji przesunięta jest na grudzień, zabezpieczenie finansowe na
kanalizację na przyszły rok.

Pan Burmistrz  – oszczędności  jakie  mamy wiążą się  z zabezpieczeniem projektów. Myślimy o
budynku remizy, o kanalizacji na ul. Słowackiego. W przyszłym roku budowa kanalizacji części
dzielnicy Magdasz, ul. Słowik. Każdy wydatek trzeba dokładnie przeanalizować.

Z-ca Burmistrza – w inwestycjach jest tak, że trzeba zapłacić, aby później uzyskać zwrot. Inne
gminy mogą wziąć kredyt, my natomiast musimy sobie odłożyć te pieniądze.

Radny Gwidon Jelonek – w związku z uzyskaniem 200 tys. zł z LGD Włoszczowa musimy złożyć
stosowny wniosek. Rozmawiałem z Panem Markiem Ćwiekiem, aby złożył rezygnację z funkcji
członkostwa w zarządzie LGD Włoszczowa.

 Pan Burmistrz – Pan Marek Ćwiek złożył już rezygnację. W obecnej chwili musimy wyznaczyć



osobę do reprezentowania naszej gminy w LGD, która wejdzie jako pełnoprawny członek zarządu
na walnym zebraniu. Moja propozycja jest taka, żeby gminę reprezentował radny Gwidon Jelonek.

Radny  Gwidon  Jelonek  –  moim  zdaniem  dobrze,  żeby  nas  reprezentował  Pan  Burmistrz  czy
zastępca.

Pan Burmistrz – nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Rekomenduję radnego Gwidona Jelonka.

Radny Gwidon Jelonek – co z pieniędzmi z tamtego roku  i te co zostaną w tym roku z funduszu
korkowego?

Pani Skarbnik – chyba zostaje 34 tys. zł.

Pan Burmistrz – należy te środki z konkursu przesunąć jako nie konkursowe.

Pani Skarbnik – musi to być przyjęta uchwałą rady miejskiej.
Z-ca Burmistrza – mamy złożony wniosek na działalność CIS. Do 5 listopada będzie można złożyć
wnioski  na tworzenie spółdzielni  socjalnych,  czyli  dotyczy to  stołówek.  Spółdzielnia,  która nie
sprawdzi się po 12 miesiącach nie zwraca tych pieniędzy. W tych sprawach decyzje muszą być
szybkie. Po złożeniu wniosku ocena merytoryczna trwa do 3 miesięcy, potem podpisanie umowy
i spółdzielnia rozpoczyna działalność.

Pan  Burmistrz  –  mówiłem  już,  że  będziemy  mieć  problem  jak  wejdzie  program  500+
Prawdopodobnie około 50 dzieci mniej korzysta ze stołówek, bo rodzice rezygnują z posiłków dla
nich. Jeżeli uda nam się zrobić te spółdzielnie to mamy 10 osób, których koszty płacone będą z
zewnątrz.

Radny  Gwidon  Jelonek  –  zorganizowane  wcześniej  spotkanie  w  tej  sprawie  to  była  porażka.
Pomysł  spółdzielni  powstał  później.  Była  też  mowa o  cateringu.  Zróbmy spotkanie  w sprawie
dożywiania zaprośmy na nie dyrektorów szkół i przedszkoli,  oraz pracowników kuchni i  wtedy
podejmiemy  decyzje.  Można  stworzyć  dwie  spółdzielnie  w  dwóch  szkołach.  Dofinansowanie
spadło, ale stawka żywieniowa została zwiększona z 3 zł na 4 zł. Kto zakłada te spółdzielnie?

Z-ca  Burmistrza  –  gmina  wraz  z  organizacjami  pozarządowymi.  Jeżeli  dwie  spółdzielnie  to  2
organizacje pozarządowe i gmina.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy to radni muszą zajmować się stołówkami.

Radny Andrzej Kozak – czy pracownicy stołówek znają temat, bo my już wiemy jak to będzie
wyglądało.  Niech  będzie  ten  rok  na  próbę.  Uważam,  że  spotkanie  z  pracownikami  należy
zorganizować w tej kwestii.

Z-ca Burmistrza – pracownicy stołówek faktycznie pracują tylko 8 miesięcy w roku, a zatrudnieni
są na 12 miesięcy. Spółdzielnia może prowadzić catering na zewnątrz.

Pan Burmistrz – w zeszłym roku korzystaliśmy z Banku Żywieniowego, z którego pomoc uzyskało
600 osób. W ciągu roku transport kosztował 3 tys. zł. W tym roku mamy 1000 osób potrzebujących.
Ks. proboszcz Kazimierz Bogdał, który pomaga w organizacji wydawania tej żywności, powiedział
że Bank Żywności za transport żąda 5 tys. zł. Muszę zwrócić się do Państwa o zgodę na środki. Czy
rada wyraża zgodę  na przyjęcie takiego stanowiska.

Za przyjęciem tego stanowiska było 14 radnych.

Radny Gwidon Jelonek – mam zgłoszenie od mieszkańca w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii
Ludowej na nazwę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego

Pan Burmistrz  – należy zorganizować spotkanie  w tej  sprawie.  Zwracałem się  już  do radnego
Zbigniewa Domoradzkiego o zasięgnięciu opinii mieszkańców.

Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  Zorganizowałem  spotkanie  mieszkańców  ulicy  A.  Ludowej
i  poinformowałem ich  o  konieczności  zmiany nazwy ulicy  wynikającej  z  ustawy.  Mieszkańcy
niechętnie odnoszą się do tego pomysłu. Podali kilka możliwych nazw ulicy.

Radny Gwidon Jelonek – dokonaliśmy przesunięcia 15 tys. zł na Dom Kultury. Pytam się o zajęcia



z akrobatyki czy zumby. Organizowane zajęcia na plakatach nie opiewają na 15 tys. zł. Nawiązuję
do złożonych wyjaśnień Pani Doroty Jakubowskiej, jako dyrektora Domu Kultury. W drodze na
Łysiny gałęzie drzew zahaczają o jadący autobus szkolny.

Radny Sławomir Chrzuszcz – problem zgłaszają też mieszkańcy.

Radny Mateusz Szymala – podobna sytuacja występuje na drodze Piaski-Pękowiec, gdzie krzewy
zrobiły tunel.

Radny Wojciech Skrobich – proszę o zadbanie terenów koło cmentarzy w związku ze zbliżającymi
się Wszystkimi Świętymi.

Radny Zbigniew Domoradzki – sprawa mostu na ul. Chrząstowskiej.

Pan Burmistrz – zostało zlecone zadanie. Na drodze 756 roboty planowane są od województwa
świętokrzyskiego  w  kierunku  Częstochowy.  Musimy  też  zagospodarować  obiekt  przychodni
zdrowia.  Zrobienie  targowiska  koło stadionu jest  nierealne,  ponieważ są tam prywatne  działki.
Realna jest propozycja umieszczenia targowiska obok przychodni za „Biedronką”.

Radny Sławomir Chrzuszcz – jaka powierzchnia targowiska?

Pan Burmistrz – kilkakrotnie większa niż teren. Działka prywatna przy Biedronce to ok. 0,77 ha.
Obecne targowisko ma ok. 2,20 ha, w tym 2 działki własności Skarbu Państwa.

Radny Wojciech Machera – czyja własność tych działek?

Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  jakie  jest  przeznaczenie  powyższego  terenu  w  planie
zagospodarowania przestrzennego?

Pan Burmistrz – nie wiem.

Pan Burmistrz – po prawej stronie w kierunku dzielnicy Słowik jest już terenem gminy. Tereny
zamieniono na rekreacyjno - handlowe.

Radna Barbara Krawczyk – jak przedstawia się sprawa zagospodarowania terenu starego zalewu?

Pan Przewodnicząca Aneta Chruszcz – nadal sprawa w toku.

Radny Wojciech Machera – chciałem zwrócić uwagę, że propozycja lokalizacji w nowym miejscu
targowiska wiąże się ze zwiększonym ruchem. Czy będzie na to zgoda.

Pan Burmistrz – zgadzam się z tym musimy to sprawdzić. Możemy złożyć to z projektu LGD.

Radny  Sławomir  Chrzuszcz  –  na  wsi  istnieje  problem  z  brakiem  oświetlenia  w  niektórych
miejscach, może warto byłoby skorzystać z projektu ze źródeł odnawialnych.

Z-ca Burmistrza – jedna lampa kosztuje od 8 tys. do 10 tys. zł.

Radny Sławomir Chrzuszcz – Pan Burmistrz mówił, że wejdzie firma i zainstaluje lampy w gratisie.
Pan  Burmistrz  –  tak,  to  jest  aktualne,  problem polega  na  tym,  że  firma  przyjeżdża  wymienia
wszędzie i instaluje swoje. Jest to na okres 10 lat, po tym czasie kończy się gwarancja i umowa.
Były prowadzone rozmowy w RIO, żeby ogłosić przetarg. Dokonać tego możemy po wyjściu
z programu naprawczego. Błędem był zapis w programie naprawczym o likwidacji funkcji zastępcy
burmistrza. Program naprawczy musimy realizować.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy da się coś zrobić, aby dofinansowywać stowarzyszenia?

Pan Burmistrz – będziemy rozmawiać na ten temat.

Na tym obrady zakończono
Ad.  5  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Aneta  Chrzuszcz  dokonała  zamknięcia  XXXI  

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska



Sesja trwała od godziny 14:30 do 17:10.


