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

z dnia 26 października 2016 r.

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

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji XXX i XXXI.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 
30 grudnia 2015 roku.
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016–2030.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

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

Ad. 2 Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – sesja zwołana jest w trybie pilnym, ze względu na
zmiany  w  uchwale  budżetowej  oraz  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,  które  są  znaczące  w
sprawie złożenia wniosków do projektów inwestycyjnych.
Radny  Wojciech  Skrobich  –  czy  na  nadzwyczajnej  sesji  musimy  przyjmować  protokoły  z
poprzednich sesji?
Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – możemy przyjąć protokoły na kolejnej zwyczajnej sesji.
Przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad.
 Kto za przyjęciem porządku obrad?

Za przyjęciem porządku obrad było 13 radnych, 2 radnych było przeciw.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:

- Uchwała Nr XXXII/201/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 października 2016 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński  – dopuszcza się możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej w tym
trybie. Z miesiąca na miesiąc analizujemy sytuację finansową gminy. Szukamy wolnych środków.
Do 31 października musimy dostarczyć wnioski. Są osoby na stanowisku, które są na zwolnieniu
lekarskim.  Mamy  informację  z  Urzędu  Marszałkowskiego,  żeby  zrealizować  dany  projekt  to
musimy  mieć  wszystko  przygotowane  w  terminie.  Do  wniosku  musimy  dołączyć  zmiany  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej. To jest 80 procent zabezpieczeń i nie wiemy na daną chwilę
czy będzie nas na to stać. Jeżeli w przyszłym roku ruszą wszystkie naraz inwestycje to istnieją
obawy,  czy  poradzimy sobie  finansowo na  kwotę  10  mln  zł.  Musimy mieć  własne  pieniądze,
ponieważ nie możemy zaciągnąć żadnego kredytu z banku.



Kolejną rzeczą jest to, że znaleźliśmy projektantów do projektów z lokalnych grup działania. Nie
wiemy jeszcze czy projektant w ciągu dwóch tygodni zdąży zrobić projekt i kosztorys. Nie wiem,
czy uda nam się złożyć te wnioski. Można było to zaplanować wcześniej, ale wszystko wiąże się z
finansami. Nie mamy gwarancji czy budżet zaopiniuje nam RIO.
Pani Skarbnik Jadwiga Gwara – nie wiem, jakie są warunki dotowania inwestycji. Jakbyśmy dostali
zaliczkę  to  jakoś  wyjdziemy  z  tego.  Jeżeli  nie  dostaniemy  to  istnieje  ryzyko.  RIO  może  też
zaopiniować  negatywnie  nasz  budżet.  Rok  2018  będzie  szczególny  po  wyjściu  z  programu
naprawczego.  Jeżeli  wzięlibyśmy wtedy kredyt,  w tym koszty obsługi  i  spłaty to  możemy nie
osiągnąć wskaźnika. I znów możemy wrócić do punktu wyjścia.
Radny Zbigniew Domoradzki – co to za wskaźnik.
Pani Skarbnik – jest to pewien wzór na obsługę zadłużenia.
Z-ca Burmistrza -  jest to wzór matematyczny czy mamy prawidłową zdolność finansową. Dane
liczy system komputerowy. Czym innym jest zaciągnięcie kredytu i jego spłata, a co innego wzięcie
kredytu komercyjnego.
Radny Wojciech Machera – czy budowa dróg i chodników to będzie w tym zakresie?
Z-ca Burmistrza – to wliczamy w infrastrukturę. Droga dobrze zrobiona na kilka lat pozwala na
oszczędności, dopóki nie trzeba wyłożyć na jej remont.
Pani Skarbnik – program naprawczy ogranicza remonty.
Radny  Gwidon  Jelonek  –  o  tych  inwestycjach  wiedzieliśmy  dużo  wcześniej,  już  dwie  sesje
nadzwyczajna były a teraz jest trzecia pod rząd.
Z-ca  Burmistrza  –  rada  powinna  wczuć  się   w  sytuację  gminy  i  wiedzieć,  że  zwołanie
nadzwyczajnej sesji jest konieczne. Dobrze byłoby, żeby inwestycje ruszyły w kwietniu 2017 r.
Musimy wykorzystać też środki z LGD.
Radny Gwidon Jelonek – jeżeli nie wykorzystamy środków z LGD to one przepadają i inne gminy
tez ich nie dostaną.
Z-ca Burmistrza – tak zgadzam się, musimy mieć kosztorys i dokonać zgłoszenia.
Radny Gwidon Jelonek – wystarczy samo zgłoszenie.
Z-ca Burmistrza – oni nie robią kosztorysu.
Radny  Gwidon  Jelonek  –  robią  kosztorys  i  nie  potrzeba  specjalnych  projektów.  Wystarczy
zgłoszenie. Rozmawialiśmy o tym na spotkaniu z dyrektorem LGD.
Radny Sławomir Chrzuszcz – słyszę, że to nie jest projekt a jest już projektant.
Z-ca Burmistrza – w sprawie terenu koło zalewu to projektant musi zaplanować, gdzie będzie np.
woda, kanalizacja czy dojazd. Jak będą wymagane pozwolenia to musimy je zrobić.
Radny Zbigniew Lamch – czy można to podzielić?
Z-ca Burmistrza – tak można.
Radny Gwidon Jelonek – dyskusja opiera się na tym, co kto ma zrobić, a skąd wziąć pieniądze na
to. Po to mamy stowarzyszenia, aby realizować projekty unijne.
Radny Zbigniew Domoradzki – dyrektor LGD mówił o pozyskaniu kredytu z Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Radny Gwidon Jelonek – ale jakieś koszty będą.
Przewodnicząca Aneta Chruszcz – nie wyobrażam sobie, że nie podejmiemy decyzji teraz. Musimy
działać, żeby nie przepadła kolejna dokumentacja.
Radny Przemysław Klita – żeby nie wyrzucać na próżno pieniędzy na projekty.
Radny Gwidon Jelonek – liczyłem, że projekty unijne będą przygotowywane przez pracowników
urzędu.
Z-ca Burmistrza – wstępnie pracownik przygotowuje, ale resztą już muszą zająć się specjaliści.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jaką powierzchnią dysponujemy?
Z-ca Burmistrza – nie wiem dokładnie, jest to prawie 2 ha.



Radny  Sławomir  Chrzuszcz  –  to  w  jakim  kierunku  my  idziemy,  skoro  nie  wiemy  ile  jest
powierzchni.
Z-ca Burmistrza – mogę pójść i sprawdzić. Interesuje nas dojazd i parkingi.
Radny Wojciech Skrobich – trzymajmy się porządku obrad.
Radny Gwidon Jelonek – na nadzwyczajnej sesji mamy do uchwalenia tylko punkty.
Z-ca  Burmistrza  –  dyskutujemy nad  zmianami  w WPF,  jest  to  sprawa kanalizacji  i  inwestycji
zawartych w WPF.
Radny Gwidon Jelonek – były przeznaczone pieniądze na psychologa do szkół i co dalej? Róbmy to
wszystko jak należy. To jest już trzecia z kolei nadzwyczajna sesja.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, że radni dzisiaj przyszli. Mamy zaplanowane projekty
i żebyśmy nie mówili, że coś chcieliśmy zrobić, a tego nie zrobiliśmy. Decyzja o zwołaniu sesji
zapadła w poniedziałek.
Z-ca  Burmistrza  –  dostaliśmy informację  od  pracownika,  że  WPF  potrzebny  jest  do  złożenia
wniosku. Sprawa terminowa, bo do końca października.
Przewodnicząca Aneta Chruszcz – proszę o głosowanie nad uchwałą budżetową.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

-  Uchwała Nr XXXII/202/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 października 2016 w
sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. dot. Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 -2030.

Pani Skarbnik – w 2017 roku z wolnych środków mamy 1 mln zł. Rok 2018 jest najgorszy, bo
pieniądze przerzucone są na inwestycje. Niestety podatki nie rosną i nasze dochody też nie są duże.

Radny Zbigniew Lamch – jeżeli będziemy robić targowisko, to musimy coś zmieniać?

Pani Skarbnik – jeszcze nie ma projektu budżetu.

Z-ca Burmistrza – niektóre gminy mają gorzej ale nie mają programu naprawczego.

Pani Skarbnik – również brak dochodów majątkowych ma wpływ na wskaźnik, o którym mówiłam
wcześniej. W tej chwili nie mamy co sprzedać.

Radny Gwidon Jelonek – kiedy możemy sprzedać „księdza pole”?

Z-ca Burmistrza – sprawa trwa nadal, w Rudnikach jest podobna sytuacja.

Radny Dariusz Saternus – my pytamy o teren „księdza pole” a nie co jest w Rudnikach.

Z-ca Burmistrza – w tej chwili nie wiem.

Radny  Zbigniew  Lamch  –  w  Dąbrowie  Zielonej  w  ramach  stowarzyszenia  wykonano  ścieżkę
rowerową.

1 radny opuścił posiedzenie.

Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  nie  realizujemy  celów:  działania  wobec  KZPP  (licytacja),
zadłużenie  do  Gminy z  tytułu  podatków  i  innych  zobowiązań  rośnie  i  wynosi  ok.  4mln,  nie
ściągamy starannie podatków,  sprzedaż ,, księdza pola’’- czy założona jest sprawa o wywłaszczenie
terenu na drogę dojazdową?

Z-ca Burmistrza – nie orientuję się

Radny Sławomir Chrzuszcz – ilu jeszcze mamy dłużników i jak się to realizuje.

Pani  Skarbnik – jeszcze jest  sprawa spółdzielni  w Łysinach.  Spółdzielni  nie  ma jako tako,  ich
majątek przejmie starostwo.

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.
Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - proszę o przyjęcie stanowiska ws. przyjęcia protokołów z



poprzednich sesji na dzisiejszym posiedzeniu.

W głosowaniu 11 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  poinformowała,  że  protokoły  będą  przyjmowane  na
zwyczajnej sesji,
Ad. 4 Sprawy różne.

Radny Gwidon Jelonek – dziękuję za posprzątanie terenu wokół cmentarza. Proszę zwrócić uwagę
również na teren koło cmentarza, chodzi głównie o ul. Pułaskiego, żeby na Wszystkich Świętych
był porządek.

Radny Wojciech Skrobich – również dotyczy to terenu koło cmentarza na osiedlu.

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

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 15:30.


