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

z dnia 17 listopada 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 przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.
c) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Koniecpol
4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

Ad. 1 Pani  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Aneta Chrzuszcz dokonała  otwarcia
XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu i stwierdziła, że jest ona prawomocna
do  podjęcia  uchwał.  Pani  Przewodnicząca  przywitała  obecnych  na  sesji:  Burmistrza  Ryszarda
Suligę,  Zastępcę  Burmistrza  Andrzeja  Perlińskiego,  Panią  Skarbik  Jadwigę  Gwarę  i  obecnych
radnych.
Stan radnych na początku posiedzenia sesji 13 radnych.
Ad. 2 Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – sesja zwołana jest w trybie pilnym,  Przystępujemy
do głosowania nad porządkiem obrad.
 Kto jest za przyjęciem porządku obrad?
Za przyjęciem porządku obrad było 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Na posiedzenie wszedł 1 radny. Stan 14 radnych.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:

-   Uchwała  Nr  XXXIII/203/16  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  17  listopada  2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że Urząd Marszałkowski wymaga, aby uchwała o
przystąpieniu  do  sporządzenia  Programu Rewitalizacji  była  podjęta  po  uchwale  o  wyznaczeniu
obszarów rewitalizacji, w związku z czym uchylamy poprzednią uchwałę z 19 kwietnia 2016 r.,
a podejmujemy nowa, w której powołujemy się na wyznaczone obszary rewitalizacji, dla których
opracowujemy  ten  program.  Zmiana  jest  konieczna,  aby  uzyskać  pozytywną  opinię  Urzędu
Marszałkowskiego  dla  programu,  a  następnie  ubiegać  się  o  dofinansowania  dla  projektów  dla
których jednym z warunków koniecznych jest posiadany Program Rewitalizacji.
Proszę o głosowanie nad uchwałą

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

-  Uchwała  Nr  XXXIII/204/16  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  17  listopada  2016  w
sprawie zmiany uchwały  budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30
grudnia 2015 r.

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  przekazała  objaśnienia  Pani  Skarbnik  do  uchwały  w
załączniku  nr  1  w  dochodach  zwiększono  dotację  na  zadania  zlecone,  w  załączniku  nr  2  w
wydatkach zwiększenie wydatków o kwotę  dotacji,  zmniejszenie wydatków na ekwiwalenty za
udział w akcjach ratowniczych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące, zwiększenie dotacji
podmiotowej dla szkoły w Rudnikach i Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu, zmniejszenie
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dotacji  dla szkoły w Łysinach., zmniejszenie wydatków na dotacje z przeznaczeniem na pozostałe
wydatki  bieżące,  zmniejszenie  wydatków  na  dotację  dla  zakładu  budżetowego,  zwiększenie
wydatków  na  opracowanie  koncepcji  rewitalizacji  i  na  wyłapywanie  bezdomnych  psów.  Na
wniosek Zespołu Szkół nr 1 dokonano przeniesień wydatków.  W załączniku nr 3 i 4 zmiany w
dochodach i wydatkach na zadania zlecone, w załączniku nr 5 zmienione zostały kwoty dotacji
zgodnie ze  zmianami  dokonanymi w załączniku nr 2  do uchwały,  w załączniku nr  6  w planie
przychodów i kosztów zakładu budżetowego zniesiona została kwota dotacji.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy uchwały były przysłane?

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – tak wczoraj.

Radny  Wojciech  Machera  –  w  sprawie  zwiększenia  wydatków  na  wyłapywanie  psów.  Było
przeznaczone 10 tys. zł, zapłaciliśmy już 16 tys. Zwiększono o kwotę 2 tys. zł.

Pani Skarbnik – to jest tylko różnica, w tym dziale są tez inne wydatki.

Radny  Dariusz  Świerczyna  –  w  sytuacjach,  które  wymagają  interwencji  jesteśmy  zmuszeni
wyłapywać bezdomne psy.

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  – ws.  koncepcji  zagospodarowania  terenu informuję,  że
temat chce podjąć stowarzyszenie „Razem łatwiej”. Uchwała i koncepcja już jest. Stowarzyszenie
zwraca  się  po  koncepcję  do  gminy  i  wykonuje  to  na  zasadzie  porozumienia,  i  umowy  o
udostępnienie terenu z gminą. Są banki, które udzielają stowarzyszeniom kredytów do projektów
Projekt składa się do 5 grudnia br. Odsetki mogą być w kwocie 2  do 3 tys. zł.

Radny Zbigniew Domoradzki – sprawa przesunięcia wydatków na straż. Czy przesunięte pieniądze
z ekwiwalentu pozostaną w budżecie  OSP?

Pan Burmistrz – pieniądze, które zostaną  z ekwiwalentu chcemy przekazać i coś za nie kupić.
Pozostaną w budżecie OSP.

Radny Mateusz Szymala – zwiększenie dotacji dla szkoły w Rudnikach.

Pani Skarbnik – należy dostosować kwotę do ostatecznej ilości uczniów.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – zwiększenie dotacji wiążę się z większą ilością uczniów w
szkole.

Radny Gwidon Jelonek – czy ws.  zagospodarowania terenu zalewu nie  możemy się  oprzeć  na
poprzedniej koncepcji?

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – w tamtej koncepcji było „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt był na
10 mln, w drugiej dokumentacji opiewał na 6 mln zł. To jest wizualizacja terenu do specyfikacji.

Radny Gwidon Jelonek – czy bez tej koncepcji nie złożylibyśmy projektu?

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  tamta  koncepcja  wiąże  się  z  projektami  budowlanymi  ,
wszelkimi zezwoleniami. Na tę chwilę nie zdążylibyśmy wykonać takiego obszernego projektu.

Radny Gwidon Jelonek – czy koncepcja jest gotowa?

Pan Burmistrz – jeszcze nie.

Radny Sławomir Chrzuszcz – kiedy zobaczymy koncepcję koncepcji?

Radny Zbigniew Lamch – czy musimy zrobić jeszcze projekt?

Pan Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zrobić musimy kosztorys. Należy przemyśleć, co tam ma
być i wtedy będziemy wiedzieć, co jeszcze zmieścić. Musimy zdążyć do 5 grudnia.
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Radny Gwidon Jelonek – jeżeli będzie już koncepcja to mamy jakiś wpływ?

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz- stowarzyszenie nie może nic samo robić, musi się wpisać w
strategię gminy.

Radny Gwidon Jelonek – kiedy będzie spotkanie stowarzyszenia?

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w poniedziałek lub we wtorek.

Radny Gwidon Jelonek – jak przedstawia się sprawa korkowego.

Pan  Burmistrz  –  były  to  środki  z  konkursu,  skonsultowane  z  komisją  i  na  podstawie  faktur
wydawane.  Będzie  to  m.in.  zapłata  dowozu  żywności  z  Banku  Żywności  za  4  tys.  zł,  zakup
umundurowania dla orkiestry młodzieżowej, zakup parę instrumentów, mikołajki dla dzieci, wyjazd
na szkolenie nt. profilaktyki alkoholowej – zapłata za transport.

Radny Gwidon Jelonek – czy Dom Kultury będzie organizował mikołajki?

Pan Burmistrz – będzie organizowana wigilia, w sprawie mikołajek proszę zapytać Dom Kultury.

Radny Zbigniew Lamch – gospodarka komunalna dzierżawi kontener socjalny za 50 tys. zł, a zakup
kontenera kosztuje 35 tys. zł. - zakup na stadion

Pan Burmistrz –  nic mi nie wiadomo na temat dzierżawienia kontenera, nie było rozmów z MPK
na ten temat.

W trakcie sesji do sali wszedł Pan Michał Fyda, który poinformował Radę Miejską, że z dniem
dzisiejszym został zwolniony z pracy. Złożył wyjaśnienia ws. protokołu pokontrolnego z NIK. Pan
Fyda powiedział, że nie prowadził ZUK-u, był już prezesem nowo powstałej spółki MPK. Starał się
wyprowadzić spółkę na prostą. NIK pisze, że kotłownia pracuje i przynosi zyski. Nie wiem za co
zostałem zwolniony.

Pan Burmistrz – ja Pana nie zwalniałem.

Pan Fyda – Pan mnie zwalnia, na razie ja odchodzę. Raport mówi, że spółka wyszła na prostą.

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz-  my  nie  wystawialiśmy  zwolnienia  z  pracy.  Ma  pan
podstawę  zwolnienia  i  może  Pan  się  odwołać  do  właściwego  organu.  Dziękujemy  Panu  za
informację.

Pan Fyda – dziękuję, do widzenia.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwalą budżetową.

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

-  Uchwała  Nr  XXXIII/205/16  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  17  listopada  2016  w
sprawie odwołania Skarbnika Gminy Koniecpol.
Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – otrzymałam od Pana Burmistrza wniosek, który brzmi:    

Powołując się na treść art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) składam wniosek o odwołanie

Pani Jadwigi Gwara ze stanowiska Skarbnika Gminy Koniecpol

z dniem 31 grudnia 2016 r.

Podstawę wniosku stanowią ustalenia zawarte w protokole Najwyższej Izby Kontroli z dnia  17
października 2016r. w związku z kontrolą przeprowadzoną w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol
w okresie od 15 stycznia 2016r. do 17 października 2016r., a których przedmiotem była kontrola
zasad  prowadzenia,  rozliczania  i  ewidencjowania  inwestycji  tj.  „Przestrzeganie  przez  Gminę
Koniecpol  obowiązujących  przepisów  przy  zlecaniu,  prowadzeniu  i  rozliczaniu  inwestycji  w
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zakresie  sortowania  odpadów  oraz  kotłowni  miejskiej” oraz  ustalenia  zawarte  w  wystąpieniu
pokontrolnym Prezesa  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Katowicach  z  dnia  28  października
2016 r.
Pan Mecenas Michał Lada również przesłał nam wyjaśnienia do tej uchwały:
Art. 70

§  1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub
w określonym terminie  -  odwołany ze  stanowiska  przez  organ,  który  go  powołał.  Dotyczy to
również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na
czas określony.

§ 11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.

§  12.  Stosunek  pracy  z  pracownikiem  odwołanym  ze  stanowiska  rozwiązuje  się  na  zasadach
określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia
pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
§  3.  Odwołanie  jest  równoznaczne z  rozwiązaniem umowy o  pracę  bez  wypowiedzenia,  jeżeli
nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53 (zwolnienie dyscyplinarne).

Art. 71
Na wniosek lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia
przy innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu
wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy.

Niezależnie zatem od tego czy do rozwiązania stosunku pracy z powołania ze Skarbnikiem
dochodzi  na  skutek  aktu  rezygnacji  czy  innych  powodów  to  zawsze  procedura  musi  być
rozpoczęta wnioskiem burmistrza o podjęcie takiej uchwały.

Jak  wskazał  bowiem  Wojewoda  Zachodniopomorski  w  rozstrzygnięciu  nadzorczym  z  dnia  5
stycznia  2016  r.  co  uchwały  zatwierdzającej  Statut  jednej  z  gmin  -  znak  sprawy  NR  NK-
3.4131.1.2016.AS

Z przekroczeniem delegacji ustawowej mamy do czynienia w § 71 ust. 1-3 załącznika do uchwały
Nr XIV/76/2015. W ust. 1 tego przepisu postanowiono, że skarbnik gminy może złożyć rezygnację z
zajmowanego stanowiska, a przyjmuje ją Rada w formie uchwały, zaś ust. 2 tej regulacji stanowi, iż
przyjęcie  przez  Radę  rezygnacji  z  zajmowanego  stanowiska  jest  równoznaczne  z  odwołaniem
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Przepis ust. 3 z kolei dopuszcza możliwość nieprzyjęcia przez
Radę  rezygnacji  skarbnika,  wskazując  że  w  takim  przypadku  będzie  ona  traktowana  jako
wypowiedzenia stosunku pracy.

Powyższe  unormowania  wykraczają  poza  uprawnienia  organu  stanowiącego  gminy  dotyczące
obsadzania stanowiska  skarbnika  gminy.  Zgodnie  z  art.  18 ust.  2  pkt  3  ustawy o  samorządzie
gminnym do właściwości  rady należy  powoływanie  i  odwoływanie  skarbnika  gminy,  przy  czym
pamiętać należy, że kompetencja ta realizowana jest wyłącznie na wniosek wójta. Rada nie może z
własnej woli i bez udziału organu wykonawczego gminy decydować ani o powołaniu skarbnika, ani
o jego zwolnieniu z funkcji.

Podkreślić nadto trzeba, że przywołane wyżej postanowienia statutowe ingerują w sferę stosunków
pracy  w  Urzędzie  Gminy,  do  czego  Rada  nie  ma  uprawnień.  Skarbnik  jest  pracownikiem
samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania,  zaś wszelkie czynności  z zakresu prawa
pracy względem niego - stosownie do treści art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych4) -
wykonuje wójt.

Podsumowując Pan Burmistrz inicjując postępowanie w sprawie odwołania Skarbnika winien
wystąpić  z  krótkim  wnioskiem  do  Rady  Miejskiej  o  odwołanie  Skarbnika,  wskazując  na
przyczynę - rezygnację lub inną. We wniosku należy też wskazać datę odwołania tj. dziś lub
późniejszą.
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Zwracam również uwagę, iż okres wypowiedzenia będzie biegł od daty odwołania a nie daty
podjęcia uchwały.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy Pan Burmistrz chce się odnieść do wniosku?

Pan Burmistrz – nie jest to proste. Dopiero był Pan Fyda, z informacją, że go zwolniłem. Fakty
mówią same za siebie. Na wytyczne pokontrolne NIK musimy odpisać, czy je wykonaliśmy.  Jeżeli
chodzi o Panią Skarbnik, to wniosek z RIO zakładał realizację zaleceń pokontrolnych z 2013 r.
Nieprawidłowości finansowe nie zostały wyjaśnione. W chwili obecnej zarzutów jest bardzo dużo.
Jest mi przykro, że rozmawiałem z Panią Skarbnik i prosiłem o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a
ich nie otrzymałem. Skarbnikiem Gminy będzie Pani do końca roku, do emerytury dopracuje Pani
na stanowisku pracownika w księgowości. RIO i NIK nie widzi możliwości pozostawienia Pani na
stanowisku  Skarbnika  Gminy.  Nawet  nie  wiedziałem,  że  zadłużenie  nie  było  podawane  do
raportów, stąd wynikała moja propozycja.

Pani Skarbnik – pod warunkiem, że sama zrezygnuję.

Pan Burmistrz – ja nadal Pani proponuje pracę. Chciałem uniknąć sytuacji, jaką mamy w tej chwili.
Przy zarzutach, zawartych w dokumentach nie może być Pani skarbnikiem.

Radny Andrzej Kozak – corocznie były kontrole przeprowadzane przez  RIO. Co RIO robiło w
ciągu tych lat.

Pan Burmistrz – RIO kontrolowało wydatki tych jednostek, które brały pożyczkę od państwa.

Radny Andrzej Kozak – od 2013 roku, to cofają się wstecz?

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – oni sięgają do zaleceń pokontrolnych i czy były wykonane.

Pan Skarbnik – to nie jest tak, ze nic nie wykonano. W sprawie kotłowni gminy nie było stać na jej
budowę. Nie była ona spłacana ze środków gminy, bo przeszło to na MPK. Kotłownia też była
kontrolowana. Wtedy nikt nie wiedział do końca, jak to będzie w przyszłości. Nawet sam NIK nie
wiedział. Nie było zastrzeżeń pod względem finansowym. Taki sam był dylemat wtedy, taki jest i
dziś.

Z-ca Burmistrza – NIK stwierdził,  że  gmina nie powinna budować tej  kotłowni,  bo to  nie  jest
zadanie własne gminy. Gmina nie może wytwarzać źródeł ciepła a tylko przesyłać.

Pan Skarbnik – wtedy była zima i ludzie czekali na dostawę ciepła. Inwestycji było wiele. Zawsze
było zabezpieczenie finansowe. Rada Miejska wtedy wiedziała o sytuacji.

Radny Przemysław Klita – wiemy, że wtedy gmina stanęła na wysokości zadania. Czy była jakaś
inna alternatywa, wiemy że nie.

Pan Burmistrz – były wtedy ogłoszone przetargi na budowę kotłowni. Każdy z nas ma rację.

Radny Gwidon Jelonek – jak byłem wcześniej radnym, to pamiętam, że był dylemat, jak zaopatrzyć
gminę w ciepło. Nikt nie zarzucił ówczesnemu Burmistrzowi takiej decyzji.

Pan Burmistrz – budowa kotłowni była bardzo droga i związany był z tym kredyt.

Pani Skarbnik – to był umowa długoterminowa.

Radny Wojciech Machera – były przetargi i z tego, co pamiętam w tym dwa unieważnione. Czy nas
nie obowiązują zalecenia wypisane tłustym drukiem?

Radny Przemysław Klita – uważam, że nikt tu nie zawinił.

Pan Burmistrz – decyzję należy podjąć.

Radny Gwidon Jelonek – proszę o 5 minut przerwy.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zarządzam 10 minut przerwy.

Po zakończonej przerwie Z-ca Burmistrza odczytał fragmenty protokołu pokontrolnego z RIO.

Radny Wojciech Machera – czy zespół pałacowy podlegał podatkowi?

Pan Burmistrz – tak.
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Z-ca Burmistrza – jeżeli ktoś dba o zabytek to jest zwolniony z podatku, jeżeli nie dba to musi go
zapłacić.

Pani  Skarbnik  –  zawsze  po  przeprowadzonej  kontroli  są  zalecenia.  Zdarza  się,  że  faktura  jest
zapłacona  po  terminie  a  ona  faktycznie  dociera  w  momencie  terminu  zapłaty.  Największym
problemem jest nadal były zakład KZPP.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła o powołanie komisji skrutacyjnej ws. głosowania
nad uchwałą o odwołaniu Skarbnika Gminy. Informuję Państwa, że głosowanie jest tajne.

Komisja  skrutacyjna  w  składzie:  Wojciech  Skrobich  –  przewodniczący,  Barbara  Krawczyk
i Dariusz  Saternus  –  członkowie  komisji  w  wyniku  przeprowadzonego  tajnego  głosowania  i
odczytania protokołu stwierdzili, że odwołuje się Panią Jadwigę Gwara ze stanowiska Skarbnika
Gminy z dniem 31 grudnia 2016 roku głosami

Za odwołaniem 9 radnych, przeciw odwołaniu – 5 radnych.

Ad. 4 Sprawy różne.

Brak.
Ad.  5  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Aneta  Chrzuszcz  dokonała  zamknięcia  XXXIII  

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 16:00 do 18:00.
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