
Protokół Nr XXXVII/2017
z XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 09 lutego 2017 roku

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

Ad. 1 Otwarcia XXXVII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koniecpolu  Aneta  Chrzuszcz.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Aneta  Chrzuszcz  przywitała
radnych, Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza, Pana Mecenasa, Panią Dyrektor Domu
Kultury, Panią Dyrektor MGOPS, sołtysów i wszystkich obecnych.
Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  zaproponowała  zmiany  w  porządku  obrad  i  oddała  głos
Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze.
Burmistrz Ryszard Suliga – do porządku obrad proszę Państwa Radnych o wprowadzenie projektu
uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia  Rejonowa  w  Koniecpolu.  Uchwałę  należy  podjąć,  ponieważ
wygasła kadencja tej Rady Społecznej i jest wymóg, aby powołać ją na kolejną kadencję.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  wczoraj  otrzymaliśmy  nazwisko  osoby,  która  będzie
reprezentować Wojewodę Śląskiego  w składzie  Rady Społecznej.  W związku  z  tym proponuję
projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad.
Kto za przyjęciem porządku obrad po zmianach?
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.

5. Wystąpienie zaproszonych gości.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

A) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016r.
B)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXXIV/223/2016 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
C) Uchwała  Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  09  lutego  2017  r.  przyjęcia  „Gminnego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych”  oraz  „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 rok.
D)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta
i Gminy Koniecpol
E) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji
F) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022”

1



G) Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  09  lutego  2017  r  w  sprawie  projektu
dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
H) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy obejmującej
część działki znajdującej się w Starym Koniecpolu i Rudnikach
I) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 193 położonej
w miejscowości Oblasy stanowiącej własność Gminy Koniecpol.
J) Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  09 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  przy  ul.
Żeromskiego w Koniecpolu
K) Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 09 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w miejscowości
Łabędź w Gminie Koniecpol
l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia
Rejonowa w Koniecpolu.
7. Interpelacje radnych.
8. Wnioski sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 15 radnych.
Ad. 3 Protokół  z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej XXXV sesji przyjęło 15 radnych.
Protokół z poprzedniej XXXVI sesji przyjęło 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:
1.Ostatniego dnia ubiegłego roku wraz z mieszkańcami Gminy Koniecpol pożegnaliśmy stary rok a
powitaliśmy nowy na koniecpolskim rynku.

2.W styczniu odbyłem spotkanie w Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie nt. dowozu wody
na terenie naszej gminy.

3.W  Częstochowie  w  Centralnej  Szkole  Pożarnictwa  odbyły  się  rozmowy  ws.  pozyskania
samochodu strażackiego dla jednostek OSP w Koniecpolu.

4.Odbyło  się  spotkanie  z  LGD Włoszczowa i  LGR Przyrów,  dotyczące  działania  i  pozyskania
środków ws. zagospodarowania terenu przy zalewie.

5.12 stycznia 2017r. został zorganizowany  Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek pt:
„Śpiewajcie i Grajcie Mu – Dzieciątku Małemu” po patronatem ks. Mieczysława Robaka.

6.15 stycznia  2017 r.  wolontariusze  z  naszej  gminy włączyli  się  w zbiórkę  pieniędzy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu zorganizowane były występy dzieci, a o godzinie 20:00
„światełko do nieba”.

7.W dniu 18 stycznia 2017 roku w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Komendant Główny PSP Nadbrygadier
Leszek Suski, Senator RP Ryszard Majer, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga,
Komendant Gminny OSP Jarosław Duś.

8.W  Mykanowie  odbyło  się  spotkanie  noworoczne,  w  którym  uczestniczyli  wójtowie,
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burmistrzowie oraz parlamentarzyści.

9.21 stycznia 2017r.  odbył się koncert kolęd wykonany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz
scholę dziecięcą w kościele św. Michała.

10.26 stycznia 2017 r. na XXXVI nadzwyczajnej sesji Rada Miejska podjęła uchwały:
- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVI/241/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVI/242/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały XXXV/231/16 z dnia 29. grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2017-2030
-Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVI/243/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  na  rzecz  dotychczasowego  Najemcy
obejmującej część pomieszczeń w budynku znajdującym się w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
6A.
-Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVI/244/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Koniecpol  z
nieruchomością stanowiąca własność osób fizycznych.

11.W  niedzielę,  29  stycznia  2017  w  kościele  Trójcy  Świętej  odbył  się  Noworoczny  Koncert
Organowy zorganizowany przez Panią Dyrektor Dom Kultury Arletę Lorin.

12.Uczestniczyłem  w  spotkaniu  z  dyrektorem  ZUS  Januszem  Woźniakiem  ws.  zagrożenia
likwidacji placówki ZUS w Koniecpolu.

13.Spotkałem się  z  dyrektorem Pogotowia  Ratunkowego Marianem Nowakiem ws.  możliwości
pozostania i rozwoju naszej placówki pogotowia.

14.W  grudniu  zostało  podpisane  porozumienie  Częstochowskiego  Stowarzyszenia  „Etoch”  na
prowadzenie ośrodka pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W styczniu Ministerstwo
Sprawiedliwości  podpisało  umowę  ze  stowarzyszeniem  na  realizację  projektu,  który  będzie
obejmował  zakresem pomocy  naszą  gminę.  Pomoc  będą  mogły  uzyskać  osoby pokrzywdzone
przestępstwem w siedzibie w Przychodni Zdrowia przy ul.  Armii Krajowej. Będzie tu pełniony
dyżur  przez  lekarzy  psychiatrii,  psychologa,  będzie  prowadzona  rehabilitacja  dla  osób
pokrzywdzonych.

15.W dniu 2 lutego 2017r.  podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji  projektowej  dla
budynku mieszczącego się w Koniecpolu, ul. Szkolna 17, na potrzeby świetlicy środowiskowej.
Wartość umowy 11.931zł. Termin realizacji do 24.03.2017r.
Podpisaliśmy również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na bazie remizy strażackiej
OSP 2 na Dom Kultury.

16.W Komendzie  Miejskiej  Policji  w Częstochowie  odbyła  się  narada  roczna  częstochowskich
policjantów.  W  trakcie  spotkania  podsumowano  pracę  mundurowych  garnizonu  policji
częstochowskiej w 2016 roku.

17.Uczestniczyłem w spotkaniu z Z-cą Prezydenta Miasta Częstochowy Andrzejem Szewińskim
ws.  działania  opieki  medycznej  i  dalszego  rozwoju  ratownictwa  medycznego  w  pogotowiu
ratunkowym.
Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  udzieliła  głosu  Pani  Dyrektor  Domu  Kultury  Arlecie
Olszewskiej-Lorin.
Pani Dyrektor Domu Kultury – dziękuję Państwu za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej. Chciałam
powiedzieć  kilka  słów o  działalności  naszego  Domu Kultury.  Pan  Burmistrz  już  wspomniał  o
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dwóch koncertach: orkiestry dętej i organowym, które odbyły się pod naszym patronatem. Dom
Kultury  w Koniecpolu  prowadzi  zajęcia,  warsztaty  oraz  współpracuje  z  Ośrodkiem Kultury w
Częstochowie. Zajęcia odbywają się w szkołach nr 1 i nr 2 oraz w szkole w Rudnikach – tutaj
bardzo  intensywnie.  Są  też  prowadzone  zajęcia  dla  dorosłych.  Od  przyszłego  miesiąca
rozpoczniemy warsztaty w szkole w Łysinach. Proszę zachęcić swoich bliskich i znajomych do
korzystania z tych zajęć. Są to przede wszystkim zajęcia manualne, artystyczne.
Jesteśmy na etapie przygotowania kalendarium imprez, które będą organizowane w naszej gminie.
Będą  to  wydarzenia  sportowe  i  kulturalne.  Myślimy  o  organizacji  święta  ziemniaka,  karpia.
Liczymy na współpracę z sołectwami np. w organizacji  dożynek gminnych. My ze swej strony
pomożemy w ich organizacji. Chcemy wspólnie z OSP Stary Koniecpol zorganizować rozpoczęcie i
pożegnanie lata. Kalendarz imprez będzie opublikowany na stronie internetowej. Mamy nadzieję,
że w naszej gminie będzie się coś działo i  to do nas będą przyjeżdżać z innych miejscowości.
Chciałabym zachęcić do wspólnej pracy. Proszę o sugestie i z góry dziękuję za wspieranie naszych
działań.
Przewodnicząca Aneta Chruszcz – czy ktoś ma pytania do Pani Dyrektor?
Nie widzę, dziękuję Pani Dyrektor za informacje.

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:

–Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/245/17 z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016r.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  wyjaśniła,  że  Pani  Skarbnik  nie  mogła  wziąć  udziału  w
dzisiejszej  sesji,  ponieważ  jest  na  szkoleniu.  Proszę  Pana  Zastępcę  Burmistrza  Andrzeja
Perlińskiego o przedstawienie zmian w budżecie.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – 1) Zmiany w dochodach bieżących budżetu wynikają ze zmian 
w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz ze zmiany kwoty subwencji 
ogólnej w tym: zmniejszenie dotacji o 12,00 złotych na administrację publiczną; zmniejszenie 
subwencji ogólnej o kwotę 26.710,00 złotych na oświatę; zmniejszenie dotacji o kwotę 2.472,00 
złotych na pomoc społeczną (zasiłki i dożywianie); zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków 
energetycznych o 437,55 złotych; zmniejszenie dotacji na rodzinę o kwotę 1.154.770,00 złotych 
(wypłata świadczenia 500+); zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 181.279,00 
złotych

2)W związku ze zmianą dochodów bieżących zmianie uległy wydatki bieżące w następujący
sposób: zmniejszenie wydatków na administrację publiczną o 12,00 złotych; zmniejszono wydatki
na obsługę długu publicznego o kwotę 28.000,00 złotych; zwiększono wydatki o 1.290,00 złotych
w  dziale  rolnictwo  i  łowiectwo;  zmniejszenie  wydatków  na  pomoc  społeczną  o  kwotę

2.034,45złotych;zmniejszenie wydatków na dział rodzina w kwocie 973.491,00 złotych.

Za przyjęciem uchwały  – 15 radnych
1 radny wyszedł z posiedzenia. Stan radnych podczas głosowania: 14 radnych.

- Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XXXVII/246/17  z  dnia  09  lutego  2017  r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/223/2016 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanych jedynie  przez  część
roku
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w uchwale, którą już podjęliśmy wystąpiły poprawki, dlatego
musimy podjąć uchwałę zmieniającą, proszę Państwa radnych o głosowanie nad uchwałą.
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Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.
1 radny wszedł na salę. Stan radnych – 15.
-   Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXVII/247/17  z  dnia  09  lutego 2017 r.  w
sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 rok.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Kierownik MGOPS Edytę Wierzbińską o zabranie
głosu.
Pani Kierownik MGOPS – w sprawie kosztów nastąpiła zmiana od poprzedniego roku z 200 tys. zł
na 172 tys. zł. Wynika to z tego, że zmniejszyły się dochody w kwestii wpływu z zezwoleń na
sprzedaż  napojów  alkoholowych.  Możemy liczyć,  że  w  tym roku  dochody  mogą  wzrosnąć  w
związku z wydawanymi zezwoleniami.
Radny Zbigniew Domoradzki – dlaczego wzrosły koszty obsługi programu? Np. na psychologa?
Pani Kierownik MGOPS – tak.
Pan  Mecenas  Michał  Lada  –  koszty  związane  też  są  z  opiniami  biegłych.  Na  wniosek  osoby
kierowane są na przymusowe leczenie, do czego niezbędna jest opinia biegłego.
Pani Kierownik MGOPS – chcemy zawrzeć umowę z biegłym sądowym, aby te koszty obniżyć.
Pani  Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Pani Kierownik za wypowiedź, przystępujemy
do głosowania nad uchwałą.
Za przyjęciem uchwały -15 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XXXVII/248/17  z  dnia  09  lutego  2017  r.
uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Martę Młyńską-Klimas o zabranie głosu.
Pani Marta Młyńska – Klimas – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji można prowadzić
na  dwa sposoby:  na  podstawie  przepisów ustawy o  rewitalizacji  lub  w oparciu  o  wytyczne  w
zakresie  rewitalizacji  w  programach  operacyjnych  na  lata  2014-2020  -Ministerstwa  Rozwoju
Regionalnego. Prace nad programem rozpoczęliśmy według ustawy, jednak ze względu na fakt, że
będzie nam on potrzebny wyłącznie do ubiegania się o dofinansowanie na realizację określonych
zadań, zmieniamy „ścieżkę” postępowania na wytyczne ministerialne, które uproszczą nam prace.
W  związku  z  czym  należy  uchylić  uchwałę  o  wyznaczeniu  obszaru  rewitalizacji  i  obszaru
zdegradowanego.
Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  jesteśmy ponownie  umówieni  z  Panem Marszałkiem ws.
środków na budowę Domu Kultury i jakie zadania będą prowadzone przez ten ośrodek. W tym
programie musimy to wszystko ująć. Wymaga to szczegółowych zapisów. Jeżeli uda nam się to
zrobić, to w ciągu 5 lat musimy zrealizować programy miękkie. Dlatego zapis w uchwale musi być
elastyczny i dostosowany do naszych potrzeb.
Burmistrz Ryszard Suliga – kładziemy nacisk na budowę Domu Kultury i modernizację świetlicy.

Za przyjęciem uchwały -15 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr XXXVII/249/17  z  dnia  09  lutego  2017  r.  w
sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  gminnego  programu
rewitalizacji
Pani Marta Młyńska-Klimas – dotyczy zmiany zapisu nazwy z „gminny” a teraz jest „lokalny”.

Za przyjęciem uchwały- 15 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr XXXVII/250/17  z  dnia  09  lutego  2017  r.  w
sprawie przyjęcia  „Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy Koniecpol  na lata  2017-
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2022”
Pani  Marta  Młyńska-Klimas  celem  planu  jest  ocena  sytuacji  w  gminie  z  emisją  stanów
cieplarnianych, smogu.
Burmistrz Ryszard Suliga – nacisk jest duży na minimalizację smogu. Jest na to dofinansowanie.
My ten program musimy przyjąć po to, aby zrobić pierwszy krok do wymiany pieców. Takie są
wytyczne.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr XXXVII/251/17  z  dnia  09  lutego  2017  r.  w
sprawie  projektu dostosowania  sieci  szkół  podstawowych i  gimnazjów  do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  przyjmujemy projekt  obwodów  szkolnych  według  ustawy,
która zamyka działalność gimnazjum. Ostateczną wersję musimy zatwierdzić przed 31 marca 2017
r.
Radny Wojciech Skrobich – jak przedstawia się sprawa dyrektorów zespołu szkół?
Burmistrz Ryszard Suliga – jeśli chodzi o Zespół Szkół nr 1 to czas kadencji dyrektora wygasa
i będzie przeprowadzony konkurs.
Radny Wojciech Skrobich – powstaje nowa szkoła. Był Zespół Szkół a będzie Szkoła Podstawowa.
Burmistrz Ryszard Suliga – nie ma jeszcze wytycznych w tej sprawie.
Radny Zbigniew Domoradzki – czy zmieniły się obszary szkół podstawowych?
Burmistrz Ryszard Suliga – są takie same
Za przyjęciem uchwały- 15 radnych.
1 radny opuścił posiedzenie. Stan rady- 15.

- Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr XXXVII/252/17  z  dnia  09  lutego  2017  r.  w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy obejmującej część działki znajdującej się w Starym Koniecpolu i Rudnikach
Pan Mecenas – proponuję zmienić w treści uchwały z 10 lat na okres 3 lata.
Burmistrz Ryszard Suliga – jeżeli wpływa pismo do wydzierżawienia słupów na usługi dostarczanie
internetu to będą przeprowadzone negocjacje ws. ceny.
Radny Gwidon Jelonek – jaka płacą kwotę?
Radny Zbigniew Domoradzki – 150 zł od masztu.
Radny Mateusz Szymala – jak podniesiemy kwotę to odbije się to na mieszkańcach.
Radny Sławomir Chrzuszcz – kiedy wygasła dotychczasowa umowa, kiedy względnie wygaśnie?
Dlaczego uchwała nie była podjęta pod koniec grudnia?
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – pismo wpłynęło 9 listopada, a komisja rozpatrzyła sprawę
1 grudnia 2016 r.
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – umowa do 1 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w styczniu płacą bez umowy.
Burmistrz Ryszard Suliga – płacić muszą, bo umowa nie była rozwiązana.
Pan Mecenas – żeby była nowa umowa, musi być zgoda Rady Miejskiej.
Za przyjęciem uchwały- 11 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu.
- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/253/17 z dnia 09 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
193 położonej w miejscowości Oblasy stanowiącej własność Gminy Koniecpol.
Radny Jacek Swojnóg – wniosek wpłynął od Pana Olaka i Komisja Rolnictwa wyraziła zgodę na
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sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/254/17 z dnia 09 lutego 2017 r.
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru
położonego przy ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/255/17 z dnia 09 lutego 2017 r.
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru
położonego w miejscowości Łabędź w Gminie Koniecpol

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/256/17 z dnia 09 lutego 2017 r.
w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.
 
Ad 7. Interpelacje radnych.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o zgłaszanie interpelacji radnych?

Radny Przemysław Klita – zgłaszam sprawę utrzymania dróg.

Radny  Mateusz  Szymala  –  jak  przedstawia  się  sprawa  budowy wodociągu  w  Rudnikach  i  na
Załężu?

Burmistrz Ryszard Suliga – czekamy na kolejną promesę.

Radny Mateusz Szymala – ostatnio było mówione, że firma była ale się wycofała.

Burmistrz Ryszard Suliga – prace odbywają się na zasadzie zaprojektuj i wybuduj do 31 grudnia.

Radny Gwidon Jelonek – a co w sprawie ul. Słowackiego?

Burmistrz Ryszard Suliga – my swoje prace wykonaliśmy, prowadzimy rozmowy z powiatem.

Radny Andrzej Kozak – wrócę do pytania radnego Mateusza Szymali ws. wodociągu na Rudnikach,
czy sprawa działki jest już załatwiona i czy został ustalony już projekt?

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – uruchomiliśmy procedury i zostało wszczęte postępowanie
w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie
i  przeprowadzenie  przewodów  i  urządzeń  stacji  uzdatniania  wody  oraz  innych  urządzeń
infrastruktury służących realizacji  inwestycji  wodnokanalizacyjnej  na nieruchomości  oznaczonej
numerem ewidencyjnym 402 k.m.1, położonej w obrębie Rudniki przez starostwo powiatowe.
W momencie wydania decyzji przez starostę możemy rozpocząć starania o uzyskanie pozwolenia
na budowę, a następnie przeprowadzić przetarg na wykonanie stacji wodociągowej. Firma, która
wygrała przetarg nie wykonała prac, ponieważ nie mogła poradzić sobie z regulacjami prawnymi.
Z tego względu w br.  odstąpiliśmy od umowy z  tą  firmą i  planujemy w formie  „zaprojektuj-
wybuduj” wykonać wodociąg na pozostałych 5 wsiach.

Ad 8. Wnioski sołtysów.
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Sołtys wsi Piaski-Pękowiec Artur Cegieła– zgłaszam wycięcie poboczy.

Burmistrz Ryszard Suliga – można zrobić  okresowe wycinki.

Sołtys wsi Luborcza Krzysztof Rutkowski – ja przypominam się ws. przystanku.

Radny Zbigniew Lamch – po rozmowach z Panem Taborem jest w trakcie budowy.

Sołtys wsi Łabędź Ryszard Chrzuszcz – ja ws. ujęć wody, jak będzie awaria to będzie problem.
Trzeba zainstalować pompę awaryjną. Zagrożeniem są okoliczne szamba.

Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  Panie  Sołtysie  problem kanalizacji  to  nie  tylko  problem wsi  ale  i
miasta. Możemy się zapożyczyć i rozdawać, ale co z tego będzie, to wiadomo. Zadłużenie gminy
spadło od 6 do 8 mln zł i zaczynamy być wiarygodni dla innych. Gdyby te szamba były szambami
to problemu by nie było. My nie jesteśmy cudotwórcami.

Sołtys wsi Łabędź Ryszard Chrzuszcz – są firmy, które wspomagają rolników.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  minęło  dopiero  2 lata  jak  próbujemy wyjść  z  zadłużenia.
Proszę wczuć się w naszą sytuację, że nie możemy wziąć kredytu do końca roku. Nie da się w ciągu
4 lat  wszystkiego  odbudować.  To tak  jak   nie  uregulowano  stanu dróg gminnych,  a  my teraz
staramy się to wyprostować ale na to tez potrzebne są duże pieniądze.

Burmistrz Ryszard Suliga – siedzimy nad problemem przychodni zdrowia, mamy plan rozbudowy
usług medycznych. Zrobimy kanalizację do przychodni.

Sołtys wsi Stary Koniecpol Alina Wawszczak – jak z roznoszeniem nakazów?

Sołtys wsi Radoszewnica Krystyna Dąbrowska – mamy od groma nakazów do rozniesienia a nie
ma czasu. Nie mamy w spisie nakazów kwoty zapłaty, która jest podzielona na 4 lata.

Sołtys  wsi  Luborcza  Krzysztof  Rutkowski  –  dlaczego  sołtys  musi  chodzić  z  nakazem,  skoro
mieszkaniec dokonuje wpłaty w gminie a nie u sołtysa?

Burmistrz Ryszard Suliga – cieszę się, że takie informacje się pojawiają i na to odpowiemy.

Mecenas Michał Lada – informacje w nakazie są objęte tajemnicą skarbową i  to nie jest wymysł
pracowników ale zalecenia RIO.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  obowiązkiem  gminy  jest  dostarczenie  nakazów  do
mieszkańców.  Państwo w części  jesteście  inkasentami,  a  my możemy zatrudnić  inkasentów na
umowę-zlecenie. Macie Państwo również procent od inkasa i obowiązkiem jest dostarczyć nakaz.

Radny Zbigniew Domoradzki – słuchałem wypowiedzi Pana Sołtysa z Łabędzia, czy chodziło Panu
o kontrole ujęć wody?

Sołtys wsi Łabędź Ryszard Chrzuszcz – chodziło mi o zabezpieczenie tych ujęć wody.

Radny Zbigniew Domoradzki – na terenie miasta przydałaby się także kontrola ujęć wody .

Sołtys wsi Luborcza Krzysztof Rutkowski – na polne drogi można byłoby przywieźć szlaki.

Burmistrz Ryszard Suliga – szlaka jest rakotwórcza.

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski.

Radny Wojciech Machera – proponuję,  żeby zamieścić  informacje ws.  programu dot.  wymiany
pieca w formie ogłoszenia.

Burmistrz Ryszard Suliga – będą ogłoszenia w kościołach.

Radny Zbigniew Lamch – czy stacja uzdatniania wody będzie z naszych środków.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – nie.

Radny Zbigniew Domoradzki  –  czy coś  wiadomo ws.  terenu  po byłym zakładzie  KZPP?  Czy
będzie licytacja, żeby teren był wykorzystany gospodarczo?

Burmistrz  Ryszard Suliga – to  są  prywatne grunty i  gmina nic  do nich nie  ma.  Monitorujemy
sytuacje i wysyłamy pisma do różnych instytucji. Co dalej z tym nie wiem. Ma być licytacja. Jeżeli
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stanęlibyśmy  do  licytacji  to  musimy  mieć  4  mln  zł.  A  my  tych  pieniędzy  nie  mamy.
Zainteresowanie  zakupem  tych  terenów  jest  bardzo  duże.  Są  problemy  ze  sprzedażą  a  nie  z
nabyciem.
Ad. 10 Sprawy różne.
Pan Wojciech Szydłowski – mam pytanie do Pani Przewodniczącej: na podstawie jakich przepisów
Pani mi zabroniła wejść na ostatnią sesję i że na sesji nie będę miał prawa głosu?
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – to jest nieprawda co Pan mówi. Powiedziałam Panu, że nie
mogę  Panu zabronić  udziału  w sesji.  Ja  sesję  zamknęłam a  Pan siedział  dalej.  Następnie  Pan
rozpowiadał nieprawdziwe informacje o sprzedaży targowiska.
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  tak  mówiłem  o  sprzedaży.  Kolejna  sprawa  dotyczy  deklaracji
śmieciowych, w których jest zapis o składaniu ich poprzez podpis elektroniczny. Podpis kosztuje 2
tys. zł. Czy musi tak być?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – jeśli ktoś taki podpis posiada to złoży wniosek w takiej formie,
jeżeli nie ma podpisu elektronicznego to złoży w zwykłej formie.
Burmistrz Ryszard Suliga – Panie Szydłowski źle Pan zrozumiał odpowiedź na pytanie czy może
Pan wejść na sesję. Chodzi Pan do mnie i mówi, że Przewodnicząca Pana nie chce wpuścić na
posiedzenie  sesji,  a  Pani  Przewodniczącej  mówi  Pan,  że  to  ja  zabroniłem  Panu.  Problemy
Koniecpola są w kompetencji Burmistrza i Rady Miejskiej. Niech Pan sobie to zapisze i zapamięta.
Proszę nie roznosić nieprawdziwych informacji.
Pan Wojciech Szydłowski – w sprawie obsługi internetu, czy nie należało zapytać czy nie wzrosły
opłaty za internet?
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  tego  nie  było  w  przedmiocie  uchwały.  Jeżeli  będzie  Pan
organizował wiece i rozpowiadał nieprawdziwe informacje, to ja wtedy poszukam przepisu, aby
zabronić Panu uczestniczenia w posiedzeniach sesji.
Mecenas  Michał  Lada  –  rozpowszechnianie  nieprawdziwych  informacji  jest  naruszeniem dóbr
osobistych, według przepisów kodeksu cywilnego.
Na tym posiedzenie sesji zakończono.

Ad. 11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXXVII
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 17:10.
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