
Protokół Nr XLI/2017
z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 25 maja 2017 roku

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.Informacja Zastępcy Burmistrza dot. pozyskiwania środków na OZE
4.Podjęcie uchwały w sprawie:
a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXV/231/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2017–2030.

5.Sprawy różne
6.Zamknięcie obrad XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz dokonała otwarcia  XLI
nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  i  stwierdziła,  że  jest  ona  prawomocna  do
podjęcia uchwał. Pani Przewodnicząca przywitała obecnych na sesji: Burmistrza Ryszarda Suligę,
Z-cę Burmistrza Andrzeja Perlińskiego oraz Radnych Rady Miejskiej.

Ad 2. Głosowanie za przyjęciem porządku obraz sesji:
Za przyjęciem porządku obrad było 11 radnych, wstrzymało się 2 radnych.
Na posiedzenie wszedł 1 radny. Stan Rady Miejskiej – 14 radnych

Ad.3. Informacja Zastępcy Burmistrza na pozyskiwanie środków OZE
Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  do  uchwał,  które  są  na  dzisiaj  zaplanowane,  przed  ich
podjęciem chciałbym przedstawić jedną sprawę związaną z OZE. Podjęliśmy próby przystąpienia
do programów pozwalających pozyskać środki na odnawialne źródła energii. Nasza gmina nie była
wpisana  do  zadań  Subregionu  Północnego  RIT-ów,  ZIT-ów  2013-2014,  a  więc  podział  tych
pieniędzy  na  gminy  już  nastąpił.  My  zgłosiliśmy  projekty  na  kanalizację,  wodociągi,
termomodernizację, świetlicę środowiskową. Jednak jeśli chodzi o działania w zakresie OZE nasza
gmina nie była zgłoszona. Natomiast na dziś sytuacje ekonomiczne gmin są różne. Mamy aktualne
informacje z miasta, które kieruje Subregionem Północnym, że pozostaje kwota 2 mln zł z gmin,
które zadeklarowały udział, a dziś już wiedzą, że nie wykorzystają tych pieniędzy. Nasza gmina  
i kilka innych chciałyby wziąć udział w tych zadaniach, dlatego mamy szansę złożyć wniosek do
końca czerwca. Po przeanalizowaniu  i rozeznaniu kwota 1 mln zł wystarczyłaby dla 70-80 osób.
Na dzień dzisiejszy jest już zapisanych ponad 100 chętnych. A więc drugie rozdanie może być na
przełomie września-października.  Zbieranie ankiet ma na celu zorientowanie się, ilu jest chętnych
na terenie gminy Koniecpol na montaż takich instalacji. Koszt weryfikacji możliwości technicznych
dla tych 80 osób to około 30 tys. zł, z tym że koszt od jednej instalacji to 221,40 zł. Na pierwszym
spotkaniu ustalono, że kwotę tą pokrywają mieszkańcy, natomiast na dzień dzisiejszy nie jesteśmy
pewni  że  otrzymamy dofinansowanie  i  nie  chcielibyśmy obciążać  mieszkańców  bez  gwarancji
pozyskania środków z konkursu. Dlatego też kwota 30 tys (dla 80 os.) jest jakby zakładana przez
Gminę do czasu jego rozstrzygnięcia. Po otrzymaniu dofinansowania mieszkańcy będą wpłacać po
221, 40 zł na każdą instalację (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła).
Radny Zbigniew Domoradzki – gmina zakłada po 221,40 zł za każdego?
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Z-ca  Burmistrza  –  Tak,  korekta  w  budżecie  musiała  nastąpić  do  momentu  podpisania  umów  
z mieszkańcami,  oni wpłacą tą kwotę później na konto gminy.
Radny Barbara Krawczyk – ludzie są wprowadzani w błąd, że gmina zakłada za nich, a nie użycza.
Radny Dariusz Świerczyna- warto zaryzykować przesunięciem w budżecie.
Radny Barbara Krawczyk – ludzie chcą trochę nowoczesności, a już były takie przymiarki kilka lat
temu i nic z tego nie wyszło.
Radny Andrzej Kozak – za kadencji Burmistrza Józefa Kałuży było spotkanie z mieszkańcami,
firma chciała wpłaty po 200-250 zł, ale nie dawała gwarancji, że dofinansowanie będzie udzielone.
Burmistrz Ryszard Suliga – reasumując, otwiera się możliwość utworzenia listy rezerwowej RIT,
pozyskania 1 mln zł, stanęliśmy na wysokości zadania, aby taką inwestycję rozpocząć czyli napisać
projekt. Choć nikt nie jest w stanie zapewnić w 100 %, że nam się uda. Jest szansa i staramy się ją
wykorzystać.
Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  ile  gmin  będzie  się  starało  o  te  2  mln?  Oraz  jakie  jest
prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania?
Z-ca Burmistrza – 8 może 9 gmin. My się wpisaliśmy na listę rezerwową, tak jak inne gminy.
Radny Wojciech Machera – warto zainwestować te pieniądze.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej
Skarbnik  Monika  Starczewska  –  przesunięcia  w  budżecie  w  wariancie  nr  1  z  220  tys  
z przeznaczeniem na drogi gminne zmniejszamy na 190 tys, a 30 tys. na OZE
Z-ca Burmistrza – przesunięcie to jest  spowodowane zabezpieczeniem środków dla 80 osób na
OZE
Radny Andrzej Kozak – jakie są koszta dla mieszkańców?
Z-ca Burmistrza – koszta będą znane po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,
możemy uzyskać dofinansowanie do 85 %
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  jest  to  kwestia  dofinansowania  60% -  85  %,  tak  było  to
przedstawiane na pierwszym spotkaniu.
Radny Wojciech Machera – czy jest ubezpieczenie po okresie gwarancji tych instalacji?
Z-ca Burmistrza – przez okres minimum 5 lat w okresie gwarancji
Radny Dariusz Świerczyna – w umowie użyczenia nie ma takiego punktu
Radny Zbigniew Lamch – dla wszystkich instalacji będzie jedno ubezpieczenie zbiorcze?
Z-ca Burmistrza – tak
Radny Mateusz Szymala – ile jest zrealizowanych projektów przez tą konkretną firmę?
Z-ca Burmistrza – w kilku gminach realizowali takie projekty m.in. gmina Staszów
Radny  Zbigniew Lamch – czy dzieje się coś w sprawie wysypiska śmieci?
Z-ca Burmistrza – nic się nie dzieje w tej sprawie
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –  to jest ta firma, od której mamy list intencyjny.
Oprócz przesunięć w budżecie dot. OZE jest jeszcze wiele istotnych kwestii.  W związku z tym
przekazuję radnym tabele z ujęciem inwestycji w gminie Koniecpol.
Skarbnik  Monika  Starczewska  –  są  przesunięcia  w  dochodach,  wydatkach  bieżących  
i majątkowych. Jeśli chodzi o dochody bieżące: zwiększenie poprzez refundację z PUP (5086 zł) -
zatrudnienie pracownika na robotach publicznych w urzędzie, zatrudnienie pracownika w ZSP Nr 1.
W  dochodach  majątkowych:  zmniejszenie  –  dot.  projektu  e-urząd;  zwiększenie  dochodów  ze
środków europejskich  –  Rewitalizacja  budynku  OSP przy ul.  Szkolnej  1  na  potrzeby Centrum
Społeczno - Kulturalnego (1mln zł), Rewitalizacja  zdegradowanego budynku   przy ul. Szkolnej 17
na potrzeby świetlicy środowiskowej (100 tys. zł)
Radny Zbigniew Domoradzki – czy dostaliśmy już 1 mln zł z funduszy unijnych?
Skarbnik Monika Starczewska – zostały złożone wnioski.
Radny  Przemysław  Klita   -  jaka  jest  gwarancja  wykonania  inwestycji  (rewitalizacja  OSP)
do 2018 r?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – są realne szanse na wykonanie do 2018 r.
Skarbnik Monika Starczewska - wracając, wydatki bieżące – drogi, zmiana z 210 tys zł na 190 tys
zł a 30 tys. przeznaczone na OZE;  koszty płacy pracownika (21.535 zł).
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Wydatki majątkowe: termomodernizacja ZSP Nr 2 (zabezpieczenie 275 tys. zł)
Radny Sławomir Chrzuszcz – jaki jest termin składania wniosku?
Skarbnik Monika Starczewska – do końca maja br.
Skarbnik Monika Starczewska – kontynuuje: przesunięcia dotyczą również budowy łącznika przy
Zespole Szkół Nr w Koniecpolu oraz budowy ogrodzenia przy Szkole w Rudnikach.
Z-ca Burmistrza Andrzej  Perliński  – teraz mamy już ostateczny termin wykonania ogrodzenia  
w Rudnikach (nakaz sanepidu).
Radny Sławomir Chrzuszcz – kto wykona ogrodzenie?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – nie ma jeszcze wykonawcy
Radny  Zbigniew  Domoradzki  –  jak  rokuje  Szkoła  w  Rudnikach?  Żeby  nie  okazało  się,  że
inwestujemy, a za kilka lat placówka przestanie istnieć. Jakie są roczniki statystyczne dzieci? 
Za-ca Burmistrza Andrzej Perliński – funkcjonuje dobrze, będzie szkołą 8-klasową.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jaka kwota zostanie przekazana na budowę łącznika? Dlaczego w tak
krótkim terminie zostaje podjęta decyzja o przesunięciach w budżecie?
Skarbnik Monika Starczeewska – 820 tys. zostaje przeznaczone na budowę łącznika. Budowa ta
jest ściśle związana z termomodernizacją szkoły.
Za-ca Burmistrza – okazało się, że mamy nieaktualny projekt łącznika, stąd to tempo.
Burmistrz Ryszard Suliga – zaprosiliśmy projektantów, którzy przedstawią Państwu wizualizację
łącznika przy Szkole Nr 2.
Marta Młyńska-Klimas – koszt budowy łącznika przy ZSP Nr 2 to 820 tys. z czego 20 tys. projekt 
a 800 tys. budowa.
Przedstawienie przez projektantów wizualizacji/ koncepcji budowy łącznika .
Radny  Wojciech  Machera  –  czy  poziom  wejścia  do  budynku  jest  z  gruntu?  I  czy  dojazd
przeciwpożarowy spełnia warunki?
Projektant– tak
Radny Dariusz Saternus – warto również przeanalizować kwestię parkingu
Radny Zbigniew Domoradzki – gdzie będzie przejście na orlik? Przez łącznik?
Projektant – tak, można zrobić przejście przez łącznik
Radny Wojciech Machera – jaka będzie szerokość łącznika, ok 4m?
Radny Sławomir Chrzuszcz – skąd będą pieniądze na budowę łącznika?
Skarbnik Monika Starczewska – z wolnych środków gminy
Radny Sławomir Chrzuszcz – dlaczego takie szybkie tempo? Dlaczego z wolnych środków gminy?
Dlaczego tak są gospodarowane wolne środki? Mieliśmy oszczędzać do projektów unijnych, do
budowy dróg w gminie.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  mieliśmy zapewnienie  od  Dyrekcji  Szkoły  o  aktualnym  projekcie
łącznika, okazało się że jest on nieaktualny. Budowa łącznika jest powiązana z termomodernizacją
Szkoły. Jeżeli zrobimy termomodernizację,  a za np. rok będziemy chcieli budować łącznik wtedy
zostanie przerwana gwarancja wykonania termomodernizacji.
Radny Sławomir Chrzuszcz – proszę o normalne tempo wprowadzania takich sum do budżetu, na
sesjach zwyczajnych.
Radny Wojciech Skrobich – czy podjęcie uchwały oznacza również akceptację budowy łącznika?
Radny Zbigniew Domoradzki- nie powinniśmy przesuwać takich dużych kwot na sesjach 
nadzwyczajnych. Pieniądze powinniśmy wydawać wykorzystując środki unijne.
Radny Zbigniew Lamch -  czy na ten rok są zabezpieczone pieniądze na drogę Zagacie-Luborcza?
Skarbnik Monika Starczewska – na ten rok nie ma zabezpieczonych, nic mi o tym nie wiadomo.

Przystąpiono do głosowania uchwały zmiany budżetu:
 -Uchwała XLI/278/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zmiany
uchwały budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

 Za przyjęciem uchwały było 9 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymało się 3 radnych.

Przystąpiono do głosowania uchwały WPF:
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-  Uchwała  XLI/279/17  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  25 maja 2017 r.  w sprawie
zmiany uchwały  nr XXXV/231/16 z  dnia  29.12.2016 r.  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017–2030.

 Za przyjęciem uchwały było 9 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymało się 3 radnych.

Ad 5. Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz  przystępuje do omówienia spraw różnych:
1.Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - czy data sesji czerwcowej wszystkim będzie odpowiadać na
14.06.2017 r., środa godz. 13:00?
Wszyscy radni byli za takim terminem sesji.
2.Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  -  otrzymaliśmy  pismo  urzędowe  od  firmy,  która  byłaby
zainteresowana  terenem KZPP oraz  ewentualnym zwolnieniem z  podatku  od  gruntu.  Proszę  o
wypowiedzenie się, co do odpowiedzi na w/w pismo.
Radny Dariusz Świerczyna – czy my jako gmina możemy zwalniać z podatku, co w przypadku
kontroli z RIO?
Burmistrz Ryszard Suliga – w programie naprawczym nie ma zwolnień z podatku (jeśli chodzi o
grunty)
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  proponuje  odpowiedzieć,  że  Rada  Miejska  jest  otwarta  na
zapoznanie się z ofertą każdej firmy, która podejmie się zagospodarowania terenu byłego zakładu,
po rozstrzygnięciu licytacji.
3.Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  -  otrzymaliśmy  pismo  od  Seniorów  dot.  możliwości
działalności organizacji na zasadzie wolontariatu. Proszę o wypowiedzenie się na ten temat.
Radny Wojciech Machera – czy program naprawczy nam tego nie zabrania?
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – nie mamy w statucie ujętej takiej kwestii, myślę że powinniśmy
popracować nad tym w przyszłości. Na razie nie mamy takich funduszy w budżecie na 2017 r.
Radny Andrzej Kozak – w takim razie przywróćmy fundusze sołeckie.
4.Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – my jako Rada Miejska mamy przeznaczone środki na własne
potrzeby, czy wszyscy radni są za tym, aby z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka ufundować małe
upominki dla przedszkolaków występujących na Dniach Koniecpola?
Wszyscy radni poparli pomysł przewodniczącej.
5.Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – otrzymaliśmy jeszcze jedno  pismo o pomoc finansową w
zakupie  wozu  policyjnego  w kwocie  15  tys.  Propozycja  tej  kwoty  wynika  z   przeliczenia  na
mieszkańca. Burmistrz zaproponował kwotę  do 5 tys. zł. Czy finansujemy w części czyli 5 tys zł z
wolnych środków? Czy odpowiadamy, że nie nie mamy środków finansowych.
Radny Wojciech Machera – może zostańmy przy utrzymaniu poprzedniej odpowiedzi z roku 2016,
że nie mamy środków finansowych
Radny Andrzej Kozak – może przekierujmy pismo na Ministerstwo
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – stanowiska zajmiemy w komisjach.
Burmistrz Ryszard Suliga – złożę wniosek do Komisji Finansowej o cofnięcie uchwały o budowę
łącznika przy ZSP Nr 2
Radny  Sławomir  Chrzuszcz  –  czy  jest  możliwość  rozdzielenia  w  budżecie  środków  własnych
gminy i środków do dofinansowań zewnętrznych.
Skarbnik Monika Starczewska – środki w budżecie są podzielone na paragrafy, uchwała jest jedna,
ale odnosi się do paragrafów.

Ad. 6 Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Monika Smus

Sesja trwała od godziny 14:15 do 16:45.
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