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

z dnia 14 czerwca 2017 roku

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

Ad. 1 Otwarcia XLII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koniecpolu  Aneta  Chrzuszcz.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Aneta  Chrzuszcz  przywitała
Pana  Starostę  Henryka  Kasiurę,  Radnych,  Burmistrza  Ryszarda  Suligę,  Zastępcę  Burmistrza
Andrzeja Perlińskiego, Pana Mecenasa Michała Ladę, 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:
- wprowadzić do porządku obrad uchwałę w sprawie:   zmiany uchwały nr XL/277/17 z dnia 24
kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032
Kto za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad?
Za głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

-Kolejna  uchwała,  która  wchodzi  do  porządku  obrad  jest  w  sprawie: zatwierdzenia  zmian  
w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia
Rejonowa w Koniecpolu.
Kto jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad?
Za głosowało 14 radnych.
-  na  wniosek  Burmistrza  wprowadzić  punkt  ws.  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miejskiej  
ws. upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu geodezyjne wyodrębnienie  
z działek nr 320/4, 2571/3, 3199/2 nieruchomości celem sprzedaży.
Za głosowało 10 radnych, 1 rady był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2016 rok przedłożonym przez Burmistrza.
7. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok
2016.
8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 
Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za
2016 rok

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej
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Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2016 rok.

c)  Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  14  czerwca 2017r.  w sprawie  udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za2016 r.

d)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  w  sprawie  zmiany
uchwały budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

e)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  14  czerwca  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.

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy
ulicy Armii Ludowej w Koniecpolu.

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r.  w sprawie uchylenia
uchwały nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie
gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe
na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych
na terenie Gminy Koniecpol.

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie
Gminy Koniecpol.

j)  Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  14  czerwca 2017 r.  w sprawie  przyjęcia
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 rok.

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejska
Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XL/277/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032.

m) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na
II półrocze 2017 r.

n) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2017 r.

o) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r.

p) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2017 r.

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok
2016.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi.
12.  Przyjęcie  stanowiska  Rady  Miejskiej  ws.  upoważnienia  Burmistrza  do  podjęcia  działań
mających  na  celu  wydzielenie  samodzielnych  lokali  mieszkaniowych  w  trybie  przepisów  
o własności lokali budynku „Dom Nauczyciela” przy ul. Ogrodowej.
13.  Przyjęcia  stanowiska  Rady  Miejskiej  ws.  upoważnienia  Burmistrza  do  podjęcia  działań
mających na celu geodezyjne wyodrębnienie z  działek nr 320/4,  2571/3,  3199/2 nieruchomości
celem sprzedaży.
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14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
15. Interpelacje radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Kto za przyjęciem porządku obrad po zmianach?

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 14 radnych.

Ad. 3 Protokoły z poprzednich sesji.
Protokół z XXXIX sesji przyjęło 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Protokół z XL sesji przyjęło 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Protokół z XL sesji przyjęło 13 radnych,  1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:
Działalność międzysesyjna

1.Uczestniczyłem wraz z innymi samorządowcami i parlamentarzystami
w  spotkaniu  wielkanocnym,  które  odbyło  się  w  Komendzie  Miejskiej  Policji  
w Częstochowie.

2.Wspólnie z przedstawicielami kombatantów z Koniecpola uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu
Związku Kombatantów w Częstochowie.

3.Wspólnie  z  Wiceburmistrzem  uczestniczyłem  w  spotkaniu  organizowanym  przez  Dyrekcję
Przedszkola z przedszkolakami.

4.Pod  Pomnikiem  Ofiar  Katynia  wraz  z  przedstawicielami  Rady  Miejskiej  złożyłem wiązanki
kwiatów.

5.Byłem  współorganizatorem  konferencji  zorganizowanej  dla  sołtysów,  przedstawicieli  rad
sołeckich,  prezesów  i  komendantów  OSP  oraz  radnych.  W  konferencji  udział  wzięli:
Wicemarszałek  Sejmiku  Śląskiego  Stanisław  Dąbrowa,  Przewodniczący  Sejmiku  Śląskiego
Stanisław Gmitruk, Dyrektor Oddziałów Rolnych Jerzy Motłoch, Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela, Wicestarosta Częstochowski Henryk Kasiura.

6.Odbyłem  spotkanie  w  Kancelarii  Urzędu  Rady  Ministrów  z  Panem  ministrem  Henrykiem
Kowalczykiem  oraz  z  podsekretarzem  stanu  Wiesławem  Jańczykiem  ws.  kontynuacji  
i  możliwości  pozyskania  pieniędzy  na  budowę  wodociągu.  Omówiliśmy  aktualną  sytuację
finansową gminy i możliwość wyjścia z programu naprawczego.
 
7.W  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Częstochowie  uczestniczyłem  w  debacie  poświęconej
bezpieczeństwu na terenie powiatu częstochowskiego.

8.24  kwietnia  2017,  uczestniczyłem  w  zorganizowanym  przez  Dom  Kultury  w  uroczystym
koncercie Jasnogórskiego Oktetu Dętego, który odbył się w kościele Św. Michała.

9.W  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  uczestniczyłem  w  uroczystym  zakończeniu  roku
szkolnego klas maturalnych.

10.3  maja  2017r  miały  miejsce  uroczyste  obchody  226.  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  
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3 Maja oraz Dnia Strażaka. Medalami za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni strażacy oraz
wręczono  Odznaki  Honorowe  Zasłużony  dla  Województwa  Śląskiego  księdzu  kanonik
Mieczysławowi Robakowi,  pani Danucie Zawadzkiej  i  panu Henrykowi Kasiura.  Odznaczonym
gratulacje  złożyła  pani  poseł  Lidia  Burzyńska.  Dokonano  poświęcenia  w  tym  dniu  nowo
otrzymanego samochodu strażackiego dla OSP 1.

11.W kościele Św. Michała Archanioła uczestniczyłem w uroczystej  Mszy Św. Z okazji  Święta
Dnia Strażaka, podczas której dokonano poświęcenia nowo otrzymanego wozu bojowego.

12.Uczestniczyłem w uroczystej akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół nr
1.

13.W  maju  gościem  naszego  urzędu  był  marszałek  Sejmu  RP  Pan  Kornel  Morawiecki.  
W  krótkiej  rozmowie  przedstawiliśmy  aktualną  sytuację  jak  jest  w  gminie  Koniecpol,  
a szczególnie sprawy gospodarcze.

14.Wspólnie  z  zarządem  stowarzyszenia  „Razem  Łatwiej”  podpisaliśmy  umowę  z  LGD
Włoszczowa na częściowe wykonanie zagospodarowania terenu nad zbiornikiem wodnym.

15.Odbyłem spotkanie  z  senatorem Ryszardem Majerem,  w toku  którego  poruszyliśmy tematy
związane z aktualną sytuacją służby zdrowia i opieki społecznej na terenie naszej gminy.

16.Na zaproszenie uczniów szkoły w Rudnikach uczestniczyłem w konkursie recytatorskim poezji
dziecięcej.

17.W Sali  Kinowej  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych w  Koniecpolu zaprezentowany  został
spektakl Zbigniewa Woldańskiego pt. Babiniec dla mieszkańców Koniecpola.

18.Odbyłem  spotkanie  z  Prezesem  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Panem  Opałko  pod  kątem
możliwości  wycięcia  drogi  dojazdowej  do  terenów  będących  własnością  Miasta  i  Gminy
Koniecpol, tzw. „księdza pole”.

19.Uczestniczyłem w zgromadzeniu ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło
się w Jastrzębiu Zdroju.

20.21 maja  2017 uczestniczyłem w powiatowych obchodach Dnia  Strażaka,  które  w tym roku
odbyło się w Konopiskach.
 
21.Odbyłem  spotkanie  z  przedstawicielami  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  
w których omawialiśmy sposoby i możliwość pozyskania środków na inwestycje, które planowane
są na terenie naszej gminie.

22.Od 26 do 28 maja obchodziliśmy Dni Koniecpola – Hetmaniada 2017.

23. Urząd Gminy otrzymał informację z Urzędu Marszałkowskiego, że w ramach konkursu dla
poddziałania  –  gospodarka  wodno-ściekowa  RIT  Subregionu  Północnego  planowane
przedsięwzięcia związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej zostały wybrane do dofinansowania
i oczekujemy na podpisanie umowy.

24. Sąd podjął decyzję ws. budynku Domu Nauczyciela na rzecz Gminy Koniecpol.

25.9 czerwca odbyły się wybory sołeckie w Aleksandrowie i Michałowie, podczas których nowym
sołtysem  wsi  Aleksandrów  został  Pan  Jarosław  Znojek.  W  radzie  sołeckiej  będą  
z  nim  współpracować  Panowie:  Remigiusz  Adamczyk,  Mariusz  Musiał,  Eugeniusz  Wasiak  
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i Marcin Wojtasik. Sołtysem wsi Michałów został Pan Leszek Ślęzak, wybrany jednogłośnie, a w
radzie  sołeckiej  znaleźli  się  Panowie:  Zenon  Matyśkiewicz,  Damian  Wójciński  oraz  Waldemar
Szlacheta.

26.W Pankach odbył się konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

27.13.06.2017  uczestniczyłem  w  zakończeniu  roku  szkolnego  uczniów  Gimnazjum  
w Zespole Szkół nr 2.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  przedstawił  zebranym  na  sesji  prezentację  pt.  „Pozyskiwanie
przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie Koniecpol”, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu Panu Staroście Henrykowi Kasiurze.
Pan Starosta Henryk Kasiura – zadania własne powiatu, które prezentowałem w marcu stały się
dewizą realizacja  zadań na drogach powiatowych.  Droga od skrzyżowania w Radoszewnicy do
końca  ze  środków  własnych  koszt  880  tys.  zł.  W  Radoszewnicy  przeprowadzone  zostało
odwodnienie,  utwardzona  została  droga,  wyłożono  chodnik.  Ten  odcinek  jest  zakończony.  
W Okołowicach remontujemy nawierzchnię, dalej  pobocza. Od ul. Zielonej do końca Okołowic
koszt 1 mln 200 tys. zł (80% środki zewnętrzne, 20% to środki własne).
Został wykonany odcinek drogi od Radoszewnicy do skrzyżowania za 2 mln 300 tys. zł.
Na ul. Mostowej i ul. Żeromskiego zrobiono w dwóch miejscach nakładkę za 350 tys. zł na 700
metrach powierzchni.
Wykonano nakładkę na  620 metrach  od Ludwinowa do lasów państwowych,  otoczenie  zostało
wyczyszczone,  wyprostowano drogę i położono asfalt.
Rozstrzygnięty został przetarg na poszerzenie mostu w Zagaciu za 50 tys. zł. Termin wykonania do
31.08.2017 r.
Wykonujemy nakładkę bitumiczną w Łysiny-Stanisławice z poszerzeniem na 1 km 800 metrów za
820 tys. zł. Czas realizacji do końca lipca 2017 r.
Rozstrzygnięty został przetarg na most w Rudnikach za prawie 900 tys. zł.
W tym roku chcemy oddać magazyny, garaże na obwodzie drogowym – koszt 1 mln 700 tys. zł.
Termin oddania do końca sierpnia br.
Poleciłem zakup 3 zestawów ciągnika z kosiarką za 200 tys. zł.
Zlecony  został  techniczny  projekt  na  budowę  magazynu  do  materiałów  sypkich  w  obwodzie
drogowym.
W Łysinach będzie remontowana strażnica.
Droga 786 jest największym nakładem finansowym dla powiatu. Do końca nie byliśmy pewni czy
otrzymamy pieniądze  unijne.  Projekt  ten nie  uzyskał  aprobaty w Śląskim Urzędzie i  środków  
z funduszy unijnych nie otrzymamy. Jest uzgodnienie, że zarząd województwa śląskiego proponuje
wykonanie tego odcinka  etapami.  Podpisałem pismo,  że I  etap będzie realizowany ze  środków
własnych.  Jest  propozycja  rozłożenia  inwestycji  na  3-4  lata  od  roku  2018.  Dopóki  nie  będzie
zabezpieczenia w budżecie to nie mamy nic pewnego.
Szanowni Państwo nie liczyłem, że w ciągu 3 lat można było zrealizować tyle zadań za 12 mln zł.
Na zakończenie chciałem podziękować Panu Burmistrzowi za współpracę, szczególnie za prace  
w Radoszewnicy i na ul. Słowackiego, której koszt pełnej przebudowy to kwota 1 mln 800 tys. zł
Dziękuję.

Ad. 6 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2016 rok przedłożonym przez Burmistrza.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała opinię RIO.
Ad.7  Odczytanie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi
absolutorium za rok 2016.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Chrzuszcz odczytał wniosek.
Ad. 8 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji
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Rewizyjnej.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Czy są uwagi do sprawozdań finansowych?
Radny Zbigniew Domoradzki  – budżet zaplanowany był  na 24 mln zł,  a wzrósł do 31 mln zł.
Dzięki  programowi  rządowemu  500+  ,  dotacji  na  wodociąg  i  innym dotacją.  Niepokoją  mnie
zaległości podatkowe do gminy, które wynoszą ok. 4,2 mln. zł. i ciągle rosną. Wzrost przez rok o
200 tyś.zł. Nie znalazłem w budżecie kary umownej od firmy za nie wykonany projekt wodociągu.
Brawa należą się mieszkańcom, którzy w podatku PIT przynieśli do gminy 0,5 mln zł. więcej niż w
roku poprzednim. Mieszkańcy zarobili, gmina dostała, możemy tym dzielić.
Burmistrz Ryszard Suliga – największym dłużnikiem podatkowym jest były zakład KZPP. Były już
dwie licytacje i nie było w nich Gminy Koniecpol jak wierzyciela. Dziękuję Panu Mecenasowi, że
teraz gminę ujęto i wpisano do rejestru wierzycieli.
Mecenas Michał Lada – nie było łatwo zafunkcjonować jako wierzyciel. Musieliśmy uruchomić
procedurę administracyjną i  przekierować ją na drogę sądową. W pierwszej  kolejności musimy
wystawić tytuły egzekucyjne. Zobowiązania kierowane są do komornika.
Zastępca burmistrza Andrzej Perliński – każda kontrola wytykała nieprawidłowości w podatkach.
Teraz można wyprostować tę kwestię.
Radny Zbigniew Domoradzki – w mieniu komunalnym przybyło nam 20 ha gruntów rolnych.
Mecenas Michał Lada – gmina jest właścicielem tych gruntów w formie zasiedzenia. Istnieje spór
sądowy.
Burmistrz Ryszard Suliga – w programie naprawczym była napisana potężna kwota ws. sprzedaży
Domu Nauczyciela. Nie mogliśmy tej sprawy rozpocząć, ale teraz grunt pod budynkiem jest gminy.
Po otrzymaniu wyroku z sądu możemy te mieszkania sprzedać lokatorom.
Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie

–Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/280/17  z  dnia  14 czerwca  2017  r.  
w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdań  finansowych  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania
budżetu Gminy Koniecpol za 2016 rok

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/259/17 z dnia 30 marca 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 - 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/281/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2016 rok.
Radny Sławomir Chrzuszcz – na ile przychodnia będzie zarabiać na kontrakcie.
Pani Wolska – nowy kontrakt oznacza nowe koszty. Staramy się robić z korzyścią dla mieszkańców.
Większość pacjentów to osoby po 65 roku życia. Co kwartał piszemy pismo do dyrekcji NFZ na
dofinansowanie.  Staramy  się  o  1,5  etatu  na  stomatologię.  Były  wcześniej  straty,  ale  obecnie
wyszliśmy z zyskiem w finansach.
Radny Zbigniew Domoradzki – czy na sprzęcie możemy zarobić?
Pani Wolska – dopiero od końca października.
Radny Wojciech Machera – czy jest szansa wcześniejszego kontraktowania, żeby nie czekać na
zabiegi np. 3 miesiące?
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Pani Wolska – nie mamy na to wpływu.
Burmistrz Ryszard Suliga – jeżeli mówimy o rehabilitacji to udało nam się wygrać konkurs dla osób
pokrzywdzonych. Kontraktowanie specjalistów idzie do szpitali.
Radny Andrzej Kozak – czy były prowadzone rozmowy ws. zagospodarowania ostatniego piętra
przychodni. Czy można wynająć powierzchnię?
Pani Wolska – tak, były prowadzone rozmowy w tej sprawie.
Sołtys  Starego  Koniecpola  Alina  Wawszczak  –  czy  prześwietlenia  robione  są  tylko  z  naszego
ośrodka?
Pani Wolska – tak.
Radny Przemysław Klita – czy sytuacja prawna ostatniego piętra w ośrodku jest uregulowana?
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  prowadzimy rozmowy ws.  nowych  oddziałów.  Jest  szansa  na  ich
pozyskanie. Budynek ośrodka został odebrany w części, oprócz 3 piętra. Jeżeli znajdzie się firma,
która chciałaby zainwestować w 3 piętro, to musiałoby być to przerobione do danej specjalizacji.
Wolne miejsca możemy podnajmować tylko pod cele medyczne.

Za przyjęciem uchwały -14 radnych.
- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLII/282/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok.
Pani  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Aneta  Chrzuszcz  –  po  przedstawieniu
pozytywnej opinii RIO ws. budżetu za ubiegły rok przystępujemy do głosowania nad uchwałą ws.
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze. Proszę o głosowanie. Dziękuję.

Za przyjęciem uchwały było jednogłośnie 14 radnych.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz złożyła gratulacje i poprosiła Burmistrza Ryszarda Suligę  
o zabranie głosu.

Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję Państwu za udzielenie absolutorium. Dziękuję Państwu za
współpracę,  Panu Staroście,  Pani  Przewodniczącej,  Zastępcy Burmistrza,  Radzie  Miejskiej  oraz
sołtysom. Rok był ciężki, ale wspólnymi siłami staramy się wyjść z programu naprawczego. Jeżeli
wszystkie projekty doczekałyby się realizacji, to ich kwota opiewa na 30 mln zł. Formalny wniosek
ws. rewitalizacji zalewu przeszedł pozytywnie. Wiele jeszcze inwestycji przed nami, ale wszystko
musimy realizować rozsądnie. Jeszcze raz dziękuję.

Starosta  Henryk  Kasiura  –  w  imieniu  zarządu  powiatu  i  swoim  własnym  serdecznie  Panu
Burmistrzowi gratuluję. Z przedstawionej przez Pana Burmistrza prezentacji wynika, że o 10 mln zł
zmniejszyło  się  zadłużenie  gminy.  Nasuwa  mi  się  myśl,  czy  nie  należałoby  złożyć  wniosku  
o szybsze wyjście z programu naprawczego.
Panie Burmistrzu jeszcze raz gratuluję.

Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję Panie Starosto.
-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/283/17  z  dnia  14  czerwca  2017r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu.
Skarbnik Monika Starczewska - w uchwale zmieniającej budżet dokonano następujących zmian

1.Zwiększenie  wydatków  na  usunięcie  awarii  urządzeń  ujęcia  wody  w  miejscowości
Aleksandrów – kwota 15.000 złotych – rozdział 01010 § 4300
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2.Zwiększenie  wydatków  na  opracowanie  dokumentacji  pn.  „Zamknięcie  składowiska
odpadów w Radoszewnicy” – kwota 20.000 złotych – rozdział 90002 § 4300
3.Zwiększenie  wydatków  na  wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  (wytyczenie   +
inwentaryzacja) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji kontenera socjalnego
na terenie sortowni odpadów w Koniecpolu – kwota 4.000 złotych – rozdział 90002 § 6050
4.Zwiększenie  wydatków  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  dobudowę  linii
napowietrznej  oświetlenia  ulicznego  przy  drodze  dojazdowej  do  ośrodka  zdrowia  w
Koniecpolu – kwota 8.000 złotych rozdział 90015 § 6050
5.Zwiększenie wydatków na dokumentację niezbędną dla regulacji stanu posiadania dróg –
kwota 30.000 złotych rozdział 70005 § 4300
6.Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – kwota 70.000 złotych
7.Zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  o  kwotę  7.251,29  złotych  która  stanowi  różnicę  między
dochodami z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami
związanymi z realizacją w/w programu w roku 2016 i powinna być wydatkowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami na cele związane z w/w programem.
8.Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 921 w związku z usunięciem zadania z
WPFu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Koniecpolu ul. Szkolna 17” z uwagi na
błędnie  zaplanowane  w  wydatkach  bieżących.  Prawidłowo  zadanie  zaplanowano  w
wydatkach  majątkowych  i  o  poprawnym  brzmieniu,  tj.  "Rewitalizacja  zdegradowanego
budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej".

Pokrycie wydatków nastąpi przychodami z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6
ustawy o finansach publicznych.
Radny Gwidon  Jelonek  –  na  komisji  ws.  oświetlenia  miały  być  wydatki  na  budowę a  nie  na
dokumentację.
Skarbnik Monika Starczewska – to są wydatki na dokumentację techniczną. Natomiast stan dróg
jest w zakresie MPK w dziale 700.
Mecenas Michał Lada – w większości przypadków musimy mieć uregulowany stan prawny dróg.
Każdy wniosek złożony o zasiedzenie to koszt 2 tys. zł
Radny Sławomir Chrzuszcz – zwiększenie dotacji na drogi to też na mój rejon?
Zastępca Burmistrza Andrzej Perliński – z przeznaczeniem na te, które są istotne.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad uchwałą.

Za przyjęciem uchwały -14 radnych.
-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/284/17  z  dnia  14  czerwca  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
Radny Gwidon Jelonek – czy z z funduszy alkoholowych za 2015 r. będziemy mogli wykorzystać
środki.
Skarbnik Monika Starczewska – tak, będziemy mogli je spożytkować.
Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XXXIX/263/17  z  dnia  30  marca  2017  r. 
w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których
organem  prowadzącym  jest  Gmina  Koniecpol  do  postępowania  rekrutacyjnego  dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.
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-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/285/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej w Koniecpolu.

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

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/286/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego
2016 roku w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako
jednostki  budżetowe  na  wydzielonym  rachunku  bankowym  oraz  przeznaczenia  tych
dochodów.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  podejmujemy  uchwałę  na  wniosek  dyrektorów  szkół  
i przedszkoli ws. zamknięcia kont.

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

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/287/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/288/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/289/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 rok.

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/269/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  1586/1
położonej w Koniecpolu stanowiącej własność Gminy Koniecpol w trybie przetargowym.

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/290/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie  miasta  i  gminy
Koniecpol na lata 2011-2032

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

- Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/291/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
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Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/292/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Finansów,  Budżetu,  Inicjatyw Gospodarczych  i
Ładu Przestrzennego na II półrocze 2017 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/293/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i  Rolnictwa na II półrocze
2017 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/294/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLII/295/17  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  
w sprawie przyjęcia planu pracy  Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa  na II
półrocze 2017 r.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.
Ad 10 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za
rok 2016.

Za przyjęciem sprawozdania  – 14 radnych.

Ad.  11  Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  Rocznego  Programu  Współpracy  Miasta  i  Gminy
Koniecpol z organizacjami pozarządowymi.

Za przyjęciem sprawozdania – 14 radnych.

Ad.12  Przyjęcie  stanowiska  Rady Miejskiej  ws.  upoważnienia  Burmistrza  do  podjęcia  działań
mających  na  celu  wydzielenie  samodzielnych  lokali  mieszkaniowych  w  trybie  przepisów  
o własności lokali budynku „Dom Nauczyciela” przy ul. Ogrodowej.

Mecenas Michał Lada – po kilkudziesięciu latach udało nam się uregulować stan prany działki pod
Domem  Nauczyciela.  Grunt  pod  budynkiem  stanowił  własność  zakładu  energetycznego.
Wystąpiliśmy z wnioskiem o zasiedzenie i sąd wydał postanowienie na korzyść gminy. Zarówno
Starosta  jak  i  Tauron  nie  wnieśli  odwołania.  Gmina  może  przystąpić  do  procedowania  lokali
mieszkalnych do sprzedaży. Sami mieszkańcy Domu Nauczyciela zabiegali w tej sprawie. Żeby
przystąpić do etapu wyodrębnienia tych działań należy przeprowadzić wycenę i dokonać sprzedaży
lokatorom tych mieszkań.

Radny Sławomir Chrzuszcz – a co z gruntem, czy będzie on sprzedany w całości, czy tylko jego
część?

Mecenas Michał Lada – grunt jest własnością gminy i tylko w całości.

Radny Wojciech Machera – budynek przejdzie na własność lokatorów?

Mecenas Michał Lada – tak, to jest samodzielny lokal mieszkalny. Właściciele tych lokali będą
współwłaścicielami.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy wszyscy lokatorzy wykupią mieszkania?
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Burmistrz Ryszard Suliga – tak.

Radny Sławomir Chrzuszcz – jaka jest powierzchnia działki?

Mecenas Michał Lada – nie podejmujecie Państwo w tym momencie uchwały o sprzedaży tylko
zajmujecie stanowisko, które jest istotne w procedurze przygotowawczej.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy koszty podziału są duże?

Mecenas Michał Lada – nie są duże, zaświadczenie wyda starosta. Należy potem wycenić te lokale.

Radny Przemysław Klita – czy powierzchnia gruntu zostanie podzielona?

Mecenas Michał Lada – lokatorzy mają współwłasność gruntu.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad przyjęciem stanowiska Radnych Rady
Miejskiej w Koniecpolu następującej treści:

Radni  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  w  związku  z  prawomocnym  zakończeniem  przed  Sądem
Rejonowym w Myszkowie  postępowania  w przedmiocie  zasiedzenia  na  rzecz  Gminy  Koniecpol
działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1970/6, której część składową stanowi budynek tzw.
„Domu  Nauczyciela”  oraz  1970/4  stanowiącej  drogę  wewnętrzną,  wnoszą  o  podjęcie  prze
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol działań mających na celu wyodrębnienie w tym budynku
samodzielnych lokali mieszkalnych w trybie przepisów ustawy o własności lokali i zaoferowanie ich
sprzedaży dotychczasowym najemcom.

Za przyjęciem stanowiska – 14 radnych.

Ad.13  Przyjęcia  stanowiska  Rady Miejskiej  ws.  upoważnienia  Burmistrza  do  podjęcia  działań
mających na celu geodezyjne wyodrębnienie z  działek nr 320/4,  2571/3,  3199/2 nieruchomości
celem sprzedaży.

Burmistrz  Ryszard  Suliga   -  w  poniedziałek  wpłynęło  pismo  ws.  wykupu  części  działki  koło
Biedronki.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad przyjęciem stanowiska Radnych Rady
Miejskiej w Koniecpolu następującej treści:
Radni  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  po  zapoznaniu  się  z  pismem  Cymes-Bis  Jerzy  Klecha
pozytywnie opiniują propozycję podziału nieruchomości stanowiących mienie Gminy Koniecpol, a
obejmujących działki  oznaczone numerem 320/4,  2571/3,  2571/4 oraz 3199/2,  i  w tym zakresie
wnoszą  o  podjęcie  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  działań  mających  na  celu
geodezyjne wyodrębnienie z tych działek nieruchomości o przybliżonej powierzchni ok. 0,5 ha, a
następnie podjęcie działań prawnych mających na celu ich sprzedaż po uprzednim przedstawieniu
projektu  uchwały  na  sesję  Rady  Gminy  zezwalającej  na  sprzedaż  geodezyjnie  wydzielonej
nieruchomości.

Za przyjęciem stanowiska – 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 14 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

Ad. 15 Interpelacje radnych.

Radny Mateusz  Szymala  –  czy  jest  uregulowany stan  prawny drogi,  na  której  planowany jest
remont  Rudniki-Kolonia – Piaski. Czyja jest to droga?

Radny Gwidon Jelonek – wnioskuje o remont wjazdu do Zespołu Szkół nr 1, wyłożeniem kostki 
i zrobienie parkingu. Wykonaliśmy kosztorys, który wyniósł 100 tys. zł. Dobrze byłoby zatrudnić 
w szkole pracownika gospodarczego. W związku z dowozami dzieci należy zabezpieczyć środki na
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pensje dla opiekunów, które uległy znacznemu wzrostowi.

Ad.16 Zapytania i wolne wnioski.

Radny  Dariusz  Saternus  –  wniosek  komisji,  żeby  Pan  Burmistrz  przypisał  pracownikowi
administrowanie obiektami gminy, takimi jak zalew i stadion. Nie możemy zrzucać wszystko na
konto stowarzyszenia. Nad zalewem dobrze byłoby zatrudnić dwóch ratowników.

Radny Wojciech Skrobich – stadion miejski to ruina. Na Dniach Koniecpola nie były ustawione
kosze.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Pilica obiecała, że włączy się w obchody Dni Koniecpola.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – przekazaliśmy część zadań stowarzyszeniu.

Radny Gwidon Jelonek – stadion jest miejski i powinniśmy go utrzymywać. Wspólnie powinniśmy
się porozumieć w tej kwestii.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński  - to na co jest wydawana dotacja, którą dajemy.

Radny Zbigniew Domoradzki – straże dostają pieniądze i dbają o swój teren.

Radny Gwidon Jelonek – należy dokonać przeglądu placu zabaw w Rynku.

Radny  Andrzej  Kozak  –  zwracam  się  do  członków  stowarzyszeń,  że  24.06.2017  r.  jest
organizowany wyjazd Koła Gospodyń wiejskich na turniej piłkarskich w Czerwionkach-Leszczyny.

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska – chcemy uzyskać prawo do terenu boiska sportowego
w naszej wsi, który moglibyśmy zagospodarować.

Burmistrz Ryszard Suliga – czekamy na decyzję w tej sprawie.

Ad.17 Sprawy różne.

Pan Wojciech Szydłowski – ile gospodarstw zgłosiło się do programu dot. energii odnawialnej?

Burmistrz Ryszard Suliga – ponad 100.

Pan Wojciech Szydłowski – kogo dotyczyła skarga na urzędników gminy.

Mecenas Michał Lada – z treści uchwały wynikało na kogo była zgłoszona skarga. Nie podaje się
do publicznej informacji skarżącego. Na stronie internetowej jest informacja publiczna, o którą nie
można wnioskować.

Pan Wojciech Szydłowski – wokół cmentarza jest teren zanieczyszczony.

Radny Gwidon Jelonek – teren był już kilka razy porządkowany.

Pan Wojciech  Szydłowski  –  pytanie  do  Pani  Przewodniczącej,  dlaczego  nie  było  wywieszonej
informacji o posiedzeniu sesji.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – była wywieszona informacja na tablicy ogłoszeń, jak zawsze.

Na tym posiedzenie zakończono.
Ad.18  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Aneta  Chrzuszcz  dokonała  zamknięcia  XLII
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 17:30.
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