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

z dnia 07 września 2017 roku

• Stan Rady Miejskiej - 14 radnych
• Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych

Ad. 1 Otwarcia XLV 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
Gwidona  Jelonka,  Pana  Mecenasa  Michała  Ladę,  Panią  Halinę  Gieroń,  sołtysów  i  wszystkich
obecnych.
Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła porządek obrad:
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  07  września  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  07  września  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.

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r.  o współpracy w
sprawie  opracowania  i  realizacji  Strategii  RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

d)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  07  września  2017  r.  w  sprawie  zmiany
uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022” 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w zmiany uchwały nr
XLII/290/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2011-2032

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wydzielenia
samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela i sprzedaż
na rzecz dotychczasowych najemców.

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie sprzedaży
działki nr 184 położonej w miejscowości Łabędź w trybie przetargowym.

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie sprzedaży



działek nr 3738/1 i 3737 położonych w Koniecpolu przy ul. Łąkowej w trybie przetargowym.

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat na
rzecz Pana Wojciech Jęczmyka działek nr 1314,1489,1651 położonych w Okołowicach.

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody  na  dzierżawę  i  odstąpienie  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  na  rzecz  Pana
Zbigniewa Nawrota działek nr 100,101,99/2 i 126 położonych w miejscowości Wąsosz.

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat na
rzecz Pana Janusza Pośpiech działek nr 67,101 położonych w Łysakowie.

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 września 2017 r. w sprawie sprzedaży
działek położonych przy ul. Armii Krajowej w trybie przetargowym.

7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  oddała  głos  Burmistrzowi  Ryszardowi  Sulidze,  który  złożył
podziękowania Pani Halinie Gieroń za 35 lat pracy w Bibliotece Publicznej w Koniecpolu, życząc
satysfakcji z dalszej pracy i wszelkiej pomyślności.
Pani Halina Gieroń – dziękuję Państwu za życzenia. Jest to już 35 lat mojej pracy zawodowej a 70
lat  działalności  Biblioteki  Publicznej.  Od ponad 3 lat  zaczęliśmy tworzyć  elektroniczny katalog
książek. Pragnę podziękować Czytelnikom, bo bez nich nasza praca nie miałaby sensu. Dziękuję.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  jest  to  pierwsza  sesja  po  moich  decyzjach.  Zarządzeniem  został
odwołany  z  funkcji  Z-cy  Burmistrza  Pan  Andrzej  Perliński,  a  z  dniem  1  września  2017  r.
powołałem  na  to  stanowisko  Pana  Gwidona  Jelonka,  który  w  związku  
z pełnioną funkcją zrezygnował z mandatu radnego Rady Miejskiej w Koniecpolu.
Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – dziękuję Burmistrzowi za zaufanie i postaram się wykonywać
rzetelnie swoje obowiązki.

Ad. 3 Protokoły z poprzednich sesji.
Protokół z XLII sesji przyjęło 14 radnych.
Protokół z XLIII sesji przyjęło 14 radnych.
Protokół z XLIV sesji przyjęło 14 radnych

Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej

• Na przełomie czerwca i lipca br. przeprowadzono postępowania na realizację inwestycji pn.:
Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  sieci  wodociągowej  w  Koniecpolu  dzielnica
Słowik I Etap.
•  W  lipcu  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  zorganizowaliśmy  wspólnie  przez  Park
Przemysłowo-Technologiczny  „Revita  Park” w  Katowicach,  Inicjatywę Wspierania



Przedsiębiorczości Fundację Tax Care z Warszawy warsztaty pn. „Przedsiębiorcą Być!”. Warsztaty
skierowane  były  do  osób  planujących  rozpocząć działalność gospodarczą lub  osób  już ją
prowadzących,  które  szukają możliwości  rozwoju  swojego  biznesu,  pragną się szkolić 
i nawiązywać nowe relacje biznesowe.
•  W lipcu na ul. Działkowej i Ogrodowej w Koniecpolu miało miejsce frezowanie nawierzchni,
wyrównanie  istniejącej  podbudowy  oraz  wykonanie  warstwy  ścieralnej  jezdni  oraz  wjazdów  
z mieszanek mineralno – bitumicznych.
• Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrząstowska. Wygrała firma GUDREX s.c. Termin zakończenia
prac do dnia 31.05.2018r. W dniu 27.07.2017 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych 
w ramach projektu współfinansowanego z RPO Woj. Śląskiego, pt.: Przebudowa budynku hotelu na
mieszkania socjalne w Koniecpolu, ul. Tarchalskiego 2.
•  Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę na realizację 
zadania pn.: Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, Etap I, zadanie II: Opracowanie 
dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: 
Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski - Pękowiec, Teodorów, na realizację którego 
uzyskano promesę Ministra Spraw Wewnętrznych 
i administracji na kwotę w wysokości 4.325.567,00 zł, stanowiącą do 80% wartości zadania. 
Łączny koszt inwestycji wynosi brutto: 5.400.000,00 zł.
• W  dniu  17.08.2017  zawarto  umowę z  wykonawcą na  realizację robót  budowlanych
polegających  na  remoncie  nawierzchni  drogi  w Okołowicach  – ul.  Stanisławska Wartość robót
zgodnie z zawartą umową wyniesie brutto: 132.928,08zł. Termin zakończenia prac – 02.09.2017 r.
• W trybie  przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na  świadczenie  usługi  dowozu
uczniów do szkół na terenie Gminy Koniecpol. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAT-BUS
Matyja Grzegorz, ul. Koziegłowska 32, na łączną cenę brutto za cały okres realizacji zamówienia w
wysokości 136.680,00zł.
• W dniu 30.08.2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w Luborczy działka nr 435, gm. Koniecpol. Termin
składania ofert upływa dnia 14.09.2017 r.
• Wykonano prace dekarskie na dachu budynku Przedszkola nr 1 w Koniecpolu, polegające na
pokryciu dachu papą termozgrzewalną na powierzchni ok. , wykonaniu tynków na kominach wraz
obróbkami  blacharskimi.  Cena  brutto  -  18.118,35 zł (bez  kosztu  papy,  którą zapewniła  gmina
Koniecpol).
• Trwają prace przy budowie ogrodzenie wokół Szkoły Podstawowej w Rudnikach. Koszt zakupu
i montażu ogrodzenia wyniesie brutto: 37.595,67 zł.
• W czerwcu na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny pana Wiesława
Janiszewskiego  uczestniczyłem  wraz  z  reprezentacją kół gospodyń wiejskich  i  stowarzyszeń 
z terenu naszej gminy w pikniku związanym z powitaniem lata. Podczas imprezy na boisku  „KS
Płomień” odbył się mecz pomiędzy naszą reprezentacją a członkiniami Koła Gospodyń wiejskich w
Czuchowie. Mecz sędziował Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. 
• W  czerwcu  wziąłem  udział w  sesji  absolutoryjnej  Rady  Powiatu  oraz  spotkałem  się 
z Prezydentem Częstochowy ws. działań Pogotowia Ratunkowego w Koniecpolu.
• Uczestniczyłem w forum poświęconym Seniorom Województwa Śląskiego.
• Przeprowadziłem rozmowy w NFZ z dyrektorem Szafranowiczem dotyczącym kontraktowania.
• W  czerwcu  przeprowadzono  konkurs  na  najładniejszą ekologiczną zagrodę a  nagrody
zwycięzcom zostaną wręczone na Dożynkach Gminnych w Okołowicach.
• 23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017 w szkołach naszej gminy.
• Na początku lipca wziąłem udział w jubileuszu 30-lecia posługi w parafii  Świętego Michała
Archanioła w Koniecpolu ks. Proboszcza Kazimierza Bogdała.



• W lipcu w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy spotkałem się Seniorami celem omówienia
realizowanych obecnie inwestycji oraz planowanych przedsięwzięć w najbliższej perspektywie.
• W  lipcu  w  Kościele  Św.  Trójcy  w  Koniecpolu  mieliśmy  możliwość wzięcia  udziału  
w I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, drugi koncert z tego cyklu odbył się w sierpniu,  
a ostatni koncert odbędzie się 17 września.
• Na spotkaniu  prezydentów,  wójtów w Częstochowie  omówiono temat  odnawialnych  źródeł
energii.
• W Katowicach podpisano dokumenty ws. dofinansowania ul. Słowackiego.
• W Urzędzie Wojewódzkim omówiłem możliwość dofinansowania budowy wodociągu.
• W PSP Częstochowa odbyła się nominacja strażacka druha Michała Wawszczaka.
• Zakupiono kotarę na potrzeby Hali Sportowej.
• Na Placu Biegańskiego w Częstochowie uczestniczyłem w Święcie Policji.
• W  WFOŚ w  Katowicach  omówiono  został temat  termomodernizacji  przedszkoli  i  hali
sportowej.
• 10  sierpnia  w  Przychodni  Rejonowej  w  Koniecpolu  wręczyliśmy  nominację Pani  doktor
Bożenie  Dobrogoszcz-Sygit  na  stanowisko  dyrektora  przychodni,  jednocześnie  złożyliśmy
podziękowania za dotychczasowe pełnienie obowiązków dyrektora Pani Helenie Wolskiej.
• Na Jasnej  Górze  spotkałem się z  Prezydentem RP i  Premier  RP.  Prezydent  Andrzej  Duda
przekazał życzenia dla Koniecpola.
• 26 sierpnia na koniecpolskim rynku miała miejsce klamociarnia.
• W Starym Koniecpolu odbyły się zawody strażackie : I miejsce zajęły OSP Łysiny, II miejsce –
OSP Stanisławice a III miejsce – OSP Luborcza, a następnie festyn z okazji pożegnania lata.
• Z dniem 1 września 2017 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza powołałem Pana Gwidona
Jelonka.
• 2 września odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania,  w której wraz z mieszkańcami
czytaliśmy fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
• 3 września jak co roku uczestniczyłem w obchodach 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
oraz Pamięci Ofiar Zamordowanych przez Hitlerowców w Chrząstowie. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Świętą w Kościele Św. Michała Archanioła, a następnie delegacje z instytucji, szkół złożyły
wiązanki  kwiatów pod  pomnikiem  upamiętniającym  mieszkańców  Chrząstowa  zamordowanych
przez okupanta.
• Gmina  Koniecpol  podpisała  List  Intencyjny  z  Wydziałem  Inżynierii  Produkcji  
i  Energetyki  Uniwersytetu  Rolniczego  w  Krakowie  ws.  prac  naukowo-badawczych  
w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów.
• Spotkanie z Konsulem Francji.
• W niedzielę 10 września zapraszam wszystkich na plac przy OSP w Okołowicach na tegoroczne
Dożynki Gminne.

Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu Panu Staroście Henrykowi Kasiurze.
Pan Starosta Henryk Kasiura – Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca kadencji rady gminy  
i  powiatu.  Odniosę  się  do  tego  co  zrobiono  w  tym  roku  i  co  jeszcze  do  końca  2017  r.  
Ale przypomnę prace od roku 2014.
Modernizacja dróg powiatowych w 2014 r.

1. Przebudowa drogi i chodników na ul. Żeromskiego na odcinku 1 km – nakłady 2,5 mln zł
2. Odwodnienie ul. Słowackiego w Koniecpolu na odcinku 1 km – nakłady 420 tys. zł
3. Przebudowa drogi Grodzisko-Okołowice 1 km, nakłady 1,1 mln zł
Razem 4.020.000 zł
II. Modernizacja dróg powiatowych w 2015 r.
1. Budowa drogi gruntowej na odcinku Borowce-Ludwinów ok. 2,1 km, nakłady 370 tys. zł



2. Przebudowa mostu na rzece Białce we wsi Wąsosz, nakłady 300 tys. zł
3. Przebudowa drogi Soborzyce – Łabędź na odcinku 1 km, nakłady 1 mln zł
4. Remonty cząstkowe na drogach – 250 tys. zł
Razem 1.920.000 zł
Od  początku  V  kadencji  powiatu  zajmujemy  się  infrastrukturą  techniczną.  Remont  drogi  
w  Radoszewnicy  zmienia  się  i  do  końca  października  mają  zostać  zakończone  prace.  
W Okołowicach wykonaliśmy prace w kierunku ul. Łanowej. Wykonawcą była firma z Myszkowa,
ta sama co na ul. Słowackiego.
W ubiegłym roku 2016 wykonaliśmy: 
1. Przebudowa drogi, odwodnienie i ułożenie chodników we wsi Okołowice na odcinku 1 km –
nakłady 1,2 mln zł
2. Przebudowa drogi, odwodnienie i ułożenie chodników na odcinku Okołowice- Radoszewnica ok.
2 km – nakłady 2,5 mln zł
3. Utwardzenie drogi i położenie asfaltu na odcinku ok. 800 mb – nakłady 150 tys. zł
+4. Przebudowa drogi, odwodnienie, położenie chodników na odcinku 1 km we wsi Radoszewnica 
– nakłady 900 tys. zł
5. Położenie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1 km Radoszewnica – przystanek w Łysinach – 
nakłady 400 tys. zł
6. Remonty cząstkowe na drogach – 400 tys. zł
Razem 5.550.000 zł
Modernizacja dróg powiatowych w 2017 r.

1. Przebudowa drogi, położenie chodników na ul. Słowackiego na odcinku 1 km oraz położenie 
pasa drogowego na odcinku ul. Słowackiego – Radoszewnica na odcinku ok. 2 km – nakłady 1,8 
mln zł
2. Położenie nakładki bitumicznej na odcinku 1,7 km przystanek w Łysinach – Stanisławice- 
nakłady prawie 900 tys. zł
3. Położenie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 700 mb na ul. Mostowej – nakłady 350 tys. zł
4. Budowa mostu w Rudnikach - nakłady 920 tys. zł
5. Przebudowa mostu w Zagaciu – nakłady prawie 81 tys. zł
6. Budowa magazynów i wiaty na Obwodzie Drogowym w Radoszewnicy – 2 mln zł
7. Zakup ciągnika + kosiarka – nakłady 200 tys. zł 
Razem 6.251.000 zł.
Ogó  łem nakłady w kadencji 2014 – 2018 na terenie MiG Koniecpol wyniosły 17.741.000 zł 

Planowane remonty dróg jeszcze w tym roku
1. Położenie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1,2 km Kuźnica Grodziska – Oblasy – wartość 
nakładów ok. 1 mln zł
2. Położenie nakładki bitumicznej od skrzyżowania w Kuźnicy Grodziskiej w kierunku Rudnik na 
ok. 600 mb – wartość nakładów ok. 250 tys. zł
3. Położenie masy asfaltowej na odcinku chodników w Łabędziu.
Dodatkowo wykonano utwardzenie placów i dróg dojazdowych do OSP
• Położenie masy bitumicznej na placu i chodnika w OSP Stanisławice.
• Położenie masy bitumicznej na placu oraz drogi gminnej dojazdowej do OSP 
w Okołowicach.
• Planowane jest położenie masy asfaltowej na placu w OSP w Łysinach do końca września 
2017r.



Jest interpelacja Pani Sołtys z Wąsosza o konserwację rowu od strony Pana Falany do przepustu.
Spróbujemy zrobić to jeszcze w tym roku. Z Panem Burmistrzem byliśmy na spotkaniu w dzielnicy
Magdasz ws. odmulenia i wykoszenia sadzawki. Wycena to 56 tys.  zł.  Jest to własność Skarbu
Państwa, Starosta jest reprezentantem, ale to Wojewoda może dać pieniądze. Częściowo jest już
wykoszone. Będzie oczyszczony rów od Luborczy przez Zagacie, Stary Koniecpol do Magdasza –
6 km. Tam jest ciek Kalenice i to są pieniądze od Wojewody, które staramy się zdobyć.
Wszystkie pozwolenia wodno-prawne będą wydawać Wody Polskie. Chce zrobić, żeby nadzór był
we Włoszczowie, a w Koniecpolu filia.
Być  może  uda  nam  się  zdobyć  środki  powodziowe  na  ul.  Klonową,  całe  Oblasy  (tam
nieuregulowane stany prawne). Musimy to wszystko uporządkować i być może w przyszłym roku
zrobimy remont drogi w Oblasach.
Pani  Przewodnicząca,  sprawa  drogi  wojewódzkiej  nr  786  12  km  drogi  to  koszt  60  mln  zł.  
W  porozumieniu  z  Burmistrzem,  jeżeli  nie  uda  się  nam  wykonać  całego  odcinka,  to  może  
ze  środków własnych  Marszałek  Woj.  Śląskiego wykona  I  etap  realizacji  od początku  Starego
Koniecpola do ul. Łąkowej. Na razie trwają negocjacje. Dziękuję za uwagę.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  w  Rudnikach  wykonujemy  ogrodzenie  za  150  tys.  zł  to  jest  
na  
I półrocze, na II półrocze musimy zabezpieczyć środki i są to wewnętrzne pieniądze.
Radny Mateusz Szymala – chciałem dopowiedzieć, że pieniądze na edukację nie są zmarnowane.
Burmistrz  Ryszard Suliga – tego nie powiedziałem. Rozpoczęliśmy projektowanie wodociągu  
w kolejnym etapie. Proszę Sołtysów o odebranie ogłoszeń o następującej treści: 
„W  związku  z  rozpoczęciem  prac  dotyczących  zadania  pn.:  Budowa  wodociągu  w  Gminie
Koniecpol  –  etap  III  wraz  z  przyłączami,  informujemy  wszystkich  mieszkańców  miejscowości:
Rudniki,  Zaróg,  Rudniki  Kolonia,  Dąbrowa, Piaski  –  Pękowiec,  Teodorów,  że  w  miesiącu
wrześniu  br.  ruszą  prace  przy  budowie  wodociągu  wraz  z  przyłączami.  Osoby  zainteresowane
wykonaniem przyłącza wodociągowego do swojej posesji, które wcześniej nie zadeklarowały chęci
przyłączenia,  winny  zgłosić  się  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Koniecpol,  w  nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20.09.2017 r., w celu podpisania stosownych oświadczeń. Po upływie wskazanego
terminu, nie będzie możliwości zaprojektowania i wykonania dodatkowych przyłączy.”
Etapem ostatnim  będzie  Wąsosz,  włącznie  z  ul.  Mickiewicza  –  jesteśmy w trakcie  ogłoszenia
przetargu na dokumentację.

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie
• Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLV/304/17  z  dnia  07  września  2017  r.  
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 – 

Wydatki zwiększenie dział rozdział §
wyrównanie dotacji za I-VII 2017 131 267,47
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w 
Rudnikach

71 100,02801 80101 2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
j.s.t. lub przez osobę fizyczną- Szkoła w 
Łysinach

42 968,15801 80101 2590



Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział 
Przedszkolny w Rudnikach

3 465,05801 80103 2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział 
Przedszkolny w Łysinach

13 734,25801 80103 2590

MGOPS 22 500,00855 85508 4330
samochód dla policji 5 000,00754 75404 6170
Remont drogi Kolonia Rudniki - Piaski 760 000,00
usługi remontowe 749 428,00600 60078 4270
materiały (mapy i inne) 1 000,00600 60078 4210
umowy zlecenia (kosztorys, nadzór) 8 000,00600 60078 4170
składki na ubezpieczenia społeczne 1 376,00600 60078 4110
składki na Fundusz Pracy 196,00600 60078 4120
Straże 31 200,00
składki na Fundusz Pracy 200,00754 75412 4110
paliwo i inne materiały 15 000,00754 75412 4210
energia i woda 5 000,00754 75412 4260
remonty 6 000,00754 75412 4270
usługi różne 5 000,00754 75412 4300
zużycie energii elektrycznej na Stadionie 1 500,00926 92695 4260
demontaż i unieszkodliwianie azbestu 30 325,71750 75023 4300
Plany zagospodarowania przestrzennego 
(mapy)

500,00710 71004 4210

wynagrodzenia pracowników z PUP 22 809,57
wynagrodzenia 19 463,71750 75023 401
składki na ubezpieczenia społeczne 3 345,86750 75023 4110
zwrot VAT do US 15 000,00
za wpłaty za przyłącza do wodociągu 10 000,00010 01078 453
z tytułu czynszów 3 000,00700 70005 453
z tytułu czynszów 2 000,00900 90002 453
wynagrodzenia - hala sportowa 36 000,00
wynagrodzenia 30 000,00926 92601 401
składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00926 92601 4110
audyt energetyczny budynków przedszkoli i 
szkoły

15 000,00700 70005 4300

dokumentacja przebudowy drogi 
Chrząstowskiej

20 000,00600 60016 4300

ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i 
działami

-10 000,00801 80101 4210

ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i 
działami

-1 000,00801 80101 4360

ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i 
działami

-4 000,00801 80148 4210

ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i -2 000,00801 80148 4270



działami
ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i 
działami

-1 000,00801 80148 4300

ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i 
działami

-1 000,00854 85401 4210

ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i 
działami

-1 000,00854 85401 4300

ZSzNr 2 przeniesienie wydatków między § i 
działami

20 000,00801 80148 4220

wodociąg (część umowy realizowana w 
2018 r)

-215 800,00010 01078 6050

Łącznik pomiędzy halą sportową i szkołą nr 
2

-347 459,59801 80101 6050

Razem: 527 843,16

Dochody zwiększenie dział rozdział §
zwroty za rozgraniczenia, energię 11 907,10700 70005 0970
refundacja wynagrodzeń z PUP dla UMiG 22 809,57750 75023 0970

dotacja obrona cywilna -1 100,00754 75414 2010

podatek leśny od osób fizycznych 3 759,51756 75616 0330

odsetki od podatków 18 269,41756 75616 0910

odsetki od lokaty 10 934,80758 75814 0920
wynajem gimbusa 1 500,00801 80195 0970
dotacja celowa z Regionalnego 9 409,50853 85395 2058
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 1 660,50853 85395 2059
Promesa na remont drogi K.Rudniki-Piaski 602 000,00600 60078 2030
azbest dotacja 28 919,69900 90002 2460
azbest wkład mieszkańców 1 406,02900 90002 0970
w związku z likwidacja rachunku dochodów własnych
P Nr 1

2 370,00801 80104 0750

w związku z likwidacja rachunku dochodów własnych
ZSz Nr 2

4 000,00926 92601 0750

w związku z likwidacja rachunku dochodów własnych 2 382,06801 80101 0750



ZSz Nr 2
refundacja wynagrodzeń z PUP - hala sportowa 23 415,00926 92601 0970
wpłaty od mieszkańców na wodociąg -215 800,0010 1078 629

Razem: 527843,16

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są jakieś pytania w związku ze zmianami w budżecie?  
W takim razie proszę o głosowanie nad uchwałą.

Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych.

-  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLV/305/17  z  dnia  07  września  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.

Burmistrz Ryszard Suliga – opinia z 5 września 2017 r. o wykonaniu budżetu pozytywna.
Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

- Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  XLV/306/17  z  dnia  07  września  2017  r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. 

o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – prosiłabym o komentarz.
Burmistrz Ryszard Suliga – Miasto Częstochowa jest liderem Subregionu Północnego. Uchwała
mówiła, że przyjęcie tego programu miałoby być jednomyślne. Aneks upoważnia do podjęcia „za”
większością głosów. 
Mecenas Michał Lada – do tej pory, aby wykluczyć porozumienia musi być zgoda wszystkich.  
A teraz podejmujemy jak wszystkie gminy. Gmina Panki nie podjęła porozumienia. Jeżeli ta gmina
nie podejmie tego porozumienia organ nie będzie mógł wnieść zmian na przyszłość.

Za przyjęciem uchwały -14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/307/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
zmiany  uchwały  w  sprawie  udzielania  dotacji  celowej  w  ramach  „Planu  Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022”. 

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/308/17 z dnia 07 września 2017r. w sprawie
zmiany uchwały nr XLII/290/17 z dnia 14 czerwca 2017r. 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 XLV/309/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i sprzedaż ich na rzecz
dotychczasowych najemców na terenie działki zabudowanej nr ewidencyjny 1970/6 położonej



w Koniecpolu przy ulicy Ogrodowej stanowiącej własność Gminy 
Z-  ca  Burmistrza  Gwidon  Jelonek  –  rozdaliśmy  mapki,  jak  wygląda  działka  i  jej  geodezyjny
podział.
Radny Dariusz Świerczyna – moje pytanie dotyczy uchwały z 2005 r. ws. bonifikaty, jaki będzie
procent obniżki i jak wygląda to technicznie.
Mecenas Micha Lada – będzie podjęta uchwała i bonifikata to 50 %.
Radny Dariusz Świerczyna – czy przy sprzedaży będzie trzeba przygotować operat szacunkowy?
Mecenas Michał Lada – operat traci ważność po 1 roku. Trzeba dokonać aktualizacji poprzedniego
operatu.  Jeżeli  bonifikaty miały by być  mniejsze niż 50% to trzeba zmienić uchwałę z 2005 r.
Trudno byłoby zmniejszyć tę bonifikatę, zwiększyć owszem.
Radny Zbigniew Domoradzki – czy klatka schodowa będzie wszystkich?
Mecenas Michał Lada – tak, dzisiaj podejmiemy uchwałę. Jeżeli pozostaje jeden wolny lokal, to
lepiej go sprzedać na wolnym rynku.
Radny Zbigniew Domoradzki – jeżeli chodzi o remont dachu?
Mecenas Michał Lada – z mocy prawa mieszkańcy zmuszeni  są do wspólnoty mieszkaniowej  
z dniem nabycia lokalu. Gmina nie będzie stroną.
Za przyjęciem uchwały- 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/310/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
sprzedaży niezabudowanej położonej w miejscowości Łabędź.

Burmistrz Ryszard Suliga – dzisiaj odbył się przetarg na sprzedaż działek. Dokonaliśmy sprzedaży
jednej z działek,w tym gmina ponosi koszty wyceny. 
Z-ca  Burmistrza  Gwidon  Jelonek  –  działka  została  sprzedana  za  53  tys.  zł.  To  był  już  drugi
przetarg, a cena została zmniejszona o 30%.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/311/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/312/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Radny Zbigniew Domoradzki – był problem ze sprzedażą.
Radny Wojciech Skrobich – działka była atrakcyjna.
Radny Sławomir  Chrzuszcz  – na  rynku  jest  zbyt  duża  sprzedaż  oraz  są wysokie  wyceny tych
działek.
Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – interesem gminy jest, aby cena była jak największa, interesem
kupującego jest, aby była jak najniższa.
Radny Sławomir Chrzuszcz – myślę że wyceny są za duże.
Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – wyceny działek to 147 tys. zł
Burmistrz Ryszard Suliga – operat szacunkowy nie bierze się z niczego.
Radny Sławomir Chrzuszcz – proszę o rozwiązanie tego problemu.



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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/313/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/314/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLV/315/17 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie
sprzedaży  części  działek  niezabudowanych  położonych  w  Koniecpolu  przy  ulicy  Armii
Krajowej nr ewidencyjny 3200/4, 3199/2, 2480/2 w trybie przetargowym. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – projekt został przesłany tylko do Pana Burmistrza?
Burmistrz Ryszard Suliga – otrzymaliśmy projekt do wglądu dla Radnych.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zarządzam 15 minut przerwy celem przeanalizowania sprawy
sprzedaży tych działek. Radni zapoznają się z dostarczonym projektem.
Po przerwie radni przystąpili do głosowania nad uchwałą.
Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  gmina  Koniecpol  wygrała  sprawę  sądową  ws.  20  ha  na  terenie
Przysieki.
Mecenas  Michał  Lada  –  sprawa  z  powództwa  cywilnego  na  wniosek  mieszkańca  Przysieki  
o  zasiedzenie  20  ha  na  Przysiece.  2  tygodnie  temu  Sąd  Rejonowy  w  Myszkowie  wydał
postanowienie o odmowie zasiedzenia na korzyść gminy m.in. dzięki mieszkańcom Przysieki i ich
zaangażowaniu  się  w  przebieg  sprawy.  W  okresie  21  dni  od  wydanego  postanowienia
wnioskodawca może wystąpić z apelacją do Sądu Okręgowego.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  czy  wnioskodawca  może  udokumentować  zasiedzenie  w  Sądzie
Okręgowym?
Mecenas  Michał  Lada  –  wnioskodawca zarzuca  w tym  postępowaniu  niekonsekwencję  i  to  że
gmina wcześniej nie sprzeciwiała się w sprawie zasiedzenia.

Ad. 7 Interpelacje radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.8 Zapytania i wolne wnioski.

Radny Przemysław Klita – składam zapytanie ws. kanalizacji czy projekt będzie wykonany w tym
roku, a remont w przyszłym?

Burmistrz Ryszard Suliga – kanalizacja została wykonana na ul. Słowackiego, w trakcie umowa na
ul. Chrząstowskiej. Jeżeli Pan Starosta będzie miał pieniądze na ul. Klonową i nowe osiedle to
będziemy chcieli  to wykonać i  ogłosić przetarg.  Jest wykonana dokumentacja  na całą  dzielnicę
Słowik i Magdasz, ale dopóki nie mamy podpisanej umowy to nie możemy rozpocząć prac.

Radny  Przemysław  Klita  –  chciałem  zwrócić  uwagę  na  drogę  od  mostu  na  Magdaszu  do  
ul. Dąbrówka, aby tam wyrównać i utwardzić drogę. Ten sam problem dotyczy Teresowa.



Radny Zbigniew Lamch – przypominam Panie Starosto sprawę chodników w Luborczy.

Starosta Henryk Kasiura – w planie jest, ale nie potrafię obiecać czy znajdą się środki.

Radna Barbara Krawczyk – wyrażam prośbę, aby autobus szkolny zabierał dzieci z nowego osiedla
do SP nr 2, żeby dzieci nie musiały dochodzić do przystanku po błotnistej  drodze. Mieszkańcy
podpowiadają,  aby  autobus  wjechał  na  ul.  Wąską,  dalej  w  nowe  osiedle,  okrążając  pojechał  
w kierunku szkoły. 

Radny Dariusz Świerczyna – co ze sprawą wstawienia słupków na ul. Zachodniej. Tam nie można
przejść,  bo  samochody  parkują  i  tarasują  wyjazd  z  posesji.  Słupki  wcześniej  wstawione,  ktoś
ukradł, bo nie były zabetonowane.

Burmistrz Ryszard Suliga – był problem z dewastacją miejskiego rynku, ale teraz mamy założony
monitoring.

Radny Zbigniew Domoradzki – Panie Starosto jak trwają prace uwłaszczeniowe dróg?

Starosta Henryk Kasiura – w toku.

Radny Zbigniew Domoradzki – rozmawiamy o drodze nr 786, ale proszę zwrócić uwagę, że po
sąsiedzku województwo świętokrzyskie zrobiło nową nawierzchnię do samych Kielc.

Starosta Henryk Kasiura – Dzięki perspektywie 2007 – 2013 wiele gmin skorzystało ze środków
unijnych. Projekty są w drodze konkursowej i muszą przejść formalną ocenę. Teraz będzie kolejna
perspektywa 2014 – 2020 z finansowaniem w 2021 roku.

Radny Mateusz Szymala – wiele dobrego wydarzyło się ostatnio. Powstaje nowe ogrodzenie, droga,
most, wodociąg. Chcę podziękować za to. Proszę zwrócić uwagę na mostki między Rudnikami  
a  Pękowcem.  Panie  Starosto  przy  utwardzaniu  pobocza  proszę  zwrócić  uwagę  na  wykopy
wodociągowe.

Radny  Wojciech  Machera  –  dziękuję  za  uporządkowanie  terenu  i  wycięcie  krzaków  na  
ul. Chrząstowskiej.

Radny Andrzej Kozak – Panie Starosto, jeżeli będzie przebudowa drogi z Kuźnicy Grodziskiej  
w kierunku Oblas to proszę pomyśleć o utwardzeniu kawałka terenu przy strażnicy OSP na Kuźnicy
Grodziskiej.

Starosta Henryk Kasiura – straże pożarne są dobrem ogólnospołecznym.

Radna Barbara Krawczyk – ponawiam prośbę wycięcia zarośli z przejazdu na ul. Armii Krajowej 
w stronę Włoszczowy.

Radny Zbigniew Lamch – jaki jest termin realizacji drogi w Luborczy?

Burmistrz Ryszard Suliga – proszę zajrzeć na stronę urzędu. Dostaliśmy pieniądze na budowę drogi
w Luborczy od drogi wojewódzkiej do ul. Łąkowej - 1490 metrów. Przetarg został ogłoszony.

Radny  Sławomir  Chrzuszcz  –  co  ze  sklepem  w  Łabędziu,  ponawiam  sprawę  przystanku  
w Stanisławicach.

Radny Jacek Swojnóg – przeniesienie  przystanku  nie  jest  problemem,  ale  nie  ma  go na  czym
usadowić.

Radny  Sławomir  Chrzuszcz  –  za  chwilę  mijają  3  lata,  a  my  będziemy  rozmawiać  o  wiacie
przystankowej. Może taniej jest wylać kolejną płytę. Wakacje minęły, a dzieci nie mają gdzie się
schować przed deszczem.

Radny Jacek Swojnóg – będziemy się starać coś zrobić w tej sprawie.

Radny Sławomir Chrzuszcz – nie chodzi tutaj o starania ale o działanie.

Radny  Wojciech  Machera  –  proszę  zabezpieczyć  budynek  na  ul.  Żeromskiego,  który  grozi



zawaleniem.

Burmistrz Ryszard Suliga – nadzór budowlany wydał zalecenie rozbiórki tego domu, ale wiąże się
to z kosztami. Budżet gminy nie jest z gumy i nie od razu da się zabezpieczyć pieniądze. Chcecie
Państwo  drogi,  wodociąg.  Jeżeli  wykonamy  inwestycje  to  musimy  za  to  zapłacić,  rozliczyć  
i otrzymać zwrot należności.

Z-ca Burmistrza  Gwidon Jelonek – były zaniedbania,  ale  zrobiliśmy ul.  Ogrodową, Działkową,
ogłosiliśmy przetargi, dzieje się dużo. Pracownicy urzędu działają ekspresowo.

Mecenas Michał Lada – czy to jest prywatna nieruchomość?

Burmistrz Ryszard Suliga – część jest gminy, a część jest sprywatyzowana. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – myślę, że radni rozumieją problemy. Drobne sprawy wracają
po raz kolejny i przyznaję rację Radnemu, że nie możemy się ciągle zasłaniać planem naprawczym.

Radny  Zbigniew  Lamch  –  Panie  Mecenasie,  czy  przy  sprzedaży  gruntów  rolnych  obowiązują
przepisy o ustroju rolnym?

Mecenas Michał Lada – tak. 

Ad.17 Sprawy różne.

Sołtys  Radoszewnicy  Krystyna  Dąbrowska  –  w  imieniu  mieszkańców  dziękuję  za  zrobienie
chodników.

Sołtys Teresowa Edward Pikos – ja ws. stawów i zalewania terenów, czy ten Pan ma stosowne
pozwolenie, bo my ponosimy straty i powinniśmy otrzymać odszkodowanie. Ja na 6 ha zebrałem
tylko tonę zboża.

Starosta Henryk Kasiura – nie wiem na jakim to jest etapie. Zapytam w poniedziałek czy jest już
ekspertyza. Powiat nie będzie już wydawał pozwoleń wodnoprawnych.

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – to  nie  jest  tak,  że nie  myślimy o Teresowie.  Chcielibyśmy
zrobić ul. Zieloną i Teresów z własnych środków.

Starosta Henryk Kasiura – jest podobny problem na ul. Klonowej ws. jednego mieszkańca, który
mówi że tam też zalewa tereny posesji. Kiedyś były zakład KZPP miał odpowiednie pozwolenie
wodnoprawne, gdzie zakład był zobowiązany do czyszczenia do samej śluzy. Było porozumienie
pomiędzy  właścicielem  stawów,  który  ma  pozwolenie  na  odprowadzenie  tego  oczyszczalnika.
Zobowiązał się w terminie od listopada do kwietnia na oczyszczenie terenu. od śluzy do stawów.

Sołtys Tersowa Edward Pikos – ten Pan ma pozwolenie na czyszczenie stawów. Jeżeli się podniósł
poziom koryta, to niech nie piętrzy tej wody.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – sądzę, że sprawa się rozwiąże w najbliższym czasie.

Sołtys  Luborczy  Krzysztof  Rutkowski  –  Panie  Starosto  ja  ws.  chodników  w  Luborczy.
Najważniejsze  jest  bezpieczeństwo  ludzi,  sam Pan wie,  jak  szybko  jeżdżą  samochody.  To jest
swoisty tor wyścigowy, a mieszkańców nie interesuje kto rządzi, ale bezpieczna droga.

Starosta Henryk Kasiura – ważną rzeczą jest, kto odpowiada za swoją posesję. Powiat odpowiada
za swoje, gmina czy województwo. Burmistrz nie ma wpływu na budżet i politykę woj. śląskiego.
Znam natężenie ruchu na tej drodze, bo sam nią jeżdżę. Kolego Krzysztofie mam dokumentację
techniczną, że chodnik miał być wykonany za poprzedniego Burmistrza.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękujemy Panie Starosto.

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – współczuję Panu Staroście i Radnemu Zbigniewowi Lamchowi.
Obrywają te osoby, co nie miały z tym zaniedbaniem nic wspólnego.

Sołtys Okołowic Celina Zaremba – dziękuję za drogę, chodniki i organizację tegorocznych dożynek
gminnych w Okołowicach.



Pan  Wojciech  Szydłowski  –  brak  jest  asfaltu  z  Kuźnicy  Wąsowskiej  do  Kuczkowa,  dalej  
w kierunku Secemina.

Starosta Henryk Kasiura – to nie jest droga powiatowa.

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – realizujemy to, co Pan słyszał.

Pan Wojciech Szydłowski – ile  Panie Starosto jest  mniej  czy więcej  uczniów w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych?

Starosta Henryk Kasiura – trzech uczniów więcej w I klasach.

Pan Wojciech Szydłowski – nauczyciel  matematyki  w szkole stawia dwóje, a rodzice przenoszą
swoje dzieci do innej szkoły.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – to jest nieprawda.

Pan Wojciech Szydłowski – co było powodem zerwania asfaltu na ul. Działkowej i założenia go
ponownie,  dlaczego na  Narodowym Czytaniu  nie  było  napisu,  że jest  to  w Koniecpolu  i  data,
dlaczego  nie  wymieniono  chodnika  na  ul.  Robotniczej  przy  drugim  bloku,  dlaczego  nie  było
ratowników wodnych nad zalewem, czy jest prawdą 50 zł dodatek do reny, aby alkoholicy mogli
wyjść z dołka, zmieniła się prezes spółdzielni mieszkaniowej, dlaczego w SP w Soborzycach może
być 32 uczniów, a w Koniecpolu jak jest połowa to są problemy?

Burmistrz Ryszard Suliga – pojechałem na odbiór drogi na ul. Działkowej o jej nie odebrałem, bo
były nieprawidłowości. Chodnik remontujemy w dalszym ciągu. Nie wiem ile jest dzieci w szkole
w Soborzycach. Nauczyciele nie maja problemu i uczą dobrze. Jeżeli klasa jest duża to dzielimy
klasę. Zmiana Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej jest na Pana Prezesa. Na Narodowe Czytanie
szukaliśmy chętnych do czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i  nie należy krytykować.
Jeżeli człowiek potrzebuje na chleb, to wyciągam i daję, natomiast na alkohol nie dostanie.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska, Monika Smus

Sesja trwała od godziny 14:00 do 17:45.


