
Protokół Nr XLVI/2017 

z XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 26 października 2017 roku 
 

 

 Stan Rady Miejskiej - 14 radnych 

 Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia XLVI zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, Radnych, Skarbnik Monikę 

Starczewską, sołtysów i wszystkich obecnych. 

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dostałam propozycję zmiany w porządku obrad. Pierwszy 

wniosek od mieszkańca Koniecpola Pana Dariusza Belki o zabranie głosu na początku sesji. Proszę 

Państwa o głosowanie. 

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

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wnioskuję o wprowadzenie projektu uchwały ws. wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Proszę o głosowanie. 

Za – 14 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza. 

Burmistrz Ryszard Suliga – składam wniosek o wprowadzenie projektu uchwały ws. sprzedaży działki 

niezabudowanej w trybie przetargowym, położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego nr 

ewidencyjny 1471/3. Zgłosiła się do gminy firma, która jest zainteresowana zakupem działki przy ul. 

Słowackiego. Projekt uchwały przygotowany jest do sprzedaży w formie przetargowej.  

Radny Sławomir Chrzuszcz – Panie Burmistrzu prosiliśmy o uchwalanie uchwał w trybie normalnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga – gmina jest przyjazna dla inwestorów i radni też. Jest to mała działka, 

której sprzedaż będzie w drodze przetargu. 

Radny Zbigniew Lamch – nie wiemy co to za działka. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – jeżeli chodzi o lokalizację to możemy zrobić przerwę i zapoznać 

się z mapą.  

Radny Sławomir Chrzuszcz – normalną rzeczą jest podejmowanie uchwały o przedłużenie dzierżawy. 

Dlaczego inni muszą w krótkim czasie mieć podjętą decyzję. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad tej 

uchwały. 

Za – 7 radnych, przeciw – 3 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – uchwała wchodzi do porządku obrad. Przedstawiam porządek 

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 19 października 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 19 października 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 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26, obejmującego Szkołę 



Podstawową Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Hetmana 

Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu  

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17, obejmującego Szkoła Podstawowa 

Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego  

w Koniecpolu 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży 

działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego nr ewidencyjny 1471/3. 
7. Interpelacje radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji. 

Protokół z XLV sesji przyjęło 14 radnych. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Dariuszowi Belka. 

Pan Dariusz Belka – to jeden z najtrudniejszych dni w moim życiu. 6 października 1942 r. ponad 1000 

mieszkańców miasta zostało wywiezionych do Treblinki. Jest 75. rocznica tego tragicznego 

wydarzenia. Jesteście Państwo mądrą radą, ludźmi wykształconymi. Proszę Państwa o wypracowanie 

formuły upamiętniającej tamto wydarzenie. Martwi mnie, że została zburzona synagoga. Ubolewam 

nad tym, że ponad 45 procent mieszkańców zostało zapomnianych. Nie mam pomysłu, ale opracujmy 

formułę, żeby tych mieszkańców upamiętnić. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziwię się, że nikogo wcześniej to nie obchodziło. Tematem się 

zajmiemy. 

Pan Dariusz Belka – dziękuję Państwu. 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załączona prezentacja stanowi załącznik do protokołu do pkt 4. 

Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości. 
Nie było wystąpień zaproszonych gości.  

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVI/316/17 z dnia 26 października 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 przedstawiła zmiany w budżecie: 

 

Wydatki 

Zwiększe-
nie / 

zmniejsze-
nie (-) dział  

Roz-
dział  § 

Do-
chody 

Zwiększe-
nie / 

zmniejsze-
nie (-) dział  

Roz-
dział  § 

wyrównanie dotacji dla 
stowarzyszeń za VIII - 
XII 2017  

110 
824,96                 

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 94 537,74 801 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 61 115,25 801 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 44 926,60 801 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 3 175,55 801 80103 2590           

Dotacja podmiotowa z 
budżetu dla 
niepublicznej jednostki 
systemu oświaty – 
Niepubliczne 
Przedszkole w 
Koniecpolu -92 930,18 801 80104 2540           

zatrudnienie palacza w 
Przedszkolu Nr 1 w 
ramach robót 
publicznych 

8 369,00 801 80104   

refund
acja 
wyna-
grodz-
enia z 
PUP 6 500,00 801 80104 0970 

  7 000,00 801 80104 4010           

  1 197,00 801 80104 4110           

  172,00 801 80104 4120           

zatrudnienie 1 osoby w 
Szkole Podstawowej  Nr 
1 w ramach robót 
publicznych 

10 528,00       

refund
acja 
wyna-
grodz-
enia z 
PUP 6 215,00 801 80101 970 

  8 800,00 801 80101 4010           

  1 512,00 801 80101 4110           

  216,00 801 80101 4120           

Przeniesienia 
wydatków pomiędzy 
działami i grupami w 
Szkole Podstawowej Nr 0,00           

  



1 i Nr 2 

  -61 100,00 801 80110             

  -55 800,00 801 80110 4010           

  -3 000,00 801 80110 4110           

  -2 300,00 801 80110 4120           

  52 500,00 854 85401             

  47 000,00 854 85401 4010           

  8 400,00 854 85401 4110           

  400,00 854 85401 4120           

  -1 000,00 854 85401 4210           

  -500,00 854 85401 4270           

  -300,00 854 85401 4280           

  -1 500,00 854 85401 4300           

  8 600,00 926 92601             

  -600,00 926 92601 4110           

  200,00 926 92601 4120           

  13 000,00 926 92601 4170           

  -500,00 926 92601 4210           

  -3 500,00 926 92601 4270           

          

"alime
nty" za 
pobyt 
w DPS 600,00 852 85202 0970 

wydatki na dożynki 
2017 700,00 921 92195 422 

Daro-
wizna 
od 
P.P.H.U
. Skalec 
na 
doży-
nki 
2017 700,00 921 92195 0960 

Przeniesienia 
wydatków pomiędzy 
rozdziałami i grupami w 
MGOPS 0,00               

  

MGOPS - zasiłki celowe i 
pomoc w naturze -6 000,00 852 85214 3110         

  

MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej -1 000,00 852 85219 3020         

  

MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej 20 413,00 852 85219 4010         

  

MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej 3 687,00 852 85219 4110         

  

MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej -1 000,00 852 85219 4210         

  

MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej -8 000,00 852 85219 4300         

  

MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej -1 000,00 852 85219 4360         

  



MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej -700,00 852 85219 4430         

  

MGOPS - ośrodki 
pomocy społecznej -400,00 852 85219 4580         

  

MGOPS - pomoc w 
zakresie dożywiania -6 000,00 852 85230 3110         

  

zabezpieczenie wkładu 
własnego na zakup 
książek do biblioteki  w 
Szkole Podstawowej Nr 
1 (koszt całkowity 
15000 w tym 12000 
dofinansowanie i 3000 
wkład własny) 3 000,00 801 80101 4240         

  

wynagrodzenia 
pracowników UMiG 
(jubilatki, odprawy 
emerytalne) 

124 
812,90 750 75023           

  

wynagrodzenia 
pracowników UMiG 
(jubilatki, odprawy 
emerytalne) 84 323,72 750 75023 4010         

  

składki na ubezpieczenia 
społeczne 14 933,25 750 75023 4110         

  

składki na fundusz pracy 1 755,93 750 75023 4120           

wynagrodzenia 
pracowników UMiG 20 300,00 750 75011 4010         

  

składki na ubezpieczenia 
społeczne 3 000,00 750 75011 4110         

  

składki na fundusz pracy 500,00 750 75011 4120           

          

refund
acje z 
PUP 15 636,11 750 75023 97 

          

Wpły-
wy z 
podat-
ku od 
środkó
w 
transp
ortu od 
osób 
fizyczn
ych 

141 
629,91 756 75616 34 

          

Wpł-
ywy z 
opłaty 
targow
-ej 3 261,00 756 75616 43 

          

Wpły-
wy z 
odse-
tek od 
nieter- 5 215,75 756 75616 91 



minow-
ych 
wpłat  
z tytułu 
podatk
-ów i 
opłat 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 24 824,22 851 85154 4300 

Wpły-
wy z 
opłat 
za 
wyda-
wanie 
zezwol-
eń na 
sprzed-
aż alko-
holu 24 824,22 756 75618 48 

          

odsetki 
od 
lokaty 4 076,71 758 75814 92 

wydatki na rozgrywki 
piłki siatkowej 5 000,00 926 92695 4300         

  

wydatki na transport 
żywności 
dystrybuowanej do 
najbiedniejszych rodzin 1 500,00 852 85295 4300         

  

E-Urząd - przeniesienie 
części wydatków na rok 
2018 w związku z tym, 
że część umów zostanie 
zrealizowana dopiero w 
roku 2018 

-168 
029,24       

E-
Urząd – 
przenie
-sienie 
części 
doch-
odów 
na rok 
2018 ( 
środki 
euro-
pejskie
) 

-142 
824,85     

  

  
-142 

824,85 750 75023 6057 

Do-
finan-
sowa-
nie z 
UE 

-142 
824,85 750 75023 

6207 

  -25 204,39 750 75023 6059           

zmniejszenie wydatków 
na łącznik pomiędzy 
halą sportową i SP2 -55 695,99 801 80101 6050         

  

Zmniejszenie wydatków 
na Kanalizację ul. 
Słowackiego -21 496,38 900 90001 6057 

Zmniej-
szenie 
dochod
-ów ze 
śr. -21 496,38 900 90001 6207 



europ. 
na 
kanali-
zację 
ul. 
Słowa-
ckiego 

SUMA 44 337,47       SUMA 44 337,47       

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Pani Skarbnik. Proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVI/317/17  z dnia 26 października 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 XLVI/318/17  z dnia 26 października 2017  r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Koniecpolu, 

ul. Mickiewicza 26, obejmującego Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Gimnazjum 

Nr 1 w Koniecpolu w Szkołę Podstawową Nr 1  im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego  

w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – projekty uchwał dotyczą stwierdzenia przekształcenia szkoły nr 1  

i nr 2 w szkołę podstawową. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy będą poniesione jakieś koszty? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – koszt pieczątek i zmiana statutu. 

Proszę o głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym Zespołu Szkół nr 1 i drugiej uchwały 

Zespołu Szkół nr 2. 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVI/319/17  z dnia 26 października 2017 r.   

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17, 

obejmującego Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu w Szkołę Podstawową 

Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu. 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 

Radny Wojciech Skrobich – należy zmienić nazwy ulicy w kolejności alfabetycznej. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVI/320/17  z dnia 26 października 2017 r.   

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/290/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zarządzam 15 minut przerwy. Proszę Państwa radnych  

o zapoznanie się z mapą ws. projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działki na ul. Słowackiego. 

Po zakończonej przerwie przystąpiono do głosowania nad ostatnią uchwałą. 



- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVI/321/17  z dnia 26 października 2017 r.  

w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu  

przy ul. Słowackiego nr ewidencyjny 1471/3. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – jaka jest to firma, można wiedzieć? Czy był ogłoszony przetarg na 

działki obok? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – pismo napisał do nas przedsiębiorca. Proszę o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały – 10 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Radny Mateusz Szymala – chciałem zwrócić uwagę na stan techniczny remizy w Rudnikach, 

ponieważ z okien powypadały szyby. Remiza mogłaby służyć Kołu Gospodyń Wiejskich. 

Burmistrz Ryszard Suliga – dobrze, zajmiemy się tym. 

Radny Dariusz Świerczyna – czy są ściągane podatki z terenu, gdzie znajduje się pałac Potockich. 

Budynek popada w ruinę, a gmina w takim przypadku ma obowiązek ściągać podatki. 

Burmistrz Ryszard Suliga – tak, Pan Radny ma rację. Obiekt pałacowy zwolniony jest z podatku, 

jeżeli jest utrzymany. W tej sytuacji obiekt jest zaniedbany i w związku z tym podatek jest naliczany. 

Radny Andrzej Kozak – ja, w sprawie funduszu sołeckiego, wiedziałem że jak wyjdziemy z programu 

naprawczego w 2018 r. to ten fundusz będzie ujęty. Dowiedziałem się od Pani Skarbnik, że należało 

podjąć uchwałę do końca lutego br. Snuliśmy plany, że w przyszłym roku będziemy mieć budżet 

skromny, ale mieć. Czy Burmistrz nie wiedział nic na ten temat? 

Burmistrz Ryszard Suliga – po rozmowach w Ministerstwie Finansów i RIO w lutym 2017 r. takiej 

uchwały nie mogliśmy podjąć. Taką uchwałę możemy podjąć po wyjściu z programu naprawczego. 

Będziemy starali się zabezpieczać środki przez lokalne stowarzyszenia. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – o programie naprawczym słyszeliśmy rok temu. 

Burmistrz Ryszard Suliga – program naprawczy musi być wykonany zgodnie z zaleceniami. 

Z-ca Burmistrza – będziemy sołectwom pomagać. 

Radny Wojciech Skrobich złożył dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy: wykoszenia poboczy na  

ul. Szkolnej, Tartacznej. Dlaczego CIS nie używa środków chemicznych do czyszczenia chodników  

i poboczy? Jaki jest stan prawny słupów oświetleniowych na ul. Ogrodowej? Druga interpelacja 

Radnego W. Skrobicha ws. zwrócenia się do właścicieli działki na rogu ul. Armii Krajowej  

i Żeromskiego o wycięcie krzaków zasłaniających widoczność przy zjeździe z przejazdu kolejowego. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – wystosowaliśmy pismo do kolei. 

Burmistrz Ryszard Suliga – koleje obiecały wykosić teren. 

Ad.8 Zapytania i wolne wnioski. 



 

Radny Zbigniew Lamch – dziękuję Burmistrzowi za remont drogi. Proszę o wystąpienie do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich o jej oznakowanie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – droga została odebrana w dniu dzisiejszym i Zarząd Dróg Wojewódzkich 

powinien zająć się oznakowaniem 

Radna Barbara Krawczyk – dziękuję za wyrównanie ul. Wąskiej. 

Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuje Radnej Barbarze i Radnemu Zbigniewowi. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – ja również chciałem Radnemu Zbigniewowi podziękować za 

zaangażowanie w remoncie drogi. 

Radny Mateusz Szymala – na skrzyżowaniu dróg w Zarogu jest potrzeba wstawienia lustra. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – ostatnio była piękna prezentacja, ale nie otrzymałem jej na maila. 

Burmistrz Ryszard Suliga – prezentacja była opublikowana na stronie urzędu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zapytali mnie mieszkańcy Stanisławic, że nadal nie ma 

obiecanego przystanku. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – wystąpiliśmy z zapytaniem do firm o przystanek. Oferty były za 

drogie. Jeden przystanek będzie usytuowany przed 1 listopada na Osiedlu, w Stanisławicach będzie  

w listopadzie. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – zwracam uwagę, aby uporządkować teren wokół cmentarza w Łysinach. 

Radny Zbigniew Domoradzki – sprawa rozbiórki domu przy pomniku na ul. Żeromskiego. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – zgłoszono już do rozbiórki. 

Radny Wojciech Machera – czy ten budynek w całości jest własnością gminy. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jesteśmy w trakcie czynności. 

Radny Zbigniew Domoradzki – droga też w trakcie? 

Burmistrz Ryszard Suliga – tak. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Sołtysów o zabranie głosu. 

Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski – czy u nas we wsi nie może być na skrzyżowaniu przejścia dla 

pieszych? Kolejna sprawa dotyczy oświetlenia, czy nie może być tak jak w Dąbrowie Zielonej? 

Burmistrz Ryszard Suliga – zgodnie z przepisami przejście dla pieszych może być jak przy ulicy 

znajduje się chodnik. Pan Starosta zobowiązał się do wykonania chodnika w przyszłym roku. 



Natomiast w sprawie oświetlenia, to takie lampy są w Lelowie. Na ten cel były przyznane środki  

z RPO. Jest podpisana umowa, że tam gdzie jest możliwe zamontowanie lampy to zostają one 

przyłączane. 

Sołtys Łabędzia Ryszard Chrzuszcz – w każdej miejscowości są tereny po agencji. Należy zająć się 

tymi działkami, podjąć stosowną uchwałę i trzymać jako bogactwo narodowe. Była mowa  

o oczyszczalniach przydomowych, kolektorach słonecznych i sprawa ucichła. Od czego w końcu jest 

Rada Miejska? 

Z-ca Burmistrza Gwidon jelonek – sprawa kolektorów jest w ocenie i czekamy. 

Burmistrz Ryszard Suliga – kolektory słoneczne to już nie taka nowoczesność. Być może w styczniu 

uda nam się uruchomić składanie wniosków na fotowoltalikę. Do działek musimy mieć operat 

szacunkowy, który jest kosztowny. Jeżeli będzie nabór wniosków na oczyszczalnie to się tym 

zajmiemy. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – odnośnie naszej drogi zwracamy się o pomoc do Burmistrza. Nadal 

jest problem zalewania terenów. Proszę Radnych o zajęcie się sprawą. 

Burmistrz Ryszard Suliga – była komisja wodnoprawna i nikt tematu nie zaniedbał. Wiceburmistrz już 

się tym zajął. Odpowiedzieliśmy Panu, że sprawa jest w trakcie. 

Radny Zbigniew Domoradzki – byliśmy w Starostwie w tej sprawie. Stwierdzono, że poziom wody  

w Okołowicach jest taki sam i taka będzie wydana decyzja. Zwracam się do Pana Sołtysa, aby zebrać 

podpisy mieszkańców i dalej interweniować. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – od stycznia stany wód przechodzą pod tzw. Wody Polskie. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – na spotkaniu starostwo zobligowało się do przeprowadzenia ekspertyzy. 

Dowiaduję się, że nic z tego nie wyszło. To władza powinna wstawić się za mieszkańcami, i temat nie 

dotyczy tylko Pana Sołtysa Teresowa. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – była przeprowadzona wizja lokalna z Panem Burmistrzem  

i Senatorem RP Ryszardem Majerem, ale Panowie wrócili  z niczym. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Państwa o porządek, bo robi się z tego nieformalne 

spotkanie.  

Radny Zbigniew Domoradzki – Starosta mówił, że miała być robiona ekspertyza, ale nie będzie, bo jej 

koszt to 40 tys. zł. 

Sołtys Stanisławic Roman Zygoń – proszę o wycięcie krzaków. 

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska – czy to prawda, że ma wzrosnąć stawka za śmieci? 

Burmistrz Ryszard Suliga – ceny za wywóz śmieci mamy jedne z najniższych. MPK otrzymał pismo, 

że od stycznia odbiór śmieci wzrasta o 25%. Na dzień dzisiejszy o wzroście stawki za śmieci nie ma 

decyzji. Będzie w tej sprawie przedstawiona kalkulacja cenowa za wywóz śmieci. 



Ad.9 Sprawy różne. 

Pan Wojciech Szydłowski – czym jest spowodowana podwyżka cen ogrzewania przez spółkę? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – spółka samodzielnie podejmuje decyzję, a podwyżka 

spowodowana jest wzrostem cen węgla. Rada Miejska nic do tego nie ma. 

Pan Wojciech Szydłowski – co było powodem odwołania Zastępcy Burmistrza i jaki jest koszt 

wyborów uzupełniających, czy będzie kolejna zmiana burmistrza czy wiceburmistrza do końca 

kadencji? 

Burmistrz Ryszard Suliga – Zastępcę Burmistrza powołuje się lub odwołuje zarządzeniem. Proszę  

o udzielenie odpowiedzi ws. wyborów Panią Iwonę Zatońską. 

Pani Iwona Zatońska – koszty wyborów są przekazywane przez Komisarza Wyborczego  

w Częstochowie. W przypadku wyborów uzupełniających wydawane środki są minimalne i gmina  

z tego tytułu ich nie ponosi. 

Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego są podejmowane uchwały ws. przekształcenia szkół i jakie są 

koszty zmiany? 

Burmistrz Ryszard Suliga – proszę Pana o zapoznanie się z obowiązującą ustawą oświatową. Zgodnie 

z prawem oświatowym musimy dostosować się do obowiązujących przepisów.  

Pan Wojciech Szydłowski – a co będzie napisane na świadectwa ukończenia szkoły? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – to nie jest temat na sesję. 

Pan Wojciech Szydłowski – czy  komputery w urzędach mają zainstalowane komunikatory? 

Burmistrz Ryszard Suliga – komputery urzędowe są na licencji i tylko z tego korzystają pracownicy. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XLV 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 16:20. 

 

 


