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Protokół Nr LI/2018 

z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 22 lutego 2018 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia LI nadzwyczajnej 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, Panią dyrektor SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Koniecpolu  Bożenę Dobrogoszcz-

Sygit, Mecenasa Michała Ladę. 

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13  

z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczącej nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu 

b) zmiany uchwały budżetowej nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

c) zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

d) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom, w tym 

szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na 

terenie Miasta i Gminy Koniecpol, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 

dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Zamknięcie obrad LI  nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LI/370/18 z dnia 22 lutego 2018 r.  w sprawie zmiany 

Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczącej nadania 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w 

Koniecpolu 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Dyrektor przychodni o zabranie głosu. 

 

Pani Dyrektor Bożena Dobrogoszcz –Sygit – zmiany w statucie przychodni polegają na dodaniu 

poradni specjalistycznej, ponieważ świadczenia specjalistyczne wygasają z końcem czerwca. Będą 

prawdopodobnie ogłoszone nowe konkursy przez NFZ. Możliwe że będziemy dodawać aneksy do 

umów, które już mamy. Do tej sytuacji musimy się przygotować. Nie obiecuje, że konkursy będą, bo 

to zależy od NFZ. Proszę o włączenie do zapisu w statucie przychodni specjalistycznej. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę  

w statucie. 

Mecenas Michał Lada –w uchwale dzisiejszej porządkujemy zapisy zmian w statucie z lat minionych. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zmienił się zapis 

nazewnictwa szkół z Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 na Szkoła Podstawowa Nr 1 i nr 2. 
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Radny Wojciech Machera – zmiana dotyczy jednej poradni? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – tak. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy rentgen będzie ogólnie dostępny? 

Pani Dyrektor Bożena Dobrogoszcz –Sygit – rentgen jest ogólnie dostępny, wykonujemy badania dla 

mieszkańców Koniecpola, ponosimy z tego tytułu koszty ale realizujemy badania. Skończył się unijny 

projekt i trzeba byłoby sprzęt zagospodarować. Jesteśmy w okresie przejściowym. Wystąpiliśmy do 

Rady Społecznej o opinię na przekazanie sprzętu do przychodni. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Burmistrz Ryszard Suliga – projekt unijny jest realizowany na pewien okres i on się zamyka. Kiedy 

oficjalnie otrzymamy informację o zakończeniu projektu to będziemy prowadzić rozmowy co dalej. 

Radny Wojciech Machera – w ramach rehabilitacji jest blokada za pobieranie opłat od sprzętu. 

Pani Dyrektor Bożena Dobrogoszcz –Sygit – nie pobieramy pieniędzy ze sprzętu unijnego. Czekamy 

na decyzję ws. zamknięcia projektu. Ilość przyznanych punktów na rehabilitację zależy od NFZ. 

Mamy przekroczone świadczenia rehabilitacyjne, więcej niże przewiduje NFZ. W połowie 

świadczenia zostały zwrócone. 

Burmistrz Ryszard Suliga – często jesteśmy z wizytą w NFZ, ostatnią ubiegaliśmy się o stomatologię  

i otrzymaliśmy zgodę.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Dziękujemy Pani Dyrektor. 
 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - proszę o głosowanie nad uchwałą. 

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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LI/371/18 z dnia 22 lutego 2018 r.  w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 

2017 roku. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LI/372/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –  zmiana dotyczy zapisu jednego słowa w uchwale podjętej na 

ostatniej sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła się do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały ws. 

zmiany o zaciągnięciu pożyczki. Proszę o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LI/373/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom, w tym 

szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na 

terenie Miasta i Gminy Koniecpol, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 

dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. 

Mecenas Michał Lada – z końcem roku zmieniły się przepisy. Były one rozrzucone w kilku ustawach. 

Ustawodawca teraz przyjął je jednym zapisem. Musimy podjąć uchwałę o przepisach wcześniejszych, 

ale na nowych zasadach. 

Radny Zbigniew Domoradzki – ile jest dotacji przyznanej na ucznia w stowarzyszeniach? 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –  chyba około 1000 zł miesięcznie. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 
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Ad. 4 Interpelacje radnych. 

Interpelację zgłosił radny Wojciech Machera ws. podjęcia działań w celu doprowadzenia przyłącza do 

CO do nowo budowanego obiektu Domu Kultury z sieci miejskiej po zakończeniu sezonu 

grzewczego. 

Kolejna interpelacja zgłoszona została przez Radnego Rafała Chojnackiego ws. zamontowania lustra 

drogowego na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Partyzantów. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia LI 

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 15:00. 

 

 

 

 


